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1 Inledning 

 

Vi lever i en värld där fokuset på utseende är stort och där utseendeidealen och 

den snedvrida verklighetsbilden av hur kroppar ser ut ställer en orimlig press på 

såväl yngre som äldre människor. Det går till och med att säga att det finns en 

stark utseendekultur i vårt samhälle i och med att utseendeidealen påverkar hur 

människor uppfattar sig själva och hur de blir bedömda av andra (Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, 25). Då jag skrev min kandidatavhandling om 

barns kroppsuppfattning stötte jag på väldigt oroväckande information: i 

Storbritannien skulle 75 % av 10–11-åriga barn vilja ändra på sitt utseende och 

barn så unga som i sexårsåldern oroar sig för sin storlek och form (Hutchinson & 

Calland, 2020). Det finns tyvärr också tecken på att situationen är oroväckande 

även här i Finland. I Helsingin Sanomat (Syrjälä, 2021) fanns det exempelvis i 

januari 2021 en artikel om att så unga barn som barn i årskurs 1–6 i grundskolan 

delar bantningstips åt varandra på mediaplattformen TikTok. Detta är med andra 

ord ett verkligt och mycket aktuellt problem som det behöver göras någonting åt. 

 

En negativ kroppsuppfattning kan leda till bland annat ätstörningar, sociala 

problem och problem med ekonomin (Hutchinson & Calland, 2020). Samtidigt 

kan en negativ kroppsuppfattning i barndomen ge upphov till livslånga problem 

med självtvivel (Lewis, 2016). En positiv kroppsuppfattning hjälper däremot barn 

att känna sig självsäkra och motståndskraftiga och genom att stödja barns 

kroppsuppfattning kan man bland annat hjälpa dem att navigera bland de 

utseendekrav som vårt samhälle är fullt av. (Hutchinson & Calland, 2020, 5.) Och 

det är precis här som lärare träder in i bilden. Lärarna har stort inflytande på 

eleverna och de är de personer som eleverna söker stöd och hjälp av (Lewis, 

2016, 39–44). Eftersom kroppsuppfattningen är dynamisk, vilket innebär att den 

varierar med tid och situation och således också är öppen för påverkan, innebär 

det samtidigt att den går att påverkas positivt (Frisén et al., 2014, 17–18). Att man 

de facto kan påverka barns kroppsuppfattning på ett positivt sätt är den 

grundtanke som denna studie lutar sig på. 
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Syftet med denna studie är att ta reda på vilka uppfattningar dagens lärare som 

arbetar i åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen har om barns kroppsupp-

fattning samt hurdana uppfattningar lärarna har om sina påverkningsmöjligheter 

angående att stödja sina elevers kroppsuppfattning i skolan. Tillsammans med 

aktuell litteratur stöder jag mig även på den finländska läroplanen i mitt arbete. 

Detta gör jag eftersom läroplanen är en stark vägvisare för lärare i Finland och 

därför också har en stor betydelse då det gäller själva undervisningen i skolan. 

Traditionellt sett har fokuset bland unga personers kroppsuppfattning legat hos 

tonåringar (Hutchinson & Calland, 2020, 5), men under de senaste åren har flera 

studier gjorts som behandlar barns kroppsuppfattning. Det finns också tecken på 

att temat håller på att bli aktuellare i samband med den allmänna diskussionen i 

Finland. Även i universitetsvärlden finns tecken på intresse för detta viktiga tema: 

år 2020 publicerades exempelvis två magisteruppsatser vid Helsingfors universi-

tet, varav den första behandlade stödjandet av elevers positiva kroppsuppfattning 

och kroppsmedvetenhet i skolgymnastiken (Neuvonen, 2020) medan den andra 

hade som tema elever med ätstörning och deras perspektiv på grundskoletiden 

(Ridal, 2020).  
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2 Teoretisk bakgrund 

 

Jag inleder den teoretiska delen med att förklara vad begreppet 

kroppsuppfattning innebär. Därefter behandlar jag barns kroppsuppfattning och 

varningstecken för negativ kroppsuppfattning bland barn. I detta kapitel redogör 

jag också för vad som står i den finländska läroplanen angående 

kroppsuppfattning och jag presenterar hur skolor runt om i världen har arbetat 

med temat. Avslutningsvis diskuterar jag familjens och den enskilda lärarens roll 

i arbetet med att stödja barns kroppsuppfattning. 

 

2.1 Kroppsuppfattning – ett mångfacetterat begrepp 

 
I detta kapitel definierar jag avhandlingens huvudbegrepp, kroppsuppfattning, 

samt diskuterar hur begreppet är kopplat till självkänslan. Därefter går jag in på 

vad en negativ respektive positiv kroppsuppfattning innebär, varefter jag avslut-

ningsvis definierar begreppet kroppsneutralitet. 

 
2.1.1 Definition och betydelse 
 

Begreppet kroppsuppfattning (på engelska body image) är ett väldigt 

mångfacetterat begrepp, som även används synonymt med begreppet 

kroppsbild. Begreppet är komplext och till det räknas allt från människans känslor, 

attityder, upplevelser och beteenden gentemot kroppen (Frisén et al., 2014, 17). 

Kroppsuppfattningen går också att beskrivas som den bild en människa har av 

sin egen kropp och sig själv som en kroppslig varelse (Syömishäiriöliitto, 2020). 

Sådana faktorer som kroppens utseende, hur individen själv känner för sin 

kroppsstorlek, kroppsform och vikt samt hur individens kropp uppfattas av andra, 

är alla starkt kopplade till individens kroppsuppfattning enligt Hutchinson och 

Calland (2020). Kroppsuppfattningen är ändå inte direkt sammanhängande med 

en individs egentliga kroppsform eller kroppsstorlek. Vem som helst, oavsett hur 

hen ser ut, kan nämligen ha en positiv eller negativ kroppsuppfattning. 

(Hutchinson & Calland, 2020, 1.) En persons subjektiva upplevelse av sin kropp 

är inte heller direkt sammanhängande med hur utomstående personer uppfattar 

dennes kropp, menar Grogan (2017). Grogan lyfter fram två exempel på när en 
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förvrängd uppfattning av exempelvis kroppsstorleken blir speciellt tydlig: medan 

många personer med anorexia nervosa å ena sidan tror att de är mycket tyngre 

än vad de är i verkligheten, kan väldigt muskulösa bodybuilders å andra sidan tro 

att de är mindre muskulösa än vad de de facto är. (Grogan, 2017, 6.) Förutom 

storlek och form ingår hudfärg, klädsel och ansiktsdrag i kroppsuppfattning, och 

för personer med funktionsvariation täcker kroppsuppfattning även känslor om 

synliga olikheter och användning av hjälputrustning (MacConville, 2017, 11). 

 

Enligt Hutchinson och Calland (2020) påverkar kroppsuppfattningen flera olika 

områden i människans liv. Den påverkar allt från skapandet av goda relationer till 

förmågan att njuta av livet. För välmående och den emotionella hälsan är det 

avgörande att människan har en positiv kroppsuppfattning och är nöjd med sin 

kropp. (Hutchinson & Calland, 2020, 1.) Människans relation till sin egen kropp 

kan ändå enligt Syömishäiriöliitto (2020) påverkas av hur omgivningen bemöter 

människan. Samtidigt som kroppsuppfattningen handlar om de inre tankarna en 

individ har om sin kropp så är kroppsuppfattningen även i interaktion med 

omgivningen och samhället. Redan som ung påverkas individens 

kroppsuppfattning med andra ord också av kulturella och samhälleliga normer. 

(Syömishäiriöliitto, 2020.) Vidare har samhället olika villkor och könsstereotypa 

ideal för kvinnor och män (Frisén et al., 2014, 18), vilket också syns i hurdana 

idoliserade bilder median visar för bägge könen. (Hutchinson & Calland, 2020, 

10). Jag diskuterar närmare dessa olika ideal senare i kapitel 2.1.2. 

 

Frisén et al. (2014) påminner att kroppsuppfattningen även är dynamisk och 

varierar med tid och situation. Skillnader i kroppsuppfattningen kan förekomma 

till exempel då man är barn och tonåring eftersom det då sker stora fysiska, 

sociala, känslomässiga och kognitiva förändringar. Likaså varierar 

kroppsuppfattningen över olika situationer: många kan exempelvis uppleva ett 

starkare kroppsmissnöje då de har på sig en baddräkt. Eftersom 

kroppsuppfattningen kan variera i olika situationer innebär det samtidigt att det 

går att påverka den, vilket i sin tur betyder att det är möjligt att man kan förändra 

kroppsuppfattningen positivt. (Frisén et al., 2014, 17–18). I denna studie är jag 

intresserad av vilka uppfattningar lärare har om barns kroppsuppfattning och sina 

påverkningsmöjligheter i att stödja sina elevers kroppsuppfattning i skolan. Här 
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är lärarnas attityder mot och sätt att tala om sin egen kropp och andras kroppar 

högst aktuellt i och med att individen (i detta fall eleven) lär sig via sin omgivning 

hur man talar om och ser på sin kropp (Syömishäiriöliitto, 2020). 

 

Enligt Hutchinson och Calland (2020) är kroppsuppfattningen därutöver starkt 

kopplad till människans psykiska mående och självkänsla. Självkänslan handlar 

om hur individen värderar sig själv och huruvida individen trivs och är nöjd med 

den hen är (1177 Vårdguiden, 2021). Enligt Schunk, Pintrich och Meece (2008) 

handlar självkänslan också om bedömningen av ens eget självvärde. Hur högt 

individen värdesätter sina egenskaper, förmågor och beteenden är därför kopplat 

till självkänslan. Självkänslan handlar samtidigt också om att känna sig säker i 

sig själv och att vara stolt över sig själv. (Schunk et al., 2008.) Dessutom menar 

Hutchinson och Calland (2020) att självkänslan har att göra med de åsikter och 

tankar man har om sig själv och hur man respekterar sig själv. Självkänslan är 

således också förknippad med individens attityder och känslor gentemot 

kroppen. (Hutchinson & Calland, 2020, 1.) 

 

Hur stark självkänslan är kan enligt den svenska vårdtjänsten 1177 Vårdguiden 

(2021) variera inom olika områden i livet. Den formas ofta i barndomen och på-

verkas av både ens personlighet och uppväxt. Att känna sig sedd och uppskattad 

av andra fungerar som en grund för att få en stark självkänsla. Självkänslan på-

verkas dock också av vad som händer längs med åren och olika motgångar som 

till exempel att förlora sitt arbete eller en viktig relation kan göra det svårt att be-

hålla en stark självkänsla. Utmärkande vid stark självkänsla är att man känner att 

man duger som man är, att man upplever att man förtjänar respekt och kärlek, 

att man tar sina egna behov på allvar och kan sätta gränser för andra människor 

så att de inte kan utnyttja eller skada en. Vid en svag självkänsla är det vanligt 

att man är rädd för vad andra tycker om en själv, att man ofta jämför sig med 

andra och tänker att man är sämre än de och att man känner att man inte duger 

som man är. Andra vanliga tecken på svag självkänsla är att man är rädd för att 

misslyckas, är överdrivet känslig för kritik, har ett stort behov av att få bekräftelse 

från andra samt att man har svårt att sätta gränser och ta sina egna behov på 

allvar. Då man pressar sig själv för mycket och försöker bevisa sitt värde som 

person genom prestationer kan det orsaka att man lättare får besvär gällande 
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stress och utmattningssyndrom. (1177 Vårdguiden, 2021.) Presterandet blir sär-

skilt aktuellt då man strävar efter att uppnå utseendeidealen. Om man då ser sitt 

utseende som ett mått på sitt värde eller självvärde, kan man känna att man är 

misslyckad eller otillräcklig om man inte känner att man lever upp till idealen 

(Hutchinson & Calland, 2020, 8).  

 

Att stödja barns självkänsla är viktigt då man vill stödja deras kroppsuppfattning: 

medan en negativ kroppsuppfattning är kopplad till en svag självkänsla, har det 

visat sig att en stark självkänsla hos barn i 8-års-åldern till och med kan vara den 

största skyddande faktorn mot att de senare i tonåren skulle uppleva kroppsmiss-

nöje eller insjukna i ätstörningar (Hutchinson & Calland, 2020, vi-1). Detta är lo-

giskt i och med att personer med stark självkänsla känner att de duger som såd-

ana de är, med både sina styrkor och svagheter (1177 Vårdguiden, 2021). Bety-

delsen av arbetet med att stödja barns kroppsuppfattning blir tydligare härnäst då 

jag definierar begreppen negativ och positiv kroppsuppfattning. 

 

2.1.2 Negativ kroppsuppfattning 

 

Två begrepp som ofta hörs i samband med kroppsuppfattning är negativ och 

positiv kroppsuppfattning. En av de många orsakerna till att stödja 

kroppsuppfattningen är att det är viktigt att förebygga en negativ 

kroppsuppfattning, vilket med andra ord innebär att en person skulle uppleva 

kroppsmissnöje. En negativ kroppsuppfattning kan enligt Hutchinson & Calland 

(2020) ha flera allvarliga konsekvenser för individen och dess närstående. 

Självskadande beteende och psykisk ohälsa, såsom ångest och depression, är 

exempel på problem som kan uppkomma hos personer med negativ 

kroppsuppfattning. Andra allvarliga exempel är tvångsmässigt tränande, problem 

med relationer och ekonomin samt motvilja att socialisera sig. En negativ 

kroppsuppfattning kan också ge upphov till ätstörningar, exempelvis anorexia 

nervosa och bulimi, vilka i sin tur kan orsaka långvariga hälsoproblem såsom 

skador i ben och leder, långsam utveckling i tillväxten och fertilitetsproblem. 

(Hutchinson & Calland, 2020, 1–6.) Det är med andra ord uppenbart att barns 

kroppsuppfattning borde stödjas innan dessa konsekvenser utvecklas. 
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Att internalisera mycket av utseendeidealen, det vill säga att ta till sig de snäva 

idealen som presenteras av media och försöka sträva efter dem, är enligt Frisén 

et al. (2014) typiskt hos personer med en negativ kroppsuppfattning. Likaså är 

dålig självkänsla en egenskap som är utmärkande hos personer som har en 

negativ kroppsuppfattning. (Frisén et al., 2014, 60–61.) Fast det är vanligare för 

unga kvinnor att vara missnöjda med sin kropp, så berör problem med 

kroppsuppfattning både kvinnor och män, och de påverkar människan från 

barndomen ända till senare i livet (Medical Health Foundation, 2019). I boken 

Eating Disorders in Boys and Men (2021) menar Murray att trots att många 

kopplar ihop ätstörningar med kvinnor, har ätstörningar rapporterats lika länge 

hos manliga som hos kvinnliga patienter. Antalet män som blivit identifierade med 

en ätstörning har också ökat under den senaste tiden. (Murray, 2021, 3–5). 

Problem med kroppsuppfattningen berör således alla människor oberoende 

ålder, kön och kultur (Butterfly, u.å.). Kroppsmissnöjet är i själva verket så utbrett 

idag att det till och med anses helt normalt att vara missnöjd med sin kropp 

(Frisén et al., 2014, 195). Detta är inte så överraskande i en värld där utseende-

idealen är utspridda överallt: man stöter på dem i reklamer, tidningar och i TV. 

De facto tros det att en ung person idag blir utsatt för fler bilder av det perfekta 

utseendet under en endaste dag jämfört med vad hens mormors mor skulle ha 

sett under hela sin ungdomstid (Hutchinson & Calland, 2020, 2). 

 

Då man som lärare väljer material till sin undervisning är det bra att vara 

medveten om att utsättande för bilder med orealistiska kroppar eller idealkroppar 

enligt forskning i själva verket kan påverka kroppsuppfattningen (Mental Health 

Foundation, 2019). Resultat av studier visar att attraktiva bilder på kändisar och 

jämnåriga personer (Brown & Tiggemann, 2019), fitspiration-bilder, det vill säga 

inspirerande fitness-relaterade bilder (Tiggemann & Zaccardo, 2015), samt bilder 

på mer muskulösa och spända kroppar än ens egen kropp (Chatzopolou, Filieri 

& Dogruyol, 2020) kan vara skadligt för kroppsuppfattningen. Hutchinson och 

Calland (2020) påminner att mötandet av utseendeideal med strikta 

könsstereotypiska budskap kan vara precis lika begränsande för både flickor och 

pojkar. Idealen kan också påverka kroppsuppfattningen och självkänslan hos 

barn och unga som kämpar med sin framväxande identitet eller sexuella 

läggning. (Hutchinson & Calland, 2020, 10.) Jag förtydligar detta härnäst då jag 
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beskriver hur strikt samhället dikterar hur kvinnor respektive män ska se ut och 

vara för att duga – och att samhället överlag anser att det endast finns ett visst 

sätt att vara en ”riktig” kvinna respektive man på. 

 

Dagens utseendeideal i västvärlden är väldigt snäva. Samhällets villkor för hur 

män respektive kvinnor ska se ut har ändrat flera gånger med tiden, och idag 

präglas de enligt Frisén et al. (2014) tydligt av följande egenskaper: medan män 

ska vara vältränade och långa så har smalhet varit det som länge dominerat 

utseendeidealet för kvinnor. Under den senaste tiden har dock också det 

vältränade idealet adderats till kvinnans kroppsideal (Frisén et al., 2014, 31–45). 

För övrigt lägger mediabilderna stort fokus å ena sidan vid ett ungt, sexigt och 

underlägset ideal för kvinnor, och å andra sidan vid ett maskulint, starkt och 

mäktigt ideal för män (Hutchinson & Calland, 2020, 10). Utseendeidealen blir 

aktuella redan för barn då de leker med leksaker som oroväckande präglas av 

överdrivet stereotypa utseendeideal. Hutchinson och Calland (2020) menar att 

barn lär sig mycket om sitt samhälle exempelvis genom lek och att leksakerna 

också speglar kulturens sociala värderingar. Exempelvis sänder superhjältar med 

falska armmuskler och magrutor barnen en tanke om att samhället förväntar sig 

att män har stora muskler och är starka och tuffa. Likaså avspeglar Barbie-

dockan med sin smala midja, sina stora bröst och långa, slanka ben samhällets 

feminina ideal. (Hutchinson & Calland, 2020, 10–11.) 

 

Konsekvenserna av detta syns tyvärr också i barns tankar: i en brasiliansk studie 

av Costa, Silva, Alvarenga & de Vasconcelos (2016) visade det sig att ca 83 % 

av sammanlagt 1530 elever i åldrarna 7–10 var missnöjda med sin kropp. 

Eleverna önskade antingen att de hade en mindre (ca 60 % av eleverna) eller 

större (23 % av eleverna) storlek på sin kropp. Medan det var vanligare för 

pojkarna än flickorna att önska en större kropp (ca 30% hos pojkarna jämfört med 

ca 17% hos flickorna), önskade flickor oftare än pojkarna att de skulle ha en 

mindre kropp (ca 67 % hos flickorna jämfört med ca 51 % hos pojkarna). (Costa 

et al., 2016.)  Här kunde man tänka sig att barnen redan är medvetna om de 

stereotypa idealen som finns angående mäns och kvinnors utseende. Nämnvärt 

är dock att det smala idealet verkade dominera. Som det går att se på basis av 

procenten, önskade ungefär hälften av pojkarna och omkring 2/3 av flickorna att 
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de var mindre (Costa et al., 2016). Liknande resultat framkom även i studien av 

Liu, Lin, Guo, Xiong, Chen & Liu (2019), där ca 78 % av sammanlagt 5734 barn 

i åldern 8–12 visade uppleva kroppsmissnöje. Av de barn som hade en hälsosam 

vikt men ändå var missnöjda med sin kroppsuppfattning önskade ca 53 % av 

flickorna att de var smalare, medan ca 66 % av pojkarna önskade att de var 

tyngre. (Liu et al., 2019.) Att som lärare vara medveten om de stereotypa 

utseendeidealens negativa påverkan på barns kroppsuppfattning är således 

även viktigt då det handlar om frågor som berör de traditionella könsnormerna. 

 

Omgivningens meddelanden om övervikt och bantning, samt indelningen av mat 

i kategorier bestående av förbjuden respektive acceptabel mat, påverkar även 

våra tankar om ätande enligt Hutchinson och Calland (2020). Mat kopplas ofta till 

ångest och skuldkänslor och den har blivit som ett moraliskt dilemma för många. 

(Hutchinson & Calland, 2020, 3.) Som exempel på omgivningens starka 

meddelande om mat och vikt fungerar TV-serierna The biggest loser och Du är 

vad du äter, vilka är program som fokuserar mycket på just mat och bantning. 

Frisén et al. (2014) menar att övervikt ofta kopplas ihop med brist på kontroll och 

att program som Du är vad du äter signalerar åt både deltagaren som publiken 

att deltagaren har brist på kontroll (Frisén et al., 2014, 34). I en studie av Domoff, 

Hinman, Koball och Storfer-Isser (2012) visade det sig att efter att deltagarna 

hade sett 40 minuter på TV-serien The biggest loser förvärrades deras fettfobiska 

attityder. Deltagarna rapporterade både större avsky mot personer med fetma 

och större tro om att vikt är något som går att kontrolleras. (Domoff et al., 2012.) 

Att fokusera på vikt, såsom i dylika program, är också problematiskt med tanke 

på att människors kroppar helt enkelt bara är olika. Personer som väger exakt 

lika mycket och är lika långa ser ändå olika ut tack vare sina gener (Väestöliitto, 

2018). Det samma kan man säga om mat och träning: fast två personer skulle 

äta och träna exakt lika mycket, så skulle de ändå se olika ut. 

 

Alla dessa signaler om smalhet och övervikt som vi konstant stöter på ända 

sedan vi är barn lär oss hur vi borde se ut för att vara framgångsrika, attraktiva 

eller s.k. ”bättre versioner av oss själva”. Med tanke på alla dessa ovannämnda 

aspekter är det inte så överraskande att fettfobin fått så mycket plats i vårt 

samhälle. Exempelvis menar Gailey & Harjunen (2019) att feta kvinnor både i 
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Finland och USA blir bemötta av fettfobi och på så sätt också marginaliserade i 

samhället. Vidare blir de socialt straffade för att de inte kan ändra på sig så att 

deras kroppar överensstämmer med den normativa kroppen. Forskarna menar 

att detta kan ha resulterat i att kvinnor internaliserar hat mot feta personer och att 

de tagit till sig tanken om att feta personer är underlägsna och ansvarslösa. 

(Gailey & Harjunen, 2019.) I studien av Chatzopoulou et al. (2020) fick ytterligare 

de män som delade bilder på Instagram som inte passade den maskulina 

normen, det vill säga exempelvis bilder på feta eller magra kroppar, negativ 

förstärkning, medan den ideala manliga kroppen konstant fick positiv förstärkning 

genom exempelvis gilla-markeringar och kommentarer. 

 

Dessutom associeras övervikt i västerländska länder som oattraktivt för både 

kvinnor och män (Grogan, 2017, 11). Detta leder i sin tur till att barn tar fasta på 

dessa meddelanden om fetma och övervikt och är så rädda för att gå upp i vikt 

att de försöker undvika det till varje pris (Hutchinson & Calland, 2020, 9). I en 

studie av Lambert Brown, Skelton, Perrin och Cockrell Skinner (2016) 

analyserades över 6000 barns svar, och det visade sig att hälften av barnen 

rapporterade att de försökte gå ner i vikt. Medan 92 % av dessa barn 

rapporterade att de försökte gå ner i vikt genom att träna och 84 % genom att äta 

mindre godsaker och produkter med mycket fett, svarade till och med 35 % av 

barnen att de försökte gå ner i vikt genom att hoppa över måltider. Därutöver 

svarade 18 % att de försökte uppnå en lägre vikt genom att svälta sig själva. 

(Lambert Brown et al., 2016.) Ur ett mobbningsperspektiv är barnens rädsla för 

övervikt helt förståelig: i en studie med över 18 000 barn i årskurs två fann 

Morales, Grineski och Collins (2019) att det de facto finns en hierarki bland barn 

angående just kroppsstorlek. Forskarna kom fram till att barn med fetma mer 

sannolikt blir offer för skolmobbning i form av skällsord, utanförskap och att andra 

oftare driver med dem, än barn som inte har fetma. (Morales et al., 2019). Att 

barn både mobbar varandra för övervikt och att de tar till sig så allvarliga 

beteenden för att gå ner i vikt är än några tecken på hur oroväckande starkt 

samhällets budskap om utseende påverkar i synnerhet barn. 

 

Trots att utseendeidealen ofta ses som exkluderande av personer med större 

kroppar, är det bra att vara medveten om att detta inte per automatik betyder att 
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personer med smalare kroppar alltid passar idealen. I exempelvis en global studie 

som gjordes i över 39 olika länder visade sig att både elever med övervikt och 

elever med undervikt hade en större risk att bli kroniskt mobbade än jämnåriga 

elever med normal vikt (Lian, Su, Li, Elgar, Liu & Zheng, 2018). Liknande resultat 

framkom även i studien av Kohlmann, Eschenbeck, Heim-Dreger, Hock, Platt och 

Ruch (2018) där flickor som upplevde att de var för feta samt pojkar som 

upplevde sig vara för smala rapporterade att de blivit retade. Retande kunde 

sedan i sin tur medföra en rädsla över att bli skrattad åt, samt minskad glädje i 

skolan. (Kohlmann et al., 2018.) Med andra ord kunde man säga att 

utseendeidealen är exkluderande av både mindre och större kroppar och kroppar 

som av en eller annan orsak inte ser ut som den ideala stereotypa kroppen. 

 

Enligt Hutchinson och Calland (2020) är dagens utseendeideal de facto så 

orealistiska att de i inte går att uppnås av många, inte åtminstone utan 

plastikkirurgi. Samtidigt försöker median presentera idealen som möjliga att 

uppnå om man bara jobbar tillräckligt hårt för dem, vilket naturligtvis leder till att 

de människor som jämför sig med de perfekta idealen kan få negativa tankar om 

sin kropp och agera på ett destruktivt sätt då de försöker uppnå de orimliga 

målen. Då människor inte lyckas nå målen kan känslor om skuld, frustration, 

misslyckande och dåligt självvärde dyka upp. Det är inte heller ovanligt att man 

då väljer att överträna eller att använda anabola steroider för att uppnå de 

orimliga målen (Hutchinson & Calland, 2020, 2–4). I en case-studie av Hameed, 

Sahu och Johnson (2016) hade en 25-årig man injicerat kokosolja i sin arm för 

att förbättra muskelkonturen efter en skada som givit upphov till försämring av 

muskelkonturen, vilket hade lett till värk och minskad rörelseförmåga i armbågen. 

Detta exempel visar att det är mycket alarmerande hur långt människor är färdiga 

att gå för att lyckas nå, eller i detta fall även upprätthålla, det ”perfekta” utseendet. 

Även detta påvisar hur viktigt arbetet med kroppsuppfattning är. 

 

2.1.3 Kroppspositivism och positiv kroppsuppfattning 
 

Samtidigt som kroppen allt mer blivit föremål för missnöje och prestation, menar 

Meskanen och Strengell (2019) att kroppspositivismen också har fått mer plats i 

samhället som en motkraft mot det ständiga missnöjet. Kroppspositivismen som 
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rörelse fick sin början i USA, där den ursprungligen användes för att synliggöra 

minoritetsgruppers rätt att vara och synas. (Meskanen & Strengell, 2019, 95–96.) 

Fast kroppspositivismen utmanar medians orealistiska skönhetsstandarder 

genom att visa upp och acceptera alla olika utseenden och kroppsstorlekar, har 

det ändå visat sig att alla inte riktigt förstår innebörden av kroppspositivism. Detta 

visade sig vara fallet i en studie av Lazuka, Wick, Keel och Harriger (2020). 

Studien undersökte kroppspositivism på sociala medier och forskarna kom bland 

annat fram till att många kroppspositiva inlägg på Instagram innehöll motstridiga 

meddelanden, som exempelvis berömning av extrem smalhet eller uppmuntring 

till viktminskning. (Lazuka et al., 2020.) En annan vanlig misstolkning av 

kroppspositivism är att kroppspositivism uppmuntrar till fetma (Saukkola, 

Puoliväli & Meskanen, 2020). Kroppspositivism är därmed ett begrepp som lätt 

uppfattas fel, vilket är något jag återkommer till senare. 

   

Enligt Frisén et al. (2014) går intresset för människans positiva drag långt hand i 

hand med det psykologiska fältet positiv psykologi, inom vilket man vill försöka 

stärka och framhäva de positiva egenskaperna, styrkorna och förmågorna hos 

människan. Gällande positiv kroppsuppfattning är man speciellt intresserad av 

vad det är som gör att människan ser sin kropp som en tillgång, uppskattar den 

och ibland också är stolt över den. (Frisén et al., 2014, 195–196.) En av 

grundtankarna bakom kroppspositivismen är att man accepterar, uppskattar och 

respekterar alla sorters kroppar, vilket också innebär att man tycker att ens egen 

kropp är värd att bli älskad och omhändertagen. (Meskanen & Strengell, 2019, 

95–96.) Att acceptera och uppskatta sin egen kropp, både utseendemässigt och 

framför allt funktionsmässigt, samt att ha en bred uppfattning om vad skönhet är, 

är också alla utmärkande drag för positiv kroppsuppfattning (Medical News 

Today, 2020). Att acceptera kroppen innebär enligt Frisén et al. (2014) främst att 

man är bekväm i den, just som sådan den är, och att man lägger fokus på 

kroppens tillgångar. Det innebär med andra ord inte att man behöver tycka att sin 

kropp är perfekt, utan det handlar snarare om att man, istället för att lägga fokus 

på kroppens brister, väljer att fästa uppmärksamhet vid de delar man tycker om. 

(Frisén et al., 2014, 197.)  
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Att ha en positiv kroppsuppfattning innebär därmed också att man lägger mer 

fokus på kroppens funktion istället för kroppens utseende, menar Frisén et al. 

(2014). Hur kroppen känns, hur den fungerar och hur den rör sig blir då centralt 

(Frisén et al., 2014, 196–200). Tylka och Wood-Barcalow (2015) påminner att 

positiv kroppsuppfattning handlar om mycket mer än hur nöjd man är med 

kroppen eller hur man värderar sitt utseende. Positiv kroppsuppfattning är ett 

holistiskt koncept som innefattar även inre positivitet. (Tylka & Wood-Barcalow, 

2015.) Tanken om att en persons inre egenskaper är viktigare än de yttre och att 

skönhet handlar om inre egenskaper, såsom självsäkerhet och utstrålning, 

hänger således ihop med positiv kroppsuppfattning (Frisén et al., 2014, 204). 

 

När man respekterar sin kropp ser man enligt Frisén et al. (2014) sin kropp som 

värdefull och vill ta hand om och skydda den. Personer med positiv 

kroppsuppfattning tenderar att vara bra på att lyssna till sig egen kropp och de 

undviker att förändra sin kropp på riskfyllda sätt. (Frisén et al., 2014, 197–198.) 

Att respektera kroppen innebär också att se till att kroppens behov uppfylls 

(Grogan, 2017, 6). Detta kunde exempelvis innebära att man äter tillräckligt 

mångsidigt så att kroppen får i sig alla näringsämnen den behöver och att man 

både rör på sig och vilar tillräckligt så att kroppen når en balans och mår bra. Att 

vara nöjd med kroppen är kopplat till färre ohälsosamma beteenden gällande 

dieter och även till bättre övergripande välmående (Mental Health Foundation, 

2019). Med tanke på alla dessa ovannämnda aspekter blir det mycket tydligt att 

en positiv kroppsuppfattning för med sig flera positiva sidor och att det därför vore 

bra att försöka stärka och skydda även barns kroppsuppfattning. 

 

Trots detta är en vanlig missförståelse den att kroppspositivism skulle vara det 

samma som uppmuntring till fetma. Detta stämmer inte. Saukkola et al. (2020) 

påminner att kroppspositivismen snarare handlar om att man värdesätter och 

uppskattar sin egen kropp och alla andra kroppar. Det handlar också om att man 

har rätt att må bra och synas precis som sådan man är, samt att ge denna rätt åt 

alla andra. Kroppspositivism handlar med andra ord om att det inte spelar någon 

roll hur din kropp ser ut eller hur stor den är, utan att alla har rätt att synas oavsett 

utseende och oavsett om kroppen passar samhällets normer. (Saukkola et al., 

2020.) Kroppspositivismenen ger således utrymme för alla kroppar att må bra. 
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Därtill är inte positiv kroppsuppfattning kopplad till avståndstagande från 

egenvård (Tylka & Wood-Barcalow, 2015), utan den fungerar som en skyddande 

faktor mot fetma. Enligt Hutchinson och Calland (2020) har det visat sig att 

personer med en negativare kroppsuppfattning mer sannolikt går upp i vikt 

jämfört med de personer som har en positiv kroppsuppfattning. Därmed kunde 

utbildning i kroppsuppfattning, som hjälper barn att få en positiv 

kroppsuppfattning, fungera för att förebygga fetma. (Hutchinson & Calland, 2020, 

9.) Att arbeta med kroppsuppfattning i skolor i Finland och runtom i världen kunde 

både stärka barnens välmående och tankar om sig själva samt hjälpa med att 

förebygga fetma bland barn. Detta vore väldigt viktigt eftersom fetma och övervikt 

är så vanligt även bland barn i Finland: år 2019 var över ¼ av pojkarna och nästan 

1/5 av flickorna i åldern 2–16 överviktiga (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020). 

Enligt Hutchinson & Calland (2020, 19) ska arbetet med kroppsuppfattning ändå 

inte fokusera på exempelvis en hälsosam kost, eftersom det kan finnas en risk 

för att det förorsakar ångest angående ätstörningar och vikt bland sårbara barn. 

 

Centralt för positiv kroppsuppfattning är även att man aktivt och mer kritiskt 

motsätter sig de rådande idealen i samhället och att man skapar andra, flexiblare 

ideal (Frisén et al, 2014, 202–204). Vad gäller media och skönhetsideal är det 

enligt Grogan (2017) också viktigt att man har en viss medvetenhet inför median, 

vilken möjliggör att man kan avvisa bilder som median framhäver. Detta hjälper 

nämligen att skydda kroppen. (Grogan, 2017, 6.) Därutöver tyder forskning å ena 

sidan på att personer med ett positivt förhållningssätt till sin kropp (body-esteem) 

även är mer kritiska mot idealkroppar som får plats i fitness-relaterade 

gemenskaper (Chatzopoulou et al., 2020). Å andra sidan verkar utsättandet av 

attraktiva och fitness-relaterade bilder påverka kroppsuppfattningen negativt 

(Brown & Tiggemann, 2019; Tiggemann & Zaccardo, 2015). Att vara medveten 

om medians inflytande och strategier och att aktivt skydda den egna 

kroppsuppfattningen, exempelvis genom att låta bli att läsa modetidningar som 

enbart visar idealkroppar, är enligt Frisén et al. (2014) utmärkande drag för 

personer med positiv kroppsuppfattning. Utöver dessa aspekter tänker personer 

med positiv kroppsuppfattning att det finns olika sätt att vara vacker på och att 

utseenden därför inte ska jämföras. (Frisén et al., 2014, 202–204.) Detta är något 

som varje barn borde få lära sig i ung ålder. 
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Att skifta från hård kritik till att älska kroppen är dock mycket svårt. Saukkola et 

al. (2020) påminner att detta inte är en förändring som sker på ett ögonblick, utan 

att det kräver mycket arbete och tid. Om man har en problematisk relation till sin 

kropp är det mer väsentligt att först försöka bygga upp ett neutralt förhållande till 

kroppen före man försöker förhålla sig positivt till den. (Saukkola et al., 2020.) Det 

kan också vara bra att försöka komma underfund med varifrån ens 

kroppsuppfattning kommer, samt att försöka koncentrera sig på hur det känns 

inom en själv istället för att betrakta sig själv från en utomståendes perspektiv 

(Folkhälsan, u.å.). Viktigt är också att inse enligt Saukkola et al. (2020) att det är 

helt normalt att alla ibland kan ha negativa tankar om sig själv och sin kropp. En 

positiv kroppsuppfattning innebär alltså inte att man skulle tänka positivt hela 

tiden, utan det handlar snarare om att man är mänsklig och tillåter sig alla sorters 

tankar. (Saukkola et al., 2020.)  

 

Meskanen och Strengell (2019) påpekar därutöver att för många som har brottats 

med sin storlek eller kropp kan accepterandet av kroppen innebära att de övergett 

kampen mot kroppen och istället ställt sig på samma sida med den. 

Kroppspositiviteten ger människor en möjlighet att frigöra sig från de sociala 

normer som finns i samhället och den tillåter samtidigt också alla andra att vara 

sådana de är. Med andra ord står kroppspositiviteten för kroppsfred (på finska: 

kehorauha), det vill säga fred för alla kroppar att existera precis sådana som de 

är. (Meskanen & Strengell, 2019, 95–96). Tanken om att alla är värdefulla och att 

alla ska få existera precis sådana som de är, samstämmer i sin tur med 

exempelvis Värdegrunden för den grundläggande utbildningen 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, 14). Även med detta i beaktande är det väldigt 

välmotiverat att arbeta med att stödja barns kroppsuppfattning i skolor. 

 

2.1.4 Kroppsneutralitet 
 

Under de senaste åren har diskussioner om kroppsneutralitet blivit vanligare. En-

ligt en artikel i tidningen The Guardian (Noor, 2019, 1 november) är tanken bakom 

kroppsneutralitet den att kvinnors kroppar inte överhuvudtaget borde bli kommen-

terade och att man inte borde behöva bry sig om sitt utseende. Begreppet är nytt: 

det har enligt artikeln använts sedan 2015 och blev populärt då fitnesscoachen 
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Anne Poirer använde det i sina kurser i Vermont år 2017. År 2018 startade i sin 

tur Jameela Jamil ett Instagramkonto som kallas för I Weigh, där kvinnor delar 

selfies och skriver sådant som de uppskattar i sig själva, men som inte har med 

utseende att göra. (Noor, 2019, 1 november.) Kroppsneutralitet handlar alltså om 

att man inte överhuvudtaget fokuserar på kroppens utseende. 

 

Enligt Perry, Watson, Hayden och Inwards-Breland (2019), innebär kroppsneut-

ralitet att man lägger märke till kroppens funktion. Kroppen ses som ett verktyg 

som finns till för att människan ska kunna leva och göra olika saker och männi-

skan behöver kunna sköta om den genom att exempelvis ge den lämplig föda 

och vila. Fast begreppet har diskuterats i media och sociala medier, har ingen 

omfattande forskning angående begreppet gjorts inom det medicinska fältet. 

(Perry et al., 2019.) Tankarna om kroppsneutralitet går hand i hand med tankarna 

om kroppsfred, enligt vilken alla kroppar ska få existera som sådana de är 

(Meskanen & Strengell, 2019, 95–96). På så sätt kunde man också tänka sig att 

kroppsneutraliteten hänger ihop med positiv kroppsuppfattning, som också den 

fokuserar på kroppens funktion (Frisén et al., 2014, 197–200). Kroppsneutrali-

teten tar dock ett steg vidare och vill att människan helt och hållet ska sluta fästa 

uppmärksamhet vid sitt utseende. 

 

2.2 Barns kroppsuppfattning 

 

I början av detta kapitel beskriver jag hur kroppsuppfattningen utvecklas under 

barndomen och vilka olika faktorer som påverkar den. I det andra underkapitlet 

diskuterar jag sedan olika varningstecken som kan tyda på en negativ kropps-

uppfattning. I och med att detta område är väldigt stort, fungerar detta kapitel 

främst som en inblick i hur barns kroppsuppfattning formas och vilka riskbeteen-

den det kan vara bra att vara medveten om. Jag går inte desto mer in på tonå-

ringars kroppsuppfattning, eftersom min studie fokuserar på lärare som arbetar 

med barn i grundskolans årskurser 1–6, det vill säga barn i åldrarna 7–12. 
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2.2.1 Utvecklingen av barns kroppsuppfattning och påverkande faktorer 
 
 

Enligt Hutchinson & Calland (2020) har litteraturen om unga personers kropps-

uppfattning traditionellt sett varit fokuserat på tonåringar. Negativ kroppsuppfatt-

ning och problem relaterade till mat har länge presenterats som problem som 

främst gäller tonåringar. Nuförtiden vet forskare ändå att en negativ kroppsupp-

fattning ofta utvecklas redan mycket före tonåren och att orsakerna till problemen 

i tonåren sträcker sig långt in i en persons tidigare barndom. (Hutchinson & Call-

and, 2020, 5.) Därför är det både motiverat och otroligt viktigt att barn får det stöd 

de behöver i god tid innan dessa problem växer och blir allvarligare. Med andra 

ord räcker det inte att försöka börja stödja kroppsuppfattningen hos unga i den 

grundläggande utbildningens högre klasser eller andra stadiet, utan arbetet med 

ungas kroppsuppfattning bör börja redan betydligt tidigare. 

 

Enligt Syömishäiriöliitto (2020) börjar den nyföddas kroppsuppfattning utvecklas 

redan i livmodern och den fortsätter att utvecklas efter födseln i relation till vårda-

ren och hens kropp. Så småningom börjar barnet bli medvetet om sin egen kropp 

och det tros att barnet redan vid ca ett och ett halvt års ålder känner igen sin egen 

spegelbild. (Syömishäiriöliitto, 2020.) Närhet, beröring och modellinlärning är alla 

sådana faktorer som formar kroppsuppfattningen (Folkhälsan, u.å.). Kroppsupp-

fattningen utvecklas i växelverkan med omgivningen och andra människor och 

när barnet blir äldre lär sig barnet också om sig själv genom att jämföra sig med 

andra (Syömishäiriöliitto, 2020). Lewis (2016) påminner att det med andra ord är 

alldeles naturligt för barn att jämföra sig med varandra. I Tatangelos och Ricciar-

dellis (2017) studie om 8–10 åriga barns jämförelser med varandra visade det sig 

dock att utseenderelaterat jämförande var vanligare bland flickor, medan jämfö-

relser som hade att göra med sport och färdigheter var vanligare bland pojkar. 

Därutöver visade det sig att jämförelsen med kvinnliga kändisar kunde orsaka 

negativa känslor så som avundsjuka och sorg bland majoriteten av flickorna, me-

dan pojkarna tenderade att uppleva jämförelsen med media mera positivt då de 

kunde identifiera sig med sina favoritkändisar (Tatangelo & Ricciardelli, 2017.) 
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Då barnet börjar skolan blir inflytandet från både lärare och jämnåriga kamrater 

stort, vilket kan bli problematiskt ifall barnet interagerar med jämnåriga kamrater 

som är elaka eller om barnet hör vuxna tala om viktnedgång eller dieter (Lewis, 

2016, 44–45). Att bli retad för sitt utseende eller för sin vikt och att bli exponerad 

för rollmodeller med ohälsosamma attityder och beteenden gällande kroppsupp-

fattning, är båda exempel på riskfaktorer för utveckling av kroppsmissnöje (But-

terfly, u.å.). Långvarig mobbning kan leda till kroppsmissnöje och andra problem 

med kroppsuppfattning som exempelvis ätstörningar, men även orsaka psykiska 

problem och leda till depression, självmordstankar, stress och ångest (Lewis, 

2016, 82–83). Holmqvist Gattario, Lindwall och Frisén (2020) stödjer denna tanke 

i sin studie där det visade sig att mobbning i barndomen hade en påverkan på 

barnets kroppsuppfattning och att de barn som oftare blivit mobbade hade en 

negativare kroppsuppfattning. Mobbning i barndomen associerades också med 

problem med ätande i vuxenåldern. (Holmqvist Gattario et al., 2020.) 

 

Speciellt under de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen, pre-

cis innan puberteten vanligtvis börjar och kroppen börjar förändras, höjs dessu-

tom osäkerheten inför den egna kroppen. Enligt Hutchinson och Calland (2020) 

blir både flickor och pojkar vid 10–14 års åldern mer missnöjda med sina kroppar 

och speciellt sårbara blir flickorna för bantning eftersom de får mera fettvävnad 

under puberteten. Riskerna för negativ kroppsuppfattning kan växa fram under 

denna normala viktökning. Ytterligare blir barn mer känsliga mot grupptryck och 

behovet av att passa in i en grupp blir större. (Hutchinson & Calland, 2020, 9–

19.) Detta behov är dock alldeles mänskligt, eftersom människan enligt Baumeis-

ter, Leary och Steinberg (1995) har en fundamental vilja att skapa sociala anknyt-

ningar, det vill säga goda relationer, och ett behov av att tillhöra en grupp av 

något slag (på engelska: belongingness). Att människan inte enbart har en vilja, 

utan också ett behov av sociala relationer, understryks exempelvis av det faktum 

att både fysiska och psykiska problem är vanligare bland människor med en av-

saknad av sociala relationer. Även ätstörningar är mera vanliga hos dessa män-

niskor. (Baumeister et al., 1995.) Trots att kroppsuppfattningen visserligen ut-

vecklas under den tidigare barndomen, blir den intensivare formad under den 

senare delen av barndomen och ungdomen, med puberteten i synnerhet som en 

känd period i livet under vilken kroppsmissnöjet kan öka (Butterfly, u.å.). Därför 
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vore det viktigt att barns kroppsuppfattning skulle stödjas i förebyggande syfte 

redan före puberteten och inte först sedan då puberteten börjat. Årskurserna 1–

6 inom den grundläggande utbildningen är då en speciellt betydelsefull tidsperiod 

för detta arbete. 

 

Barn är mer känsliga än vuxna för de utseendeideal som median framhäver ef-

tersom de inte är har tillräckligt med erfarenhet eller är emotionellt kapabla nog 

för att kunna förstå och filtrera medians meddelanden (Hutchinson & Calland, 

2020, 8). Enligt professor Susan Harter (refererad i Frisén et al., 2014, 62) har 

åldern en stor inverkan på hur sårbara barn är för problem med kroppsuppfatt-

ningen. Harter menar att yngre barn nog uppfattar att människor ser olika ut, men 

att denna uppfattning fortfarande är ganska allmän. Då barnet växer och blir äldre 

utvecklas också dess uppfattning om kropp och utseende och blir mer komplex. 

Äldre barn kan bättre se på saker ur andra personers perspektiv och kan bättre 

föreställa sig hur andra personer uppfattar deras kropp. På detta sätt har äldre 

barn också en större förståelse för att kroppar värderas på olika sätt. (Harter, 

2012. Refererad i Frisén et all., 2014, 62.) Samtidigt kan de snabba förändring-

arna i kroppen under tonåren göra att den unga känner sig mycket obekväm och 

att den egna kroppen till och med kan kännas främmande (Väestöliitto, 2018). 

Det säger sig självt att hanteringen av förändringarna som sker i kroppen samti-

digt som man ständigt blir påmind om utseendeidealen och normkroppen defini-

tivt inte är en lätt balansgång för någon. 

 

Även familjen påverkar barns kroppsuppfattning i synnerhet tidigt i livet. Då man 

exempelvis i familjen anser att utseende är viktigt, vilket kan avspeglas bland 

annat som bantning eller ätande av ”rätt” mat för att hålla kontroll på vikten, kan 

detta ofta resultera i en negativ kroppsuppfattning hos barn enligt Lewis (2016). 

Lewis menar att då barnet ser en förälder eller ett syskon konstant klaga över sin 

vikt eller sitt utseende, kan detta ha en inverkan på hur mycket barnet sätter fokus 

vid utseende. Att exempelvis höra sin mor kalla sig fet eller ful och säga att hon 

behöver gå ner i vikt, kan göra att barnet växer upp med tanken om att fet är det 

samma som dålig och att hen behöver fokusera på sin vikt. (Lewis, 2016, 28.) 

Detta överensstämmer med annan litteratur, enligt vilken barn som observerar 



 

20 
 

deras mammor sträva efter smalhet och bantning själva ofta internaliserar de 

samma målen (Hutchinson & Calland, 2020, 14). 

 

Barnet lär sig också av sin familj om relation till mat: om en förälder bantar och 

undviker någon viss sorts mat, kan detta leda till att barnet snappar upp matrela-

terade regler om ”bra” och ”dålig” mat, vilket i sin tur kan göra att barnet får dåligt 

samvete då hen äter den ”dåliga” maten. (Lewis, 2016, 28.) Istället för att dela in 

mat i dessa kategorier, borde föräldrarna enligt Hutchinson & Calland (2020) be-

tona balans, varians och måttlighet då det gäller mat, samt äta tillsammans med 

sina barn. Detta hjälper barnen att utveckla hälsosamma tankar om ätande och 

vikt. Familjer som därutöver är aktiva tillsammans och som tränar för att det är 

roligt, istället för att gå ner i vikt, hjälper barnen att utveckla hälsosamma sätt att 

se på sina egna kroppar. (Hutchinson & Calland, 2020, 15). Däremot kan viktre-

laterat retande inom familjen ha mycket negativa och långsiktiga följder angå-

ende kroppsuppfattningen speciellt hos flickor (Rodgers, Simone, Franko, Eisen-

berg, Loth & Neumark-Sztainer, 2021). Vad familjemedlemmarna säger och hur 

de beter sig angående mat, utseende och vikt spelar med andra ord en bety-

dande roll för barnets kroppsuppfattning. Att stödja ett sunt förhållningssätt till 

kropp och mat skulle vara meningsfullt, inte minst med tanke på att barn inte äter 

tillräckligt exempelvis i skolor här i Finland. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2017 

uppgav endast 78 % av eleverna i årskurs 4 och 5 att de äter skolmatens huvud-

rätt varje dag (Institutet för hälsa och välfärd, 2017). Trots att det är viktigt att lära 

barn om hälsosam kost, menar Hutchinson & Calland (2020, 19) att man ändå 

inte bör fokusera på detta då man vill stödja kroppsuppfattningen, eftersom det 

då kan finnas en risk att man väcker ångest angående till exempel vikt och ät-

störningar bland sårbara elever. 

 

Därutöver visade det sig i en studie av Scharf och Levy (2015) att brist på enga-

gemang i familjen var förknippat med problematiska attityder angående matvanor 

och kropp hos barnen i familjen. Problem i familjen, såsom upptagenhet eller 

psykologisk kontroll, gjorde att barnen kände sig otrygga, vilket kunde leda till att 

barnen mer intensifierat försökte hitta godkännande utanför familjen genom att 

leta efter alternativa rollmodeller (såsom kändisar i media) och söka tillfredsstäl-

lelse från idoler och samhällets normer. Detta kunde i sin tur leda till idolisering 
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av kändisar, vilket enligt studien var associerat med kroppsmissnöje, problema-

tiska attityder samt sämre anpassning i skolklassen. (Scharf & Levy, 2015.) 

Hutchinson & Calland (2020) menar att trots att median har stort inflytande på 

barnens kroppsuppfattning, är föräldrarna och vårdnadshavarna ändå de huvud-

sakliga rollmodellerna för sina barn. Hemmets inflytande är avgörande för ut-

vecklingen av en hälsosam attityd mot barnets egen kropp och det är den inre 

känslan av att vara värdefull som skyddar barnen från både ängslan över utse-

ende och behovet att anpassa sig till orealistiska ideal.  (Hutchinson & Calland, 

2020, 14–17.) 

 

Som det går att konstatera på basis av det föregående, finns det flera, komplexa 

faktorer som påverkar barns kroppsuppfattning. Följande teoretiska modell fun-

gerar som en sammanfattande förklaring av vilka olika faktorer som påverkar 

kroppsuppfattningen. 

Figur 1. Tredelad påverkansmodell (Tripartite influence model, TIM) 

 

Ovanstående figur, modellen Tripartite influence model (TIM), presenteras på s. 

59 i boken av Frisén et al. (2014). Här är den gjord med hjälp av nätsidan 

Miro.com. Modellen är skapad av forskarna Thompson, Coovert och Stormer 

(1999) och den åskådliggör hur kroppsmissnöje och andra problem med kropps-

uppfattningen uppkommer via media, familj och jämnåriga och därefter även ge-

nom internalisering av utseendeidealen och social jämförelse (beskriven i Frisén 

et al., 2014, 58–61). Enligt den australienska stiftelsen Butterfly Foundation (u.å.) 
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är det dock viktigt att komma ihåg att alla barn är olika. Redan något så grund-

läggande som personlighetsdrag kan ha en avgörande roll i hur känsliga barn är 

för rubbningar i kroppsuppfattningen. Personer som ofta jämför sig med andra, 

som satsar högt, som har en tendens att eftersträva perfektionism och ett tanke-

sätt som är mycket svart-vitt, är i större risk att bli missnöjda med sina kroppar 

eller sitt utseende (Butterfly, u.å.). Frisén et al. (2014) påpekar att barn kan ha 

mycket olika livserfarenheter, se mycket olika ut och ha olika kroppsuppbyggnad. 

En del barn kan också vara känsligare än andra. Alla dessa aspekter påverkar 

hur mottagliga barnen är för yttre påverkan. (Frisén et al., 2014, 61–62.) 

 

Trots att mer forskning behövs om barns kroppsuppfattning, har forskare uttalat 

en oro över vilka följder forskning i barns kroppsuppfattning kan ha för barn. 

Frisén et al. (2014) menar exempelvis att det finns relativt få studier som har 

undersökt hur vanligt det är att barn är missnöjda över sitt utseende och sin 

kropp. Olika orsaker bakom detta är bland annat att temat kroppsuppfattning är 

så känsligt och att man varit rädd för att väcka sådana tankar hos barn som de 

tidigare inte har funderat på (Frisén et al., 2014, 74–75). I en studie av Damiano, 

Mclean, Nguyen, Yager och Paxton (2020) frågade forskarna föräldrar till barn 

som deltagit i en av deras studier huruvida studien hade påverkat de deltagande 

barnens attityder till sina kroppar. Majoriteten, över 95 % av föräldrarna, rappor-

terade att forskningen antingen hade en positiv eller ingen som helst påverkan 

på deras barn. Dock uppgav 0.5-3.2 % av föräldrarna att studien påverkat deras 

barn negativt genom att barnen exempelvis hade blivit mer kritiska gentemot sin 

kropp eller utvecklat negativa stereotypa tankar om utseende. (Damiano et al., 

2020.) Det är med andra ord bra att vara medveten om att kroppsuppfattning är 

ett känsligt ämne i synnerhet då det handlar om barn och då man som lärare vill 

arbeta med ämnet i skolan. 

 

2.2.2 Varningstecken som tyder på en negativ kroppsuppfattning hos barn 
 

Det finns några varningstecken i barns beteende som kan tyda på att ett barn har 

en negativ kroppsuppfattning. Exempel på sådana varningstecken är enligt 

Hutchinson & Calland (2020) motvillighet att prova på något nytt och motvillighet 

att klä av sig framför andra, som under simningen eller gymnastiklektionerna. Att 
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ett barn undviker sociala aktiviteter eller hela tiden talar om sig själv och sitt ut-

seende i en negativ ton är andra exempel på varningstecken. (Hutchinson & Call-

and, 2020, 15.) Den nationella kollaborationen för ätstörningar, NEDC, (u.å.), me-

nar även att varningsklockorna borde ringa ifall ett barn är på någon diet eller 

räknar kalorier, undviker någon viss mat eller hoppar över måltider. Likaså kan 

beteenden som att mäta kroppsdelar, kontrollera och observera utseendet i spe-

geln/fönstret och att ta tag i huden vara tecken på att barnet upplever kropps-

missnöje. (National Eating Disorders Collaboration, u.å.) 

 

Tvångsmässigt eller överdrivet tränande och att bekymra sig för att man inte kan 

träna är också enligt NEDC (u.å.) tecken som behöver tas på allvar. Även följande 

beteenden fungerar som varningstecken på kroppsmissnöje: att sätta mycket tid 

på sitt utseende, klädsel och smink, att tänka och tala mycket om smalhet eller 

muskler och att tala illa om personer som har större kroppar, samt att tro att ut-

seendet är essentiellt för egenvärdet och att man inte kan vara värdefull, älskad 

eller framgångsrik ifall man inte är ”attraktiv”, ”vacker” eller ”i form”. (NEDC, u.å.) 

Det finns säkerligen ytterligare flera varningstecken och ingen lista är tillräckligt 

omfattande för att inkludera alla alarmerande beteenden. Ändå är det bra att ex-

empelvis vårdnadshavare, lärare och andra vuxna som tillbringar mycket tid med 

barn känner till åtminstone några varningstecken för att så snabbt som möjligt 

kunna se till att barn får den hjälp de behöver. 

 

2.3 Kroppsuppfattning i läroplanen 

 

Lärares arbete i skolor i Finland styrs långt av det som står i den finländska läro-

planen. Läroplanen fungerar både som stöd och som en vägvisare för lärarna 

och samtidigt bör lärarna också följa den. I Finland ska den grundläggande ut-

bildningen följa de nationella grunderna för läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 

2014). Läroplanen bygger även på lagen om grundläggande utbildning, enligt vil-

ken varje barn bland annat har rätt till en trygg skola (Lag om grundläggande 

utbildning, 1998).  Eftersom den finländska läroplanen har ett så stort inflytande 

på vad som undervisas i skolorna, är det motiverat att undersöka vad den nämner 
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om kroppsuppfattning. Mitt intresse ligger i om läroplanen tar upp kroppsuppfatt-

ningen som något som överhuvudtaget bör arbetas med i skolan och huruvida 

den således anses vara viktig att stödja hos barn i skolåldern. 

 

Själva begreppet kroppsuppfattning nämns sammanlagt tre gånger i den svensk-

språkiga versionen av Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014). Begreppet 

nämns enbart i samband med undervisningsämnet gymnastik och meningen är 

den samma varje gång. Meningen jag syftar på lyder enligt följande: ”I gymnasti-

ken betonas kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och samarbete.” (Utbildningssty-

relsen 2014, 149, 273, 434). Synonymen kroppsbild nämns däremot inte en end-

aste gång i Läroplanen 2014 och den enda sökträffen som hittas med ordet ut-

seende handlar om betygens utseende (Utbildningsstyrelsen, 2014, 57). Sök-

ningen av termen utseendeideal resulterar således också i noll träffar, och det 

samma gäller kroppsideal och enbart ordet ideal. Orden självkänsla och självbild 

nämns däremot flera gånger i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

 

Undersöker man Läroplanen 2014 närmare märker man att den nog inkluderar 

några ställen som kunde tolkas beakta barns kroppsuppfattning. I samband med 

exempelvis målen för gymnastik i årskurs 1–2 nämns följande: ”Kroppskontrollen 

främjas genom olika uppgifter (t.ex. gymnastik- och musiklekar), där eleverna 

övar sig att uppfatta sin kropp, att uttrycka sig och att röra sig i takt till en rytm.” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, 150). I samband med gymnastiken i alla årskurser 

(1–2, 3–6 och 7–9) nämns att man ska stödja en positiv inställning till den egna 

kroppen, att eleven ska genom gymnastiken få en möjlighet att uttrycka sig med 

kroppen och känna glädje (Utbildningsstyrelsen, 2014, 149, 274, 434). Dessutom 

står det i samband med gymnastiken för årskurs 3–6 och 7–9 att eleverna ska få 

tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp (Utbildningsstyrelsen, 

2014, 274, 435). Uppskattning av kroppen nämns också i samband med den kul-

turella kompetensen, där det står att ”Eleverna ska uppmuntras att uppskatta och 

kontrollera sin kropp och att använda den för att uttrycka känslor, åsikter, tankar 

och idéer” (Utbildningsstyrelsen, 2014, 156). 

 

I samband med mål för undervisning i religion för årskurs 3–6 nämns det att ett 

viktigt innehåll är välbefinnande för kropp och själ (Utbildningsstyrelsen, 2014, 



 

25 
 

248). Kroppen (i betydelsen människans kropp) nämns även i bland annat föl-

jande samband i Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014): värdet av 

kroppsligt arbete nämns i historieundervisningens uppdrag (256), att använda 

kroppen musikaliskt är ett av målen för musik i årskurs 3–6 (263) och människo-

kroppen nämns på många ställen i samband med ämnena omgivningslära och 

biologi. I högstadiet i samband med hälsokunskapen nämns det att man ska 

handleda eleven att ge akt på kroppens signaler (400, 403) och i gymnastiken för 

årskurs 7–9 nämns också att det är speciellt viktigt att eleverna accepterar sin 

kropp som förändras (434). Avslutningsvis nämns det i samband med omgiv-

ningsläran för årskurs 3–6 att eleverna övar sig att identifiera olika psykiska och 

fysiska signaler samt att bli medvetna om sina egna tankar, attityder, behov och 

värderingar (Utbildningsstyrelsen, 2014, 242). 

 

2.4 Arbete med kroppsuppfattning i skolan 

 
Den första delen i detta kapitel handlar om hur olika länder har arbetat med ele-

vers kroppsuppfattning i skolor och vilka färdiga metoder som har utvecklats för 

stödjandet av barns kroppsuppfattning. I den andra delen i kapitlet diskuterar jag 

sedan lärarens och vårdnadshavarnas roll i detta viktiga arbete. 

 

2.4.1 Exempel på kroppsuppfattningsarbete i skolor i olika länder  
 

Runtom i världen har man reagerat på behovet av att stödja barn och ungdomar 

i frågor gällande kroppsuppfattning genom att implementera så kallade kropps-

uppfattningsprogram i olika skolor. Enligt Frisén et al. (2014) är en av orsakerna 

till att många anser att just skolan är en bra plats för dessa program att skolan 

möjliggör att man kan nå ut till alla barn och ungdomar upprepade gånger. En 

annan orsak till att skolan lämpar sig för detta arbete är att eleverna då redan 

färdigt befinner sig i en lärande kontext. (Frisén et al., 2014, 101.) Några exempel 

på kroppsuppfattningsprogram är de brittiska programmen Body Image in the Pri-

mary School och Dove Confident Me: 5-Part Body Confidence Workshops for 

Schools samt de australiensiska programmen Achieving Body Confidence for 

Young Children och Butterfly prevention programs for schools. Trots att en del av 
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dessa ovannämnda program har visat sig ha åtminstone kortvariga positiva ef-

fekter, har forskare konstaterat att programmen behöver vidareutvecklas och att 

förbättrad lärarutbildning behövs (Diedrichs, Atkinson, Steer, Garbett, Rumsey & 

Halliwell, 2015; Atkinson, Diedrichs & Garbett, 2016; Halliwell, Yager, Paraskeva, 

Diedrichs, Smith & White, 2016; Damiano, Yager, Mclean & Paxton, 2018). 

Nämnvärt är ändå att programmen togs positivt emot av både elever (Halliwell et 

al., 2016) och lärare (Damiano et al., 2018). Resultaten av studierna tyder också 

på att det är möjligt för lärare att fortbilda sig och att de på så sätt också kan lära 

sig att arbeta med kroppsuppfattning i skolan (Diedrichs et al., 2015; Atkinson et 

al., 2016). 

 

Utöver kroppsuppfattningsprogram finns det också många böcker som är plane-

rade för att fungera som stöd för barns kroppsuppfattning och självkänsla (se 

bland annat Shapesville av Mills & Osborn, 2003; Your Body is Awesome: Body 

Respect for Children av Danielsdottir, 2014; Being me (and loving it) av Richards 

& Hague, 2016). Det finns också böcker för vuxna om hur man kan stödja barns 

kroppsuppfattning (se exempelvis Livsviktigt. En handbok i kroppspositivt föräld-

raskap av Andersson, 2020). Med andra ord finns det gott om material som även 

lärare kan titta på och ha nytta av i sin undervisning. I Finland kan man dessutom 

få kostnadsfria föreläsningar på svenska av Livslust-projektet som ordnas i sam-

arbete mellan Ätstörningscentrum och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Livslust-projektets huvudsakliga syfte är att förebygga problem relaterade till ät-

störningar och att erbjuda specialiserad ätstörningsvård med låg tröskel. Förutom 

föreläsningar så går det även att inom projektet få fem kostnadsfria besök i ut-

redningssyfte, där man kan träffa en sjukskötare, näringsterapeut eller psykiater. 

(Ätstörningscentrum, 2017.) 

 

För att överhuvudtaget kunna arbeta med detta tema i klassen påminner Hutchin-

son och Calland (2020) att klassrumsklimatet bör vara sådant där alla elever kän-

ner sig bekväma. Klassrumsklimatet gynnas exempelvis av att läraren uppskattar 

alla elevers bidrag och ser till att varje elev har en möjlighet att säga sin åsikt utan 

att vara rädd för att någon skrattar åt hen. (Hutchinson & Calland, 2020, 22.) Att 

varje elev blir accepterad och inkluderad är viktigt, eftersom känslan av att bli 

exkluderad, ignorerad eller avvisad enligt Baumeister et al. (1995) kan leda till 
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flera negativa konsekvenser, såsom ensamhet, ångest och sorg. Att känna sig 

välkommen och accepterad kan däremot leda till känslor av glädje, lugn och be-

låtenhet. (Baumeister et al., 1995.) Det är också viktigt att man tillsammans med 

eleverna skapar klassrumsregler på basis av respekt och att man påminner ele-

verna om de rättigheter och skyldigheter var och en har i klassen, utan att 

glömma att eleverna behöver känna lärarens värme och respekt och känna sig 

trygga i klassen (Hutchinson & Calland, 2020, 22). Utan trygghet är det vidare 

svårt att uppnå kunskap eftersom det är tryggheten som skapar förutsättningar 

för lärande (Utbildningsstyrelsen, 2014, 27).  

 

Hutchinson och Calland (2020) påminner också att ifall man arbetar med kropps-

uppfattning är det otroligt viktigt att vara medveten om att det kan finnas elever 

som är speciellt utsatta för temat. Elever med övervikt, elever i behov av särskilt 

stöd, elever som avviker synligt från normen i klassen och elever som kämpar 

med mat eller bantning kan exempelvis vara extra sårbara. (Hutchinson & Call-

and, 2020, 22.) Därför är det viktigt att man som lärare känner sina elever så bra 

som möjligt så att man på bästa möjliga sätt kan diskutera temat i klassrummet. 

Att exempelvis fokusera på frågor som berör en persons inre egenskaper istället 

för yttre och att försöka stödja framför allt självkänslan, kan vara ett sätt med vars 

hjälp man kan se till att arbetet blir gynnsamt för precis alla elevers kroppsupp-

fattning (Hutchinson & Calland, 2020, 22). 

 

2.4.2 Vuxna som rollmodeller för barn 
 

Största delen av barns beteenden, attityder och övertygelser påverkas av viktiga 

vuxna i deras liv (Hutchinson & Calland, 2020, 14). Enligt Lewis (2016) fungerar 

vuxna som förebilder för barn eftersom barn ser på, följer med och lär sig av vad 

vuxna gör och hur de beter sig. Via sina förebilder lär sig barn bland annat sådant 

som angår lek, mat och klädsel, men också hur man kan visa sina känslor och 

hur man kan vara snäll mot andra. Dessutom lyssnar barn på hur vuxna talar om 

sina egna kroppar, barns kroppar och andra personers kroppar. (Lewis, 2016, 

39.) Barn ser och hör också nyanser i vuxnas diskussioner och beteenden kring 

utseende, träning och kroppsuppfattning, och särskilt känsliga för dessa nyanser 

är unga som har svårigheter med sin kroppsuppfattning (Folkhälsan, u.å.).  



 

28 
 

Som det går att se i figur 1 (Tredelad påverkansmodell, s. 21), påverkar familjen 

och jämnåriga vänner barns kroppsuppfattning. Till en början är det just 

föräldrarna och/eller vårdnadshavarna som är de största förebilderna för barnen 

(Hutchinson & Calland, 2020, 14). Men då barnen blir äldre och börjar skolan, blir 

lärarna och klasskamraterna viktiga förebilder för dem (Lewis, 2016, 39–40). 

Detta är helt naturligt i och med att barnen tillbringar så mycket tid i skolan. Lewis 

(2016) tillägger att barn vänder sig till sina lärare för att få vägledning i livet, 

exempelvis genom att ställa frågor. Men förutom via de svar de får på sina frågor, 

lär sig barn även genom att iaktta lärarens agerande, det sätt hen talar om sig 

själv och genom att följa med de diskussioner läraren har med andra personer. 

(Lewis, 2016, 39–44.) Med andra ord påverkar det sätt som läraren talar om sin 

egen och andras kroppar även barnens sätt att se på och tala om sin egen och 

sina kompisars kroppar. På så sätt är lärare också barns förebilder och 

rollmodeller i frågor gällande kroppsuppfattning. Det är dock bra att vara 

medveten om att majoriteten av lärarna, ca 78 %, inom hela den grundläggande 

utbildningen i Finland, var kvinnor år 2019 (Utbildningsstyrelsen, 2020). På grund 

av denna ojämna könsfördelning bland lärare är det viktigt att uppmärksamma att 

pojkar generellt sett kanske inte har lika många förebilder som flickor har i skolan 

i Finland. 

 

Då man vill arbeta med kroppsuppfattning i skolor är det viktigt att samarbete 

mellan lärare och föräldrar fungerar. Hutchinson och Calland (2020) påminner att 

eftersom föräldrar och vårdnadshavare har så stort inflytande på deras barns 

kroppsuppfattning, är det viktigt att både informera dem om och involvera dem i 

arbetet med kroppsuppfattning. Då hemmen samarbetar med skolan kan detta 

förstärka de positiva meddelandena som lärs ut gällande kroppsuppfattning. 

(Hutchinson & Calland, 2020, 177–178.) Likaså är det viktigt att samtala med 

kollegorna och se till att alla vuxna har en tydlig förståelse för orsakerna till att 

arbeta med att främja en positiv kroppsuppfattning. (Hutchinson & Calland, 2020, 

21–22.) Detta går i enlighet med den finländska läroplanen, som också betonar 

både samarbetet mellan hem och skola samt skolans interna samarbete som 

otroligt viktigt (Utbildningsstyrelsen, 2014, 36–37).  
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3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Arbetets syfte och forskningsuppgift är att undersöka vilka uppfattningar lärare 

som arbetar i årskurs 1–6 inom den grundläggande utbildningen har om barns 

kroppsuppfattning samt hurdana uppfattningar lärarna har om sina 

påverkningsmöjligheter angående att stödja sina elevers kroppsuppfattning i 

skolan. Termen kroppsuppfattning nämns sammanlagt endast tre gånger i hela 

Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen 2014), och då alltid i samband med 

gymnastiken, vilket kan vara en orsak till att klasslärare och ämneslärare i andra 

ämnen än gymnastik inte upplever eller vet att det är viktigt att arbeta med 

kroppsuppfattningen. I denna magisteruppsats har jag valt att intervjua både 

klasslärare och en ämneslärare som arbetar i årskurserna 1–6 inom den 

grundläggande utbildningen för att bättre kunna förstå hur situationen gällande 

arbetet kring barns kroppsuppfattning ser ut i finländska skolor.  

 

Studiens forskningsfrågor är följande: 

 

1. Vilka uppfattningar har lärare som arbetar i årskurserna 1–6 inom den 

grundläggande utbildningen om barns kroppsuppfattning?  

2. Hurdana uppfattningar har lärare i årskurserna 1–6 inom den 

grundläggande utbildningen om sina påverkningsmöjligheter angående att 

stödja barns kroppsuppfattning i skolan? 

 

Jag besvarar mina forskningsfrågor genom att analysera och tolka svaren i 

intervjuerna. 
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4 Genomförande 

 

I detta kapitel beskriver jag min forskningsstrategi och forskningsdesign, varefter 

jag presenterar forskningsdeltagarna och materialinsamlingsmetoden. Jag går 

också igenom valet av analysmetod och slutligen diskuterar jag etiska övervä-

ganden i studien. 

 

4.1 Forskningsstrategi och design 

 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats eftersom jag var intresserad av 

att på djupet förstå hur lärare uppfattar barns kroppsuppfattning och sina påverk-

ningsmöjligheter angående att stödja den, samt för att mitt fokus var att under-

söka enbart få deltagare. Typiskt för en kvalitativ studie är att forskaren fokuserar 

på få fall och att hen försöker analysera dem så grundligt som möjligt (Eskola & 

Suoranta, 1998). Jag valde att i denna kvalitativa studie använda ett fenomeno-

grafiskt förhållningssätt eftersom jag var intresserad av lärares egna upplevelser 

kring temat kroppsuppfattning. Utmärkande för fenomenografisk forskning är en-

ligt Huusko och Paloniemi (2006) att den fokuserar på uppfattningar om vardag-

liga företeelser. Inom fenomenografin är man också intresserad av hur människor 

kan uppfatta dessa vardagliga företeelser på olika sätt. (Huusko & Paloniemi, 

2006.) Eftersom jag i denna studie var jag intresserad av lärares uppfattningar, 

lämpade sig således fenomenografin bra för studien.  

 

Enligt Huusko och Paloniemi (2006) används fenomenografin mycket inom spe-

ciellt pedagogisk forskning. Målet med fenomenografisk forskning är att analy-

sera, beskriva och förstå olika uppfattningar om en viss företeelse (här: barns 

kroppsuppfattning) genom att utnyttja data som omvandlats i skriftlig form. (Huu-

sko & Paloniemi, 2006). Detta har jag gjort genom att analysera transkriberade 

intervjuer i denna studie. Centralt för materialinsamlingen är att frågorna är öppna 

så att olika uppfattningar kan komma fram (Huusko & Paloniemi, 2006). Detta har 

jag också försökt sträva efter i intervjuerna genom att inleda frågor med frågeord 
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som ”Hur?”, ”Hurdana?" och ”Vad?” (se bilaga 2). Jag har också påpekat delta-

garna flera gånger att jag är ute efter deras ärliga åsikter, upplevelser och tankar, 

och att det inte finns något rätt eller fel svar. 

 

4.2 Forskningsdeltagare 

 

I studien deltog sex lärare som arbetar i grundskolans årskurser 1–6 i Finland. 

Enligt min ursprungliga plan skulle jag endast intervjua klasslärare, men eftersom 

det var svårt att få tag på tillräckligt många klasslärare valde jag att också inklu-

dera en textillärare i min studie. Denna textillärare arbetar också inom årskurs 1–

6, vilket jag upplevde att var det viktigaste kriteriet för deltagandet i studien. Det 

andra kriteriet för deltagandet i intervjun var att deltagarna skulle ha arbetat över 

ett läsår som lärare. Vid tidpunkten för intervjuerna hade fem av sex lärare arbetat 

som lärare över ett läsår och några av lärarna hade en arbetserfarenhet på över 

tio år. En av lärarna undervisade för första året och jag valde trots allt att inkludera 

denna lärare i studien eftersom intervjuerna tog plats i april och denna lärare med 

andra ord snart skulle avklara sitt första läsår som lärare. Det viktigaste var att 

lärarna hade arbetat tillräckligt länge för att lära känna sina elever, och därmed 

ansåg jag att jag kunde inkludera även denna lärare i studien. Efter dessa änd-

ringar blev det slutliga kriteriet för deltagandet i studien således att deltagaren 

skulle vara en behörig lärare som arbetar inom grundskolans årskurser 1–6. 

 

Vid rapporteringen av forskningsresultaten namngav jag lärarna med en siffra 

mellan 1–6, så att deltagarnas namn fick formen ”Lärare 1”, ”Lärare 2” med mera. 

Jag gav lärarna dessa siffror i en slumpmässig ordning. Vid rapporteringen av 

studiens resultat använde jag förkortningar för lärarnas namn då de skrevs inom 

parentes, så att de då enbart stod i formen ”L1”, ”L2”, ”L3” och så vidare. 

 

4.3 Materialinsamling 

 

Som materialinsamlingsmetod i denna studie valde jag att använda mig av halv-

strukturerade intervjuer. Intervjun är en flexibel metod som passar bra för många 
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olika forskningsändamål (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 34). Intervjun passade speci-

ellt bra som forskningsmetod i denna studie eftersom det i intervjun ofta fram-

kommer åsikter, känslor, kunskap och erfarenhet (Rapley, 2007, 16). Dessa sa-

ker var jag ute efter då jag ville ta reda på lärares egna uppfattningar angående 

temat barns kroppsuppfattning. Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att intervjuguiden fungerade som en översikt över de teman som 

diskuterades (Kvale & Brinkmann, 2014, 172). I min intervjuguide (se bilaga 2) 

fanns nog förutbestämda frågor, men den var ändå inte strikt strukturerad i och 

med att intervjuns frågor och ordningen på frågorna kunde variera i enlighet med 

hur intervjun framskred. På så sätt fanns även en möjlighet för deltagaren att 

framhäva sådan information som annars kanske inte skulle ha behandlats i inter-

vjufrågorna. Intervjun fungerade väl som metod precis med tanke på att den ger 

en djupare förståelse för hur enskilda personer resonerar kring ett visst fenomen 

(Rapley, 2007, 19), vilket var exakt det som jag var ute efter.  

 

Enligt Hirsjärvi och Hurme (2008, 35) lämpar sig intervjun även bra för teman som 

inte är så välkända. Detta kunde anses vara fallet i denna studie eftersom termen 

kroppsuppfattning inte får mycket plats i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014). 

Intervjun fungerar också vid sådana situationer där man vill forska i svåra och 

känsliga teman, vilket forskare dock är av olika åsikt om (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 

35). Frisén et al. (2014, 74–75) menar exempelvis att det kan vara känsligt att 

fråga barn om deras kropp eller utseende eftersom sådana frågor kan väcka tan-

kar hos barnen som de inte haft tidigare. Även andra forskare har oroat sig för 

vilken påverkan deltagandet i forskning av kroppsuppfattning kan ha på barn (Da-

miano, Mclean, Nguyen, Yager & Paxton, 2020). Med tanke på detta och med 

hänsyn till studiens forskningsfrågor passade det därför bra att intervjua lärare 

istället. Hirsjärvi och Hurme (2008) poängterar också att intervjun gör det möjligt 

för forskaren att klargöra svaren och att fördjupa den information som fås. Fors-

karen kan exempelvis ställa följdfrågor och/eller be deltagaren att motivera sina 

svar. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35.) Att följa upp och klargöra meningar där det 

är relevant är dessutom centrala kvalitetskriterier för en intervju (Kvale & Brink-

mann, 2014, 206). Detta gjorde jag vid flera tillfällen under intervjuerna, vilket inte 

skulle ha varit möjligt i exempelvis en kvalitativ enkät, som jag övervägde att an-

vända då jag planerade min studie. 
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Jämför man intervjuer med enkäter kommer man fram till att båda har sina förde-

lar och nackdelar. Utöver de fördelar som jag redan nämnt angående intervjuer, 

är en definitiv fördel även den personliga kontakten, som tillsammans med de 

nya insikterna gällande deltagarens livsvärld kan göra intervjuandet till en beri-

kande och spännande upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014, 165). Detta håller 

jag helt med om och anser att jag fick en mycket rikare bild av hur deltagarna 

tänker gällande barns kroppsuppfattning, jämfört med om jag enbart skulle ha 

läst enkätsvar av anonyma deltagare. Detta kan dock också vara en nackdel ef-

tersom man vid intervjuer inte kan garantera deltagarna samma anonymitet som 

vid enkäter, påminner Hirsjärvi och Hurme (2008). Dessutom tar intervjun länge: 

att hitta deltagare, att föra själva intervjun och att transkribera data tar sin tid. 

Tvärtom är en av de största fördelarna för enkäter den att behandlingen av data 

går snabbt. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35–37.) 

 

Intervjun har också övriga nackdelar. Hirsjärvi och Hurme (2008) tar upp bland 

annat det faktum att intervjuaren behöver ha både kunskap och erfarenhet för att 

kunna samla data på ett flexibelt och situationsbundet sätt under intervjun. Att 

hålla intervjuer är mera utmanande och egentligen borde man utbildas för att 

hålla dem. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35–36.) Att uppfatta innebörden av ett svar 

och att inse vilka andra möjliga innebörder som öppnar sig är väsentligt, vilket 

kräver att forskaren förutom att ha intresse för och kunskap om forskningsämnet 

och den mänskliga interaktionen också samtidigt behöver ha kunskap om inter-

vjutekniker (Kvale & Brinkmann, 2014, 176). Det är med andra ord inte alldeles 

lätt att hålla en lyckad intervju. Hyvärinen (2017) menar att eftersom vi lever i ett 

intervjusamhälle, har många den uppfattningen att en forskningsintervju skulle 

fungera på samma sätt som exempelvis en polis- eller journalistintervju, där frå-

gor ställs på ett bombarderande sätt. Att endast förbereda goda frågor i förväg 

garanterar inte heller att intervjun blir lyckad, utan interaktion handlar också om 

mycket mer än att bara ställa frågor. (Hyvärinen, 2017.) 

 

Jag kom i kontakt med forskningsdeltagarna genom att kontakta bekanta lärare 

och genom att söka forskningsdeltagare via olika Facebook-grupper som är rik-

tade till lärare i Finland. Dessutom kontaktade bekanta till mig sina bekanta lärar-

vänner och tipsade dem om studien. Jag valde att gå tillväga på detta sätt istället 
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för att be om forskningslov av någon viss kommun, eftersom jag på så vis kunde 

få kontakt med lärare från ett större geografiskt område. På detta sätt fick jag ihop 

sex frivilliga lärare. Deltagarantalet kunde ha varit större, vilket jag diskuterar när-

mare i kapitlet om tillförlitlighet. Eftersom intervjuerna var informativa och långa, 

35–55 min var, och jag efter transkriberingarna hade sammanlagt 113 sidor text 

(skriven med fonten Arial i storlek 11, radavstånd 1,5 och vanliga sidmarginaler 

på 2 cm åt vänster och höger samt 2,5 cm uppåt och nedåt), upplevde jag att 

denna mängd data räckte för att besvara forskningsfrågorna i denna studie. Där-

utöver menar Kvale och Brinkmann (2014) att storleken på det nödvändiga anta-

let intervjupersoner beror på syftet med studien och att kravet på generaliserbar-

heten kan ersättas med möjligheten att överföra kunskap från en situation till en 

annan (Kvale & Brinkmann, 2014, 213). 

 

Förutom att gå igenom frågorna med min handledare och prova på att intervjua 

bekanta, försökte jag ta i beaktande intervjukvaliteten genom att exempelvis fästa 

särskild uppmärksamhet vid lyssnandet under intervjun och genom att uppmuntra 

deltagarna att dela med sig av sina åsikter och tankar. Jag försökte bland annat 

verifiera mina tolkningar av deltagarnas svar redan under själva intervjun genom 

att ställa olika frågor, såsom sonderande frågor och tolkande frågor. Frågorna 

”Har du flera exempel på det?” (sonderande fråga) och ”Är det så att du upplever 

att…?” (tolkande fråga) är exempel på användbara och viktiga typer av frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014, 177–178). Tack vare sådana här frågor kunde delta-

garna framhäva mer viktig information under intervjun och samtidigt hade de 

också en möjlighet att rätta till eller bekräfta min tolkning. Utöver detta försökte 

jag så gott jag bara kunde undvika att ställa frågor på ett bombarderande sätt. 

Detta gjorde jag genom att sträva efter att ge deltagarna tillräckligt med tid för att 

fundera på och reflektera över sina svar, det vill säga genom att vänta några 

sekunder istället för att genast efter ett svar gå vidare till nästa fråga. Redan en 

paus kan uppmuntra deltagaren att bryta tystnaden och fortsätta sitt svar med 

betydelsefull information (Kvale & Brinkmann, 2014, 177). 

 

Dessutom strävade jag efter att hålla en så avspänd intervju som möjligt. Detta 

gjorde jag genom att inleda intervjun med att ställa bakgrundsfrågor, såsom hur 

länge deltagarna hade arbetat som lärare. På detta sätt försökte jag skapa en så 
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lätt start som möjligt för deltagarna. Jag sade också i början av intervjun att jag 

är intresserad av deltagarens uppfattningar, erfarenheter och åsikter, och att det 

inte fanns några ”rätta” eller ”fel” svar. Detta påminde jag också deltagarna om 

vid flera skeden under intervjun. Jag tog även i beaktande detta vid formuleringen 

av intervjufrågorna genom att inleda frågorna exempelvis med orden ”Hur tycker 

du…?” och ”Vad upplever du...?” Därutöver försökte jag ge utrymme för delta-

garna att tala om sådant som var viktigt för dem, vilket den semistrukturerade 

intervjun ger en möjlighet till (Brinkmann, 2014, 286). Intervjuerna skedde via 

Zoom på grund av den rådande Covid-19 pandemin. 

 

4.4 Analysmetod 

 

Jag valde att analysera data i denna studie med hjälp av en tematisk analys. 

Utmärkande för den tematiska analysen är att forskaren söker efter och märker 

olika meningsfulla och intressanta mönster i sitt data, grupperar och kodar dem 

och slutligen presenterar de olika teman i sin analys efter att ha läst igenom och 

gått fram och tillbaka i data flera gånger (Braun & Clarke, 2006, 86). Enligt Bry-

man (2011) går den tematiska analysen ut på att identifiera återkommande motiv 

ur texten (här: transkriberingar). Av dessa återkommande motiv skapar man se-

dan olika huvudsakliga teman, vilka innehåller mindre teman, s.k. subteman. För 

att hitta dessa teman och subteman behöver forskaren läsa igenom materialet 

noggrant flera gånger. (Bryman, 2011, 528). Jag anser att denna typ av analys 

hjälpte mig att fånga de centrala aspekterna som berör lärares arbete gällande 

barns kroppsuppfattning och att jag på så sätt också fick en djupare förståelse 

för hur lärare överlag tänker om barns kroppsuppfattning och deras egen roll i att 

stödja den. 

 

Braun och Clarke (2006) påminner dock att antalet gånger som dessa teman 

dyker upp i materialet inte nödvändigtvis har någonting att göra med hur viktiga 

de är. Det behövs alltså inte någon fast bestämd mängd data som handlar om ett 

visst tema för att forskaren ska kunna kalla det för just ett tema. Viktigare är att 

forskaren är flexibel och funderar över vad som är viktigt i relation till forsknings-

frågan. (Braun & Clarke, 2006, 82.) Med andra ord handlar det om att forskaren 
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tolkar data och presenterar sådant som hen tycker att är relevant angående just 

den specifika studien och forskningsfrågorna. I analysen använde jag därtill ett 

induktivt angreppssätt. Att analysera induktivt betyder att det är data som styr 

forskarens analys och uppkomsten av teman istället för att forskaren skulle låta 

tidigare forskning eller sina egna förutfattade meningar styra analysen (Braun & 

Clarke, 2006, 83–84). Detta strävade jag efter genom att koncentrera mig på det 

som deltagarna i intervjun tog fram. Dock är det viktigt att inse att data inte går 

att kodas utan någon som helst koppling till teori (Braun & Clarke, 2006, 84).  

 

Jag följde Braun & Clarkes (2006, 87) riktlinjer för hur man kan gå tillväga med 

en tematisk analys. Riktlinjerna består av sex faser som jag översatte och sam-

manfattade på följande sätt: 

 
Tabell 1. Den tematiska analysens faser 
 

Fas Beskrivning av fas 

1. Att bekanta sig med data Att transkribera sitt data, läsa igenom det flera 

gånger samt skriva ner anteckningar 

2. Att skapa preliminära ko-

der 

Att systematiskt koda intressanta aspekter i hela 

sitt data och samla relevant data för varje kod  

3. Att söka efter teman Att sammanställa koder i potentiella teman samt 

att samla all relevant data till varje potentiella tema 

4. Att granska teman Att kontrollera att teman fungerar tillsammans med 

utdragen och hela datasamplet samt att skapa en 

tematisk karta av analysen 

5. Att definiera och namnge 

teman 

Att finslipa detaljerna för varje tema och hela ana-

lysen samt att skapa klara definitioner och namn 

för varje tema 

6. Att rapportera resultaten Att välja klara och övertygande utdrag, att analy-

sera utdragen en sista gång, relatera analysen till-

baka till forskningsfrågorna och litteraturen samt 

avslutningsvis skapa en vetenskaplig rapport av 

analysen 

 

Braun och Clarke (2006) poängterar att dessa sex faser endast ska fungera som 

riktlinjer, och inte regler, för hur man ska gå tillväga med en tematisk analys. 

Analysen är inte heller en lineär process, utan snarare repeterbar, vilket innebär 

att forskaren vid behov kan hoppa fram och tillbaka mellan faserna. (Braun & 

Clarke, 2006, 86.) För mig fungerade dessa riktlinjer som ett stort hjälpmedel i 
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analysen. Riktlinjerna hjälpte mig att noggrant och på ett mer systematiskt sett 

analysera mitt data och samtidigt fungerade de som en tydlig plan för hur jag 

skulle gå tillväga med analysen. Utöver dessa faser påpekar jag dock att ana-

lysen av data redan började under intervjuernas gång när jag reflekterade över 

de svar som deltagarna gav. Jag ställde dem följdfrågor då jag upplevde att 

någonting antingen blev otydligt eller då jag anade att deltagaren hade någonting 

mer att säga om ämnet. 

 

Precis som det går att se i Tabell 1 (s. 36), ägnade jag den första fasen av ana-

lysen åt att bekanta mig med materialet. Efter att ha provat olika transkriberings-

program, konstaterade jag att det blev lättast att transkribera intervjuerna för hand 

i Microsoft Word medan jag lyssnade på intervjuerna med minskat tempo. Hur 

noggrant man bör transkribera varierar från studie till studie: då man är ute efter 

sakinnehåll i intervjun behövs inte någon särskilt detaljerad transkribering (Ruu-

suvuori, 2010). Eftersom jag var intresserad av att hitta teman i intervjuerna, var 

det inte ändamålsenligt för mig att skriva ut påfyllnadsord eller ord som upprepa-

des flera gånger efter varandra, utan snarare var mitt fokus att skriva tydligt ut 

deltagarnas svar. Förutom att transkribera intervjuerna, läsa igenom dem flera 

gånger och anteckna intressanta aspekter gällande data, lyssnade jag också till 

intervjuerna på nytt. Under transkriberingen hann jag också analysera en hel del: 

jag märkte vilka ställen i intervjuerna som handlade om något extra betydelsefullt 

samtidigt som jag började märka vissa mönster i många av intervjuerna. Det som 

jag dock försökte hålla i åtanke var att jag inte skulle analysera några teman uti-

från intervjufrågorna, eftersom själva intervjufrågorna inte kan fungera som fär-

diga teman. Om forskaren ”identifierar” teman utifrån intervjufrågorna, har hen 

inte alls analyserat någonting (Braun & Clarke, 2006, 85–86). Detta upplevde jag 

att var något bland det svåraste i hela analysfasen. 

 

I den andra fasen började jag bearbeta materialet i programmet ATLAS.ti. Där 

gick jag systematiskt igenom de transkriberade intervjuerna och skapade koder 

för intressanta aspekter i data. Jag sammanställde sedan koderna i potentiella 

teman i fas tre och i fas fyra fokuserade jag på att se till att alla teman fungerade 

och verkade logiska. I denna fas skapade jag också inte bara en, utan fyra tema-

tiska kartor eller tankekartor kring de olika teman som jag tyckte att var relevanta. 
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Jag arbetade vidare och justerade varje tankekarta tills jag kom fram till den slut-

liga tematiska kartan (Figur 2. s. 40). Den första tankekartan fungerade främst 

som ett hjälpmedel till att jag skulle få struktur på de olika teman och få en över-

blick av helheten. I den andra tankekartan fokuserade jag på de viktigaste och 

mest relevanta aspekterna som kom fram i intervjuerna och försökte planera en 

logisk helhet av det jag ville behandla i resultatdelen. I den tredje tankekartan 

fattade jag ett par sista beslut gällande resultatdelen och gjorde ännu några sista 

anteckningar varefter jag avslutningsvis i den fjärde tankekartan skapade klara 

definitioner och namn för varje huvudtema och subtema samt formade min slut-

liga tematiska karta. Genom denna process kom jag fram till följande fem huvud-

teman: 

 

1. Kroppsuppfattning ur lärares perspektiv 

2. Påverkande faktorer 

3. Barns beteende 

4. Utmaningar och förutsättningar 

5. Möjligheter att påverka 

 

På detta sätt började jag arbeta med fas fem av den tematiska analysen. Förutom 

att skapa klara definitioner och namn för varje tema, skapade jag också på basis 

av dessa teman en logisk plan för hur jag skulle presentera resultaten. Jag följde 

Braun & Clarkes (2006) tabell även i slutskedet av analysen genom att finslipa 

detaljer och analysen i den femte fasen och sedan genom att avslutningsvis, i 

den sjätte och sista fasen, koppla ihop analysen till forskningsfrågorna och litte-

raturen samt rapportera resultaten med hjälp av utdrag ur intervjuerna. 

 

4.5 Etiska överväganden 

 
 
I denna studie följde jag de etiska principerna för humanforskning. Detta innebär 

att jag för det första respekterade de undersökta personernas 

självbestämmanderätt och människovärde. (Forskningsetiska delegationen, 

TENK, 2019, 28.) Detta beaktade jag genom att ge tillräckligt med information åt 

deltagarna i form av ett informationsbrev om studien samt genom att berätta för 
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deltagarna vid flera olika skeden att deltagandet i studien är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Jag lät också deltagarna 

bekanta sig med en dataskyddsblankett som var bifogad i informationsbrevet och 

därutöver bad jag om deltagarnas skriftliga samtycke gällande hantering av 

personuppgifter och deltagandet i studien (TENK, 2019, 29). 

 

För det andra genomförde jag studien på ett sätt som inte medför några bety-

dande skador eller risker för vare sig deltagarna eller samhället (TENK, 2019, 

28). Eftersom varje människa är unik och reagerar olika på olika situationer var 

det synnerligen viktigt att jag som forskare exempelvis lät deltagarna välja att inte 

svara på någon av intervjufrågorna. Jag såg också till att informationsbrevet in-

nehöll tillräckligt med information om intervjuns innehåll så att deltagarna kunde 

förbereda sig för intervjun. Sist men inte minst pseudonymiserade jag intervjudel-

tagarnas svar, vilket innebär att jag såg till att intervjudeltagarna inte går att igen-

kännas på basis av svaren. Detta gjorde jag genom att lämna bort sådana bitar 

av intervjuerna som kunde kopplas direkt till någon av deltagarna eller där delta-

garna av någon anledning kunde igenkännas. Jag döpte även om lärarna till ”Lä-

rare 1”, ”Lärare 2”, ”Lärare 3” med mera och jag gav lärarna siffrorna i en slump-

mässig ordning. Lärarnas citat redigerades också stundvis för att öka på flytet i 

texten. Detta gjorde jag dock väldig sparsamt och jag försökte att undvika att 

ändra på citaten alltför mycket så att nyanserna, lärarnas ordval och ställningsta-

gande hölls så oförändrade som möjligt. På så sätt försökte jag beakta och ge 

utrymme för varje lärares egen röst. 
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten  

 

I följande figur har jag sammanställt en tematisk karta över den tematiska ana-

lysens resultat i denna studie. I figuren ingår alla fem huvudteman och deras re-

spektive subteman. Varje huvudtema är markerad med en egen ruta i en egen 

färg och de tillhörande subteman är kopplade till sina huvudteman med streck.  

Figuren är gjord med hjälp av nätsidan Miro.com. 

 

I kapitel 5.1 besvarar jag den första forskningsfrågan med hjälp av huvudteman 

kroppsuppfattning ur lärares perspektiv, påverkande faktorer samt barns bete-

ende. Den andra forskningsfrågan besvaras sedan i kapitel 5.2 med hjälp av hu-

vudteman utmaningar och förutsättningar samt möjligheter att påverka. 

 

 

 

 

Figur 2. Tematisk karta över den tematiska analysens resultat 
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5.1 Lärares uppfattningar om barns kroppsuppfattning 

 

I detta kapitel besvarar jag den första forskningsfrågan, ”Vilka uppfattningar har 

lärare som arbetar i årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen om 

barns kroppsuppfattning?” De huvudteman som ingår i detta kapitel är kropps-

uppfattning ur lärares perspektiv, påverkande faktorer samt barns beteende. 

 

5.1.1 Kroppsuppfattning ur lärares perspektiv 
 

Det första huvudtemat i den första forskningsfrågan är kroppsuppfattning ur lära-

res perspektiv, som består av två subteman (Figur 2. s. 40). Dessa subteman är 

definition av kroppsuppfattning och viktigt ämne. De subteman som hör till hu-

vudtemat kroppsuppfattning ur lärares perspektiv handlar om lärarnas uppfatt-

ningar om termen kroppsuppfattning. 

 

Definition av kroppsuppfattning 

Lärarna var eniga om att kroppsuppfattning handlar om en persons tankar om 

och förhållningssätt till sin egen kropp. Alla sex lärare framhävde att kroppsupp-

fattning handlar om något mer än enbart utseende och att den är en ganska stor 

del av en själv. Lärarna nämnde att kroppsuppfattningen även handlar om hur 

man exempelvis känner sig i sin kropp. Detta håller forskare med om och beskri-

ver kroppsuppfattningen som ett mångfacetterat begrepp som är kopplat ihop 

med självkänslan och som påverkar flera områden i människans liv (Frisén et al., 

2014, 17; Hutchinson & Calland, 2020, 1). Kroppsuppfattningen täcker också så-

dant som har att göra med hudfärg och klädsel samt känslor om synliga olikheter 

och användning av hjälputrustning (MacConville, 2017, 11). Gällande känslor och 

självkänsla associerade fem lärare (L1, L2, L3, L4, L6) begreppet självkänsla 

med kroppsuppfattning. 

 
Jag tänker på en individs egen uppfattning om hur man är, hur andra ser dig, hur 
du känner dig bekväm i din kropp eller obekväm. (L4) 
 
Så jag tänker kanske så där att det är lite... ganska mångsidigt och sen att det är 
en så stark del av en själv. Att det är en jättestor del av den där självkänslan eller 
självkännedomen. Att man vet hurdan ens kropp är och hur den fungerar och att 
man trivs med de och liksom... Att man accepterar det på något vis. (L6) 
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Som det går att se i ovanstående citat, talade några av lärarna om att kroppsupp-

fattningen också har att göra med andra personer och deras åsikter om ens egen 

kropp. Omgivningen har de facto en påverkan på en persons kroppsuppfattning 

(Syömishäiriöliitto, 2020). Dock påpekade Lärare 1 att kroppsuppfattningen är 

personlig och att den främst har att göra med individens egen kropp och inte med 

andra personers kroppar. Detta stämmer delvis också i och med att det är typiskt 

för personer med positiv kroppsuppfattning att inte exempelvis jämföra sitt utse-

ende med andra (Frisén et al., 2014, 202–204). Att ha en positiv kroppsuppfatt-

ning innebär däremot inte att man skulle vara väldigt nöjd med alla delar av sitt 

utseende (Tylka & Wood-Barcalow, 2015), vilket också blir tydligt i följande citat: 

 

För mig så innebär kroppsuppfattning det att vilken och på vilket sätt man ser sin 
egen kropp. Jag tänker det ju mest på det där ur en egen personlig synvinkel att 
inte att hur man ser på andra människor utan att just hur man upplever hur man 
förhåller sig till sin egen kropp. Både ur både positiv och negativ synvinkel. Och 
hur man uppfattar den i liksom […] som en del av ens hela jag. Att vilken del har 
kroppen i ens hela personlighet. (L1) 

 

Andra faktorer som lärarna kopplade ihop med kroppsuppfattning var kön, mat-

situationer, media och ideal. Dessa aspekter diskuterar jag närmare senare i un-

derkapitel 5.1.2 och 5.1.3. Lärares tankar om vad kroppsuppfattning innebär le-

der oss vidare till huruvida lärarna upplever kroppsuppfattningen som ett viktigt 

tema och/eller något som behöver stärkas eller skyddas hos barn. 

 

Viktigt ämne 

Alla sex lärare som deltog i studien nämnde att kroppsuppfattning som ämne är 

viktigt. Barns kroppsuppfattning är ett väldigt aktuellt ämne inte minst för att 

många barn mår dåligt i sin kropp (se bland annat Lambert Brown et al., 2016; 

Hutchinson & Calland, 2020) men också för att barn snappar upp omgivningens 

meddelanden om exempelvis bantning och försöker sträva efter dem (Syrjälä, 

2021). Medan majoriteten av lärarna (L1, L2, L3, L5, L6) berättade att de funderat 

på kroppsuppfattning i ett eller annat sammanhang tidigare, berättade Lärare 4 

att kroppsuppfattningen – särskilt då den kopplas till elever - inte var något hen 

aktivt hade tänkt på före deltagandet i studien. Därutöver berättade Lärare 3, Lä-

rare 4 och Lärare 6 att de önskade få ta del av resultaten i studien och/eller få 

mera kunskap om ämnet eftersom de ansåg att ämnet var så viktigt. 
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Superviktigt tema. Att det där det är nog, som jag stöter på i jobbet och behandlar 
så gott som varje dag. Så det där det är nog, det är bra att det forskas i det och 
det är bra att det lyfts fram. Också där och inte bara här i våra vardagliga situat-
ioner. Så att viktigt tema. (L2) 

 
Men sen när jag faktiskt började fundera på det och märkte att det inte är någon-
ting som jag aktivt tänker på i vardagen, så då tänkte jag att det är ju jätteviktigt 
att… Jag läser gärna igenom svaren sen. (L4) 

 

Därutöver påpekade Lärare 1 att tankar om och problem med kroppsuppfattning 

inte är något som nu plötsligt har dykt upp, utan att de har funnits hela tiden. 

Hutchinson & Calland (2020) nämner dock att dagens media konstant påminner 

barn om kulturens rådande skönhetsideal, vilket inte var fallet för tidigare gene-

rationers barn. De menar att de människor som barn tidigare såg dagligen under 

sin uppväxt var deras familj, vänner och andra personer i deras närkrets, inte 

exempelvis editerade foton på kändisar. Detta kunde ha gjort det lättare för barn 

att acceptera sin egen kropp i och med att barnen fick en mera realistisk bild av 

hur människokroppar ser ut och vilka fysiska likheter och olikheter människor har.  

(Hutchinson & Calland, 2020, 8.) Lärare 2 var ändå på liknande spår som Lärare 

1 om att problem med kroppsuppfattning alltid funnits. Hen konstaterade följande 

då jag frågade hur kroppsuppfattningen syns bland barn i skolan idag: 

 

Det syns så där spontant så tänker man att det syns mera t.ex. nuförtiden än när 
jag gick i skolan. Men det är inte hela sanningen det heller. Det kanske bara… 
att dom här tankarna och funderingarna kring kroppsuppfattning har bara synlig-
gjorts på något sätt mycket bättre med hjälp av all social media. Och media över-
lag, som inte fanns helt enkelt när jag var liten. Men helt samma problematik 
fanns nog då också. D.v.s. det att det finns någon typ av kroppsideal som man 
tror att man ska uppnå eller tror att man måste ha, men som ingen har de facto. 
Och det här gör att alla mår lite illa. (L2) 

 

Lärare 2 tillade att en negativ kroppsuppfattning syns i skolan i form av både 

dåligt självförtroende och dålig självkänsla, men även mobbning och olika pro-

blem som till exempel det att barn rör på sig för litet. Detta sistnämnda menade 

Lärare 2 dock att har att göra med hur samhället har ändrats och hur vi är stilla-

sittande på ett helt annat sätt än tidigare. En negativ kroppsuppfattning kan leda 

till flera olika problem med hälsan, medan en mera positiv kroppsuppfattning kan 

stödja hälsan (se bland annat Frisén et al., 2014; Hutchinson & Calland, 2020). 

Med andra ord finns det inget tvivel på att kroppsuppfattning är ett viktigt och 

aktuellt ämne. 
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5.1.2 Påverkande faktorer 
 

Det andra huvudtemat i den första forskningsfrågan är påverkande faktorer, som 

består av lärares uppfattningar om vilka faktorer som påverkar barns kroppsupp-

fattning (Figur 2. s. 40). I detta huvudtema ingår två subteman. Det första subte-

mat är media, ideal och normer och det andra subtemat är viktiga personer. 

 

Media, ideal och normer 

Fem av sex lärare (L1, L2, L3, L4, L5) kopplade ihop median och de ideal och 

normer som synliggörs via media med barns kroppsuppfattning. Lärarna menade 

bland annat att speciellt sociala medier har stort inflytande på barnen och att även 

annan media, såsom reklamer och TV, har sin påverkan i barns kroppsuppfatt-

ning. Tidigare forskning understöder detta och menar att media och dess utseen-

deideal kan påverka kroppsuppfattningen negativt (Frisén et al., 2014, 58–62; 

Tiggemann & Zaccardo, 2015; Brown & Tiggemann, 2019; Chatzopolou et al., 

2020; Hutchinson & Calland, 2020, 6–8). Exempel på media är allt från tidningar 

och internetsidor till datorspel och leksaker, vilka enligt Frisén et al. (2014, 62) 

ofta överför ett budskap till barnen om att utseendet är viktigt. Dessutom är dessa 

budskap mycket stereotypa då det gäller könsroller, det vill säga att budskapen 

avspeglar specifika sätt att vara flicka eller pojke på. (Frisén et al., 2014, 62.) 

Idealens påverkan blir även tydlig i exemplet med mannen som injicerat kokosolja 

i sin arm (Hameed et al., 2016) och tidningsartikeln om barn som delar bant-

ningstips till varandra på TikTok (Syrjälä, 2021). Också Lärare 3 tog upp ideal: 

 

Nog tror jag mycket förstås av det man ser runt omkring sig […] Reklamer och 
vad än liksom som på något vis formar någon form av skönhet, så kroppsideal 
som... Någon reklambyråers påhitt som en tonårsflicka sedan anser att det är på 
något vis eftersträvansvärt. Ja, det känns ju nog liksom... När man säger det på 
det där viset så känns det ju helt förvrängt. (L3) 

 

Fyra av sex lärare (L2, L4, L5, L6) påpekade att barn ofta jämför sig med varandra 

och att barn vill passa in i en grupp. Dessa känslor är fullständigt normala med 

tanke på att människan har ett grundläggande behov av att tillhöra en grupp 

(Baumeister et al., 1995) och att barn genom att jämföra sig med varandra på så 

sätt också lär sig nytt av sig själva (Syömishäiriöliitto, 2020). Därutöver nämnde 

Lärare 2 att trots att människor lär sig att alla är annorlunda och att det är fint att 
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det är så, så är det ändå vanligt för människor att vilja höra till en majoritet åt-

minstone till viss mån. Här träder normer väldigt starkt fram. Lärare 4 nämnde 

även att barn redan i ung ålder börjar jämföra sig med varandra och att man 

samtidigt också märker att barnen vill se ut som varandra. Barns behov av att 

passa in blir de facto större vid ungefär tioårsåldern (Hutchinson & Calland, 2020, 

10). Jag återkommer till åldern i samband med huvudtemat barns beteende. 

 

Viktiga personer 

Viktiga personer i barns liv brukar bestå av både jämnåriga och vuxna. I lärarnas 

svar angående jämnåriga barn blir det tydligt att lärarna var oroliga för speciellt 

mobbning. Mobbning i form av elaka kommentarer och skällsord var något som 

fem lärare (L2, L3, L4, L5, L6) påpekade att kunde påverka barn och deras 

kroppsuppfattning negativt. Forskning understöder detta: I exempelvis studien av 

Holmqvist Gattario et al. (2020) visade det sig att mobbning i barndomen hade 

en signifikant korrelation till kroppsuppfattningen. Detta innebar att de barn som 

oftare hade blivit offer för mobbning också hade en negativare kroppsuppfattning. 

(Holmqvist Gattario et al., 2020.) Lewis (2016) framhåller också samma oro om 

mobbning och menar att utseenderelaterad mobbning kan leda till olika problem 

med kroppsuppfattningen, såsom exempelvis kroppsmissnöje och ätstörningar. 

Dessutom kan mobbning resultera i psykiska problem, såsom ångest och stress. 

(Lewis, 2016.) Nedanstående citat av Lärare 5 visar hur drastiska och allvarliga 

konsekvenser mobbning kan ha. Jag återkommer till mobbning ännu i samband 

med denna studies sista subtema, en trygg skola som mål. 

 

Men sen märker jag, jag har två elever som har råkat ut för det här [har blivit 
kallade ”läski” (på svenska ungefär: ”fet” eller ”fetto”)]. Och sen så har dom ju 
slutat äta lunchen, skollunchen. Och då har jag ju tänkt att nåja, det här är ju helt 
tydligt... eller liksom jag har nog helt starkt kopplat ihop det med det. Att dom har 
blivit utsatta för sådana här... vad ska vi säga... skällsord. (L5) 

 

Lärarna var ense om att olika vuxna, var det sedan vårdnadshavare, föräldrar, 

lärare eller andra medmänniskor som är viktiga för barn, påverkar barns kropps-

uppfattning. Medan hälften av lärarna (L3, L4, L6) framhävde att sättet hur vuxna 

talar om sig själva och om varandra är en faktor som kan påverka barns kropps-

uppfattning, uppgav fem lärare (L1, L2, L3, L5, L6) att barns kroppsuppfattning 

också kan påverkas av de kommentarer vuxna ger åt barn och på vilket sätt 
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vuxna själva beter sig. I synnerhet familjen sitter här i en nyckelposition: vård-

nadshavarna eller föräldrarna har stort inflytande på sina barn och barnen lär sig 

mycket av just föräldrarnas beteende och attityder (Lewis, 2016, 28; Hutchinson 

& Calland, 2020, 14). Viktrelaterat retande (Rodgers et al., 2021) och brist på 

engagemang i familjen (Scharf & Levy, 2015) samt kritik mot barnen (Frisén et 

al., 2014, 72) är andra exempel på sådant som kan påverka barnets kroppsupp-

fattning negativt, medan exempelvis känslan av acceptans kan ge upphov till 

glädje (Baumeister et al., 1995) och tillsammans med känslan av att duga som 

man är kan hjälpa barnet att lära sig att tycka om sig själv (Frisén et al., 2014, 

73).  Alla sex lärare ansåg också att det är viktigt att man som en vuxen är en 

god förebild eller rollmodell för barnen då det gäller frågor om kroppsuppfattning. 

Lärare 1 sammanfattade sina tankar angående detta på följande sätt: 

 

Jag är lite så där mjuk i formerna och lite större och jag märker att när jag för mig 
liksom helt normalt fast jag är större så märker jag också att barnen här också 
känner sig mera bekväma med sig själva. […] Och sen också hur man pratar 
med sina barn. Och hur föräldrarna till eleverna pratar med sina barn. Att nu när 
dom är på femman så börjar dom redan ganska bra kunna dölja det där att vad 
som pratas hemma. Men med yngre barn så hör man ju föräldrarnas röst genom 
barnets mun. Och där är det ju nog väldigt tragiskt vissa gånger att höra… Inte 
har jag hört det ofta, men jag har ändå hört här och där att ”Oj nej då jag är så 
tjock...” och ”Jag skulle inte få äta nå mera bulla då jag är så tjock”… Och det där 
hittar inte en sjuåring på själv utan det där har de ju nog hört nånstans. Så det är 
nog otroligt mycket beroende på hur vuxna runt omkring pratar och beter sig. (L1) 

 

Precis som läraren i ovanstående citat, nämnde flera andra lärare barns ålder 

och kön i samband med kroppsuppfattning. Jag diskuterar dessa aspekter när-

mare i nästa huvudtema, barns beteende, som är det tredje och sista huvudtemat 

i den första forskningsfrågan.  

 

5.1.3 Barns beteende 
 

Huvudtemat barns beteende består av fyra subteman (Figur 2. s. 40). Dessa sub-

teman är barns ålder och utveckling, kön och personlighet, matsituationer samt 

kroppsfixering. De subteman som hör till huvudtemat barns beteende handlar om 

lärares uppfattningar om hur kroppsuppfattningen syns i barns beteende. 
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Barns ålder och utveckling 

Alla sex lärare ansåg att kroppsuppfattning som tema på ett eller annat sätt blir 

aktuellare för barn ju äldre de blir. Både Lärare 2 och Lärare 5 nämnde att barnen 

då de blir äldre blir mera medvetna om sin kropp och sitt utseende och att de 

börjar jämföra sig mer med varandra. Samtidigt ansåg Lärare 4 att självkritiken 

ökar med åldern. Medan Lärare 2 och Lärare 4 nog nämnde att det finns en skill-

nad mellan de lägre och högre årskurserna i årskurserna 1–6 inom den grund-

läggande utbildningen, menade resten av lärarna (L1, L3, L5, L6) att i synnerhet 

årskurs fem och sex, eller åldern 11–12, är en speciellt känslig tid för barnen. 

Bland annat Lärare 5 och Lärare 6 talade om att det under denna tid sker flera 

förändringar i barnen och deras kroppar börjar växa och ändras mot en mera 

vuxen kropp. I enlighet med lärarna i denna studie, menar Frisén et al. (2014) att 

den tidiga tonårstiden, då barn börjar lämna barndomen bakom sig och går vidare 

till nästa skede i livet, är en speciellt omvälvande tid för många. Kroppsliga för-

ändringar och funderingar gällande den egna kroppen kan tillsammans med in-

ternalisering av rådande kroppsideal under denna tid vara bidragande faktorer till 

att kritiken inför den egna kroppen ökar. (Frisén et al., 2014, 79.) Man kan till och 

med känna sig väldigt obekväm i sin snabbt förändrande kropp (Väestöliitto, 

2018). Även Hutchinson & Calland (2020, 9) stöder denna tanke och menar att 

både flickor och pojkar blir mer missnöjda med sitt utseende mellan 10–14-års 

åldern. Samtidigt tyder resultaten i studien av Liu et al. (2019) på att barn med 

ökad ålder blir mer benägna att uppfatta sig själva som för feta. 

 

Lärare 5 menade att barn ännu i årskurs fyra inte är så hemskt medvetna om 

varandra, men att de i årskurs fem blir mer medvetna om hur andra ser ut och att 

de då också börjar bli intresserade av att jämföra sig själv med sina kompisar. 

Med andra ord verkar det ske en viss skiftning i hur barnen tänker och ser på 

varandra mellan årskurs fyra och fem. Detta kan å ena sidan också bero på att 

barnen börjar se mer olika ut i samband med att de utvecklas i så olika takt, vilket 

är något som Lärare 5 funderar på i följande citat: 

 

Och en del börjar se redan av flickorna börjar se jättekvinnliga ut och andra ser 
helt ut som småflickor. Och sen samma med pojkarna, att en del börjar vara jät-
telånga och man hör redan helt att rösten börjar vara lägre och andra är sådana 
där riktigt ännu ganska korta och inte på det sättet några förändringar på dem. 
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[…] Att det där begreppet [kroppsuppfattning] är säkert ganska relevant just i det 
här skedet när det förändras så mycket och det händer så mycket hos dom här 
barnena. (L5) 

 

Å andra sidan funderade Lärare 6 att skolan kanske gör barnen mer medvetna 

om kropp och utseende tack vare att människans biologi behandlas som en del 

av ett skolämne. Människans biologi är ett stort temaområde i omgivningsläran i 

årskurs 3–6 inom den grundläggande utbildningen, och som centrala innehåll 

finns bland annat människans växande och utveckling, den sexuella hälsan och 

människans fortplantning (Utbildningsstyrelsen, 2014, 242). Att den förändrande 

kroppen behandlas inom dessa årskurser kan också ha sin inverkan i att kroppar 

och utseende blir mera aktuellt för barnen i den åldern. Lärare 4 nämnde därutö-

ver att hen redan kan se en ändring i barns medvetenhet om hur de själva och 

andra ser ut när barnen börjar årskurs tre, vilket också förstärker tanken om att 

barns intresse för utseende och kroppar samt funderingar kring kroppsuppfatt-

ning ökar med åldern. Dock verkar det vara så att flickor oftare än pojkar jämför 

sig utseendemässigt med sina kamrater (Tatangelo & Ricciardelli, 2017). 

 

Kön och personlighet 

Fyra av lärarna (L1, L3, L4, L6) menade att de lägger märke till kroppsuppfatt-

ningen på olika sätt bland flickor respektive pojkar. Dels genom barnens diskuss-

ioner, dels genom hur barnen beter eller för sig. Medan pojkar enligt Lärare 1 ofta 

försöker se ”coola” (på svenska ungefär: ”tuffa”) ut och göra sig större än vad de 

är, är flickorna mer reserverade och försöker täcka sig själva och dra sig undan. 

Lärare 3 kopplade ihop tankar om fetma och förhållandesätt till mat som sådana 

saker som främst flickor talar om. Lärare 4 var av liknande åsikt och kopplade 

ihop bantning med flickor, medan tankar och jämförelser om längd, styrka och 

sportighet var sådant som hen förknippade med pojkar. Detta överensstämmer 

också delvis med resultaten i Tatangelos och Ricciardellis (2017) studie, enligt 

vilken pojkar oftare jämför sig med sådant som angår färdigheter och sport och 

flickor oftare koncentrerar sig på att jämföra utseenden. Flickor och bantning samt 

pojkar och längd framkom även i intervjun med Lärare 6. Nämnvärt är att lärarna 

verkade koppla ihop problem med kroppsuppfattningen både med flickor och poj-

kar. Detta är ett viktigt fynd, eftersom exempelvis ätstörningar ofta kopplas ihop 

med enbart kvinnor, trots att de berör även män (Murray, 2021, 3–5) och för att 



 

49 
 

både kvinnor och män kan lida av andra problem med kroppsuppfattningen (But-

terfly, u.å.; Medical Health Foundation, 2019, Hutchinson & Calland, 2020, 1). 

 

Lärarnas iakttagelser följer de stereotypa idealen som finns i samhället: att flickor 

och kvinnor ska vara smala och pojkar och män ska vara långa och muskulösa 

(se bland annat Frisén et al., 2014; Hutchinson & Calland, 2020). Dessa utseen-

deideal är inte oproblematiska, dels med tanke på hur mycket utseendepress 

barnen upplever redan från ung ålder, men dels också för att dessa normer inte 

överensstämmer med alla barns identitet. Stereotypa könsideal kan påverka 

både självkänslan och kroppsuppfattningen hos barn som kämpar med problem 

angående deras framväxande identitet eller sexualitet (Hutchinson & Calland, 

2020, 10). Lärare 5 funderade att detta kan leda till att barn vill täcka sin kropp. 

 

Vi har diskuterat den där sexuella mångfalden och det att hur det ska vara okej 
att avvika från normen. Och vi har gått igenom alla dom här homosexualitet, 
queer och trans och allt det här. Så vi har ju nog några elever som man kan tänka 
sig gå omkring och fundera på det här för sin egen del. Och då märker man också 
att där kan det förekomma, att dom där kläderna är ganska lösa att man inte ska 
se liksom det där könet så starkt. (L5) 

 

Lärarna nämnde även att barns beteende beror mycket på deras personlighet. 

Lärare 6 talade om att en del barn är mycket ivriga och stolta över sin kropp, 

medan andra är mera blyga och tillbakadragna. Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 5 

hade liknande tankar och menade att barnens personlighet också kan avspegla 

huruvida de har en mera positiv eller mera negativ kroppsuppfattning. Dock på-

pekade i synnerhet Lärare 2 och Lärare 6 att detta ändå inte alltid är fallet. Precis 

som Frisén et al. (2014) konstaterar, är alla barn sist och slutligen ändå olika. Ett 

barn kan vara känsligare än de andra i gruppen, ett annat kan vara mer utåtriktat 

och positivt, medan ett tredje barn är mer tillbakadraget och försiktigt. (Frisén et 

al., 2014, 61.) Öppenhet eller självsäkerhet å ena sidan och tillbakadragenhet å 

andra sidan verkade ändå vara sådana aspekter som lärarna reagerade på då 

de funderade på hur barnens kroppsuppfattning syns utåt i deras beteende. 

 

Matsituationer 

Alla lärare kopplade på ett eller annat sätt ihop begreppet kroppsuppfattning med 

mat. Därutöver nämnde fem av lärarna (L2, L3, L4, L5, L6) att matsituationer, 
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såsom skollunchen, kan vara situationer där barns kroppsuppfattning träder extra 

tydligt fram genom deras beteende. Lärarna var oroade över barn som äter väl-

digt lite mat i skolan och i synnerhet för barn som inte överhuvudtaget äter skoll-

unchen. Redan statistiken visar hur aktuell denna oro kan vara här i Finland: En-

ligt Enkäten Hälsa i skolan 2017 åt endast ca 76 % av pojkarna och 80 % av 

flickorna i årskurs 4 och 5 skolmatens huvudrätt alla skoldagar (Institutet för hälsa 

och välfärd, 2017). Att barn låter bli att äta i skolan eller funderar noga vad de 

äter och inte äter, var något som i synnerhet Lärare 2 och Lärare 5 ansåg att 

kunde vara ett tecken på att barn har en negativ kroppsuppfattning. Detta håller 

forskare med om och menar att barn exempelvis kan försöka gå ner i vikt genom 

att hoppa över måltider och/eller låta svälta sig (Lambert Brown et al., 2016). Den 

nationella kollaborationen för ätningsstörningar, NEDC (u.å.) varnar också för att 

tecken på kroppsmissnöje kan vara att en människa försöker undvika någon viss 

mat eller hoppa över måltider. I nedanstående citat berättar Lärare 2 hur tydlig 

kroppsuppfattningen kan bli just i samband med skolans matsal. 

 
Och en viktig paikka [på svenska: plats], man märker där på så... är ju faktiskt 
skolans matsal. Där man ser vilka elever t.ex. som inte äter. Om man pratar med 
dem att ”Hej, nu har du inte tagit mat på hela veckan, att ”what’s up?” [på svenska 
ungefär: ”hur är det?”]. […] Så kan man nog se och höra en hel del som man inte 
skulle tro att är sant t.o.m. Att just som du sade att, barn som är tio år gamla 
tycker att dom är för tjocka när dom väger kanske 30 kg, 25 kg. Liksom helt ab-
surt. (L2) 

 

Kroppsfixering 

I detta sammanhang innebär kroppsfixering all fokus kring kropp och utseende, 

som till exempel oro för och ständiga tankar eller diskussioner kring kroppen, som 

lärarna i denna studie hade reagerat på med tanke på barns beteende. Fyra lä-

rare (L2, L3, L4, L6) rapporterade att de reagerar på barns kroppsuppfattning 

genom de diskussioner som barn för med varandra och med vuxna samt de kom-

mentarer som de hör barn nämna om sig själva eller varandra. Medan negativa 

kommentarer kopplades ihop med en negativ kroppsuppfattning, var positiva 

kommentarer förknippade med en positiv kroppsuppfattning. Att ett barn hela ti-

den talar om sin egen kropp i negativ ton förknippar även Hutchinson & Calland 

(2020, 15) med en negativ kroppsuppfattning. 
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Lärare 4 nämnde därutöver att ett tecken på att ett barn har en positiv kropps-

uppfattning kunde vara det att barnet inte överhuvudtaget verkar tänka så mycket 

på eller tala om varken sin egen eller någon annans kropp. Lärare 6 hade lik-

nande tankar och funderade att ett tecken på positiv kroppsuppfattning hos ett 

barn kunde vara det att det inte verkar finnas någonting som är jobbigt angående 

kroppen. Detta tankesätt kunde passa ihop med bland annat forskarnas Frisén 

et al. (2014) tankar om att personer med positiv kroppsuppfattning kan känna att 

de är ett med sin kropp och samtidigt också känna sig ovillkorligt accepterade av 

andra, helt oberoende av utseendet. Att lägga fokus på kroppens funktion istället 

för utseende och att exempelvis se kroppen som ett redskap är också sådant 

som kunde kopplas med en positiv kroppsuppfattning. (Frisén et al., 2014, 198–

201.) Detta stämmer överens med både Lärare 1:s och Lärare 6:s tankar om att 

en positiv attityd till att göra och prova på olika saker med kroppen kan vara 

tecken på en positiv kroppsuppfattning. Dock kunde man också tänka sig att av-

saknaden av intresse för kropp och utseende som Lärare 4 talade om kunde ha 

att göra med kroppsneutralitet (Noor, 2019). Fem lärare (L1, L2, L4, L5, L6) ansåg 

också att de kan få en uppfattning av barnens kroppsuppfattning genom sättet 

som barnen för sig och beter sig på. Dessa aspekter blir tydliga i följande citat. 

 

Att hur dom rör sig, hur dom antingen liksom breder ut sig eller täcker för, drar 
ihop… Hur dom klär sig... Hur dom vill vara med i fysiska liksom övningar både 
om vi gör nånting här i klassen eller på jomppan [under gymnastiken]. (L1) 

 

Om vi nu går till min klass, så ser man det [hur kroppsuppfattningen syns utåt] 
nog helt i form av t.o.m. kommentarer, både positiva och negativa, men också 
väldigt mycket liksom hur man vrider på sig och kanske lite vill sitta på ett visst 
sätt och inte vill visa sig själv och så här. Och sen tvärtom finns det ju dom som 
vill visa sig själv och vill vara liksom framme. Så det syns nog och man måste 
kanske som lärare tänker jag vara medveten om hur det kan ge sig till känna så 
man vet hur man ska tangera en sådan situation sedan när någon… t.ex. har jag 
haft exempel på elever som kanske visar sig för mycket eller för mycket så där 
att liksom, ”Titta på min mage, att visst har jag sixpack?” [på svenska: synliga 
magrutor] eller liksom sådana juttun [på svenska: saker]. Och det tycker jag inte, 
att det hör inte till lågstadiet, jag vet inte hör det egentligen någonstans så där 
om man nu är helt... Men inte hos barn i alla fall. (L2) 

 

Kroppsfixeringen tar sig form även i en slags oro av att vara passlig och att passa 

in i något sammanhang. Lärare 4 nämnde hur hen kan se att barn försöker härma 

varandra eller se ut som varandra och på så sätt försöker passa in i gruppen. 
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Även här kan man konstatera att detta är förståeligt i och med att behovet av att 

höra till en grupp kan anses som ett grundläggande mänskligt behov (Baumeister 

et al., 1995). Man kunde också tänka sig att behovet av att passa in i en grupp 

eller att på något sätt vara lämplig även syns i hur viktigt det är för vårt samhälle 

att mäta olika saker. Lärare 6 funderade speciellt kring hur dessa mätningar kan 

påverka barns känsla av att duga och vara passlig. 

 

Nog är det kanske den där känslan av att om det finns en sån känsla att det finns 
bara ett sätt att vara som är rätt. Och att man hela tiden går och jämför sig med 
det. Och att man på något vis hela tiden känner att det finns någon sorts rang-
ordning att antingen så är du lyckad eller misslyckad eller mer eller mindre på 
någon skala, att du ska hela tiden passa in på någon sån där skala. Sen vet jag 
inte heller när jag tänker ibland på alla världens Move-mätningar och hälso-
granskningar och... Enda från liksom rådgivningen den där kurvan som du ska 
passa på... De [barn] kommer ihåg sånt, dom berättar om att man har spått att 
dom ska växa till si och så långa […] Ja, och sen kan dom ju fundera just på det 
här att blir dom för långa eller tänk om dom blir så här korta och hur var det då 
med pappa och mamma att hur växte dom. (L6) 

 

 

5.2 Lärares uppfattningar om undervisning i kroppsuppfattning 

 

I detta kapitel besvarar jag forskningsfråga två, ”Hurdana uppfattningar har lärare 

i årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen om sina påverknings-

möjligheter angående att stödja barns kroppsuppfattning i skolan?” Huvudteman 

i detta kapitel är utmaningar och förutsättningar och möjligheter att påverka. 

 

5.2.1 Utmaningar och förutsättningar 
 

Det första huvudtemat i den andra forskningsfrågan är utmaningar och förutsätt-

ningar, som består av fyra subteman: kunskap och utbildning, resurser, riktlinjer 

samt samarbete med hemmen (Figur 2. s. 40). Dessa subteman består av lärares 

uppfattningar om vilka faktorer som fungerar som utmaningar och/eller förutsätt-

ningar för undervisning i kroppsuppfattning. 

 

Kunskap och utbildning 

Medan alla sex lärare ansåg att kroppsuppfattning som ämne är viktigt, upplevde 

tre av lärarna (L3, L4, L6) att de själva skulle behöva mer kunskap om hur man 

ska arbeta med kroppsuppfattning för att de ska kunna känna sig bekväma med 
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att undervisa i det. Både Lärare 2 och Lärare 3 nämnde även att de upplever att 

lärare allmänt kunde behöva någon form av fortbildning för att de ska kunna ar-

beta med barns kroppsuppfattning i skolan. Resultat i andra studier stöder detta 

och visar att det är möjligt för lärare att fortbilda sig för att arbeta med kroppsupp-

fattning i skolan (Diedrichs et al., 2015; Atkinson et al., 2016). Kunskap om 

kroppsuppfattning är också viktigt att ha så att man inte exempelvis missförstår 

meningen bakom begrepp, vilket ofta är fallet med begreppet kroppspositivism 

(Lazuka et al., 2020; Saukkola et al., 2020). Lärare 6 poängterade hur viktigt det 

vore att varje lärare skulle bli medveten om kroppsuppfattning exempelvis genom 

att behandla det under ett lärarmöte eller genom att skriva infolappar om hur man 

kan stödja kroppsuppfattningen, samt att stödjandet av barns kroppsuppfattning 

kunde ingå i lärarutbildningen. Lärarna funderade bland annat på följande: 

 

Jag skulle behöva veta tydligare hur jag ska jobba med den där kroppsuppfatt-
ningen i så fall. Jag besitter inte kunskap för det tror jag, annat än liksom sån där 
allmän fostran att man talar om det och hur liksom hur man kan förhålla sig kritiskt 
till bilder som man... Om vi har någon mediekunskapsgrej och tittar på bilder i 
tidningar eller vad än liksom så kan man ju baka in det som en sådan allmän grej. 
Jag tänker på allmän fostran, men liksom... Uttryckligen att jobba med kropps-
uppfattning, så då skulle jag behöva, tänker jag, något material eller åtminstone 
kunskap och vetskap att hur ska jag göra det på ett fruktbart sätt så att det skulle 
vara liksom vettigt. (L3) 

 
Men hur vi ska göra det [stödja barns kroppsuppfattning] så det vet jag nu inte. 
Det är därför jag väl sitter här på den här intervjun för att jag tycker att det är 
viktigt men jag inte riktigt vet hur man borde göra. (L6) 

 

Hälften av lärarna (L2, L4, L6) talade också om att kroppsuppfattning som tema 

är väldigt känsligt och att man som lärare ska gå varsamt framåt med frågor an-

gående barns kroppsuppfattning. Känsligheten gällande temat är något som 

också forskare har fört på tal (Frisén et al., 2014, 74–75; Damiano et al., 2020). I 

nedanstående citat berättar Lärare 4 hur svårt det kan vara som lärare att balan-

sera mellan allt det som man säger i skolan.  

 

En utmaning är ju säkert det att man måste ju vara superförsiktig med vad man 
säger. Det kan alltid tolkas fel. Deras identitet och integritet, allt ska skyddas så 
himla mycket. Och så får du inte kalla någon för flickor eller pojkar. Du ska vara 
så neutral hela tiden. Det är nästan så att… Ibland känns det som att när man 
ska fast villa blanda sig i att någon talar på ett respektlöst sätt så känns det som 
att där får du också akta att man inte själv då attackerar den som har sagt fult. 
Liksom att man skulle inte få göra någonting och ändå ska du reda ut allting. (L4) 
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Resurser 

Med resurser menas här allt från tid till personal och material. Medan två av lä-

rarna (L3, L4) ansåg att de helt enkelt har knappt om tid för att hinna gå igenom 

allt det ”normala” viktiga undervisningsinnehållet med eleverna, upplevde tre av 

lärarna (L2, L4, L5) att det skulle behövas mera resurser i form av fler vuxna i 

skolan. Samtidigt funderade fyra av lärarna (L1, L3, L4, L5) att antingen de eller 

sedan lärare överlag har behov av konkreta tips och någon form av material att 

ta till sig då de arbetar med elevernas kroppsuppfattning. Dessa behov är kända 

även bland forskare. Hutchinson och Calland (2020) nämner bland annat att fast 

skolan har en avgörande roll i utvecklingen av en hälsosam kroppsuppfattning 

hos barn, så finns det ändå väldigt få praktiska råd för hur man ska gå tillväga 

med detta i skolan. Dessutom berättar de att flera lärare känner en press på att 

hinna gå igenom innehållet i läroplaner och att lärarna därför är oroliga för att 

tillägga ännu ett nytt innehåll i undervisningen. (Hutchinson & Calland, 2020, 18.) 

Att ha färdiga material att utgå ifrån kunde därför vara till stor hjälp för lärare. 

Lärare 4 tillade även att det skulle vara viktigt för själva barnen att ha någon form 

av material angående kroppsuppfattning. Enligt denne lärares erfarenheter tycker 

i synnerhet yngre elever att det är viktigt att det som gås igenom finns i någon 

bok. Såväl tidsbristen som behovet av material blir tydliga i följande två citat: 

  

När man frågar lärarna varför man inte gör någonting... Nå tidsbrist, tidsbrist. (L3) 
 
Det kanske finns redan, men att det skulle finnas någon typ av material att ta till. 
[…] Säkert finns det lärare som har svårt att prata om sådana här dylika saker, 
att det då skulle finnas liksom nåt arbetsmaterial att ta till. Kunde kanske utveck-
las om det inte redan finns. (L1) 

 

Riktlinjer 

Med riktlinjer menas här allt från skolans verksamhet till det som står i läroplanen, 

det vill säga sådant som styr lärarnas arbete till en viss mån. Upp till fyra lärare 

(L1, L3, L4, L5) ansåg att det borde finnas tydliga riktlinjer och tydlig information 

om arbete med kroppsuppfattning i skolor. Lärarna ansåg att dessa riktlinjer 

borde komma från skolans ledning eller en högre instans och/eller att det i läro-

planen borde finnas ett tydligt markerat område för hur man kan arbeta med 

kroppsuppfattning i skolan. Kroppsuppfattning har inte betydligt utrymme i Läro-
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planen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) i och med att begreppet samt stödjan-

det av en positiv inställning till den egna kroppen enbart nämns i samband med 

gymnastiken. Detta kunde i sin tur tolkas som att enbart gymnastiklärare behöver 

fästa uppmärksamhet vid stödjandet av elevernas kroppsuppfattning. 

 

I samband med den kulturella och kommunikativa kompetensen (K2) nämns det 

dock att man ska uppmuntra eleverna att uppskatta sin kropp (Utbildningsstyrel-

sen, 2014). Eftersom detta bara är en mening bland de andra och det inte poäng-

teras desto mer, kan det leda till att lärare inte lägger så mycket fokus vid det. 

Lärare 1 föreslog att det kunde finnas med ett kapitel om sociala medier i läropla-

nen, där det skulle inkluderas en plan för hur man kan arbeta årskursmässigt med 

temat. Man kunde exempelvis behandla vad man kan tro på i sociala medier, vad 

som är säkert att dela och vad som är säkert att ta emot. Hälften av lärarna (L3, 

L4, L6) diskuterade dessutom hur viktigt det vore att medvetandegöra eller på-

minna lärare om att det de facto går att stödja barns kroppsuppfattning och också 

om hur man kan göra detta. Eftersom kroppsuppfattning är dynamisk och öppen 

för påverkan (Frisén et al., 2014, 17–18), innebär det att lärare har en möjlighet 

att påverka den positivt. Lärare 3 funderade att riktlinjer om arbetet med barns 

kroppsuppfattning kunde resultera i att flera lärare också engagerade sig. 

 

Det är supersvårt att anamma någonting liksom som en del av sin vardag om 
man inte endera själv brinner för det eller det liksom uppifrån eller från någon 
instans liksom, så att säga tvingas på dig så att du är tvungen att sätta dig in i 
det och ta det med som en del av din undervisning. Och nog är det väl just det 
jag upplever att det borde komma liksom från skolans ledning i så fall att nu kom-
mer vi att jobba med det här. Endera under ett läsår eller fast en sekvens, eller 
vad än liksom. Och hur man kommer att göra det... Endast då tar man åt tid åt 
sig för att verkligen anamma någonting nytt och ta det in som en del av undervis-
ningen liksom. (L3) 

 

Både Lärare 3 och Lärare 4 önskade att de skulle få tydligt veta i vilket samman-

hang eller inom vilket läroämne som barns kroppsuppfattning borde få plats. Ex-

empelvis funderade Lärare 3 att kroppsuppfattningen kunde finnas med som en 

del av arbetet med självkänslan eller olika former av trygghets- och välmående-

lektioner, men att det skulle behöva vara tydligt utskrivet på vilket sätt man ska 

ta med kroppsuppfattningen och att det skulle finnas tydliga riktlinjer för hur man 

ska behandla ämnet med barn i olika åldrar. Här kunde man möjligtvis överväga 
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att implementera något program i kroppsuppfattning (se exempelvis Atkinson et 

al., 2016; Halliwell et al., 2016; Damiano et al., 2018), vilket kunde hjälpa lärare i 

att undervisa i ämnet. I nedanstående citat diskuterar Lärare 4 hur kroppsupp-

fattningen till och med kunde vara en naturlig del av något läroämne. 

 

Men vi har nog bara liksom finska sjöar och fåglar [i omgivningsläran i de lägre 
årskurserna]. Att inte är där någonting [om kroppsuppfattning]. Och sedan i rellan 
[religion] och livsåskådning så kanske det finns mera som känslor och vänskap 
och kanske just några styrkor och något mera liksom åt det hållet. Nu får man 
det ju alltså inbakat någonstans, men kanske det skulle kunna om det skulle stå 
mera så där som ett liksom... För nu känns det som lite frivilligt att göra det nu. 
Att du är bara nu lite smart om du tar upp det och diskuterar det extra men att 
kanske det kunde vara som en punkt någonstans. På samma gång som det finns 
andra grejer som ska ”check check check”, nu har vi gått igenom det här. (L4) 

 

Lärare 4 fortsatte ändå med att konstatera att det är viktigt att kroppsuppfatt-

ningen är tydligt inprickad som en naturlig del av skolvardagen, som något som 

ska finnas med hela tiden, även med tanke på att man då inte skulle kunna välja 

att lämna bort det ur undervisningen. Med andra ord räcker det inte enligt Lärare 

4 att ha något om kroppsuppfattning enbart i samband med exempelvis gymnasti-

ken. Lärare 6 var också av samma åsikt om att kroppsuppfattningen skulle ingå 

naturligt som en viktig del i skolan. Lärare 6 påpekade dessutom att om man 

kunde baka in kroppsuppfattning i det ”normala” i skolan så kunde man på det 

sättet även kunna arbeta i förebyggande syfte för att stödja barnens kroppsupp-

fattning, istället för att reagera först då man redan märkt att flera barn exempelvis 

har börjat banta. Därutöver ansåg Lärare 2 att stödjandet av barns kroppsupp-

fattning angår alla vuxna, vilket är något jag diskuterar närmare i samband med 

subtemat lärarens uppgift. 

 

Nå kanske just så här att det skulle ingå så där naturligt. Att man försöker arbeta 
för en positiv och sund och sådan här bra kroppsuppfattning. Att det skulle vara 
lika viktigt som det här som att man ska... Ja vi har massa motionskampanjer och 
vi har läsveckor och sånthär, så likadant att det skulle också vara en naturlig del 
av att… Det är en viktig sak som vi kan jobba för. Tror jag. (L6) 
 
Ja, om man skulle nämna det [kroppsuppfattning] lika ofta som man nämner just 
mångfald och rättvisa och vad det nu står, så skulle det kanske på något sätt 
finnas mera med i vardagstanken. (L4) 
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Samarbete med hemmen 

Lärarna var eniga om att vårdnadshavare har en stor betydelse för barns kropps-

uppfattning. Det framgick även i fyra olika lärares (L1, L2, L4, L6) svar att samar-

betet med hemmen inte alltid ansågs vara det lättaste av en eller annan anled-

ning. Lärare 1 berättade bland annat att ämnet kroppsuppfattning inte diskuteras 

i varje hem och att alla föräldrar inte är involverade i vad barnen gör på nätet, fast 

dessa saker skulle vara önskvärda. Lärare 6 funderade att kroppsuppfattning 

kunde behandlas på föräldramöten som ett viktigt innehåll och Lärare 4 tillade att 

samarbetet med föräldrarna är essentiellt då det exempelvis berör olika svårig-

heter och sådant som man kanske behöver ändra på inom skolan. Att informera 

hemmen om arbetet i skolan är viktigt så att hemmen har en förståelse för och 

kan stödja det som gås igenom i skolan (Hutchinson & Calland, 2020, 21). Även 

Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) framhäver samarbetet mellan hem 

och skola som viktigt för att det exempelvis stöder undervisningen och främjar 

elevernas sunda utveckling. Vårdnadshavarna behöver därutöver få tillräckligt 

med regelbunden information om undervisningen och elevernas lärande så att 

de också kan stödja barnen i lärandet. (Utbildningsstyrelsen, 2014, 36–37.) Ef-

tersom hemmen har ett så stort inflytande på barnens kroppsuppfattning behövs 

samarbetet mellan hem och skola för att förstärka de positiva meddelandena om 

kroppsuppfattning som skolan lär ut (Hutchinson & Calland, 2020, 177–178). 

 

Sen funderar jag ju lite på det där också föräldrar. Att väldigt mycket har ju och 
göra med föräldrarna. Att där också så är en sak kunde vara att man försöker 
också på föräldramöten och sånt här, var det nu är info om skola och det ena och 
det andra... Så skulle man ju också kunna… Alltid talas det ju om i början av 
hösten. Att ja, ”Kom ihåg att tala positivt om inlärning och lärande och skolan och 
läraren” men liksom också det här [syftar på kroppsuppfattning]. Att kom ihåg att 
tala positivt om barnet och liksom just det här med kroppsuppfattning och självbild 
och att allt hänger ihop. Inte menar jag ju att man behöver kanske ha någon lång 
föreläsning, men att det skulle kunna ingå i det där. (L6) 

 

Lärare 2 påpekade även hur lärarna inte kan påverka allt det som barnen gör, 

och i synnerhet inte det som barnen gör på fritiden. Här understryks hemmens 

påverkan ännu tydligare. 

 

Hur mycket vi än gör här, så kommer de där största influenserna ändå annan-
stans ifrån. Och vi kan inte liksom… När dom går ut ur skolan så kan inte vi vara 
där och säga att ”Hej nu skulle du inte titta på den där TikToken, vi hade ju pratat 
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om det här” eller ”Nu skulle du inte liksom sätta ut en rankinglista på vem är 
snyggast i klassen, vi har ju liksom pratat om det här”. Och så här. Och sen 
kanske nog också det att hemmena kanske inte alltid är helt lika så att säga... 
öppetsinnade som vi många gånger. Joo man kanske förstår det, men jag vet 
inte om det sen är den infon som ändå behandlas där hemma på det sättet som 
man kanske skulle hoppas. För att samhället är ju ganska konservativt när det 
kommer till de här frågorna. Så nu är det ju en stor utmaning det att, jag skulle 
nu inte säga att vi har samhället emot oss, för det kommer jättemycket liksom 
ändå så här negativ reinforcement [på svenska: förstärkning] ändå från så många 
olika håll, att vi har ändå bara dom här få timmarna i dagen, och då är man en på 
tjugotvå elever att det är kanske inte tillräckligt helt enkelt. (L2) 

 

5.2.2 Möjligheter att påverka 
 

Det andra huvudtemat i forskningsfråga två, och således även det femte och sista 

huvudtemat i studien, är möjligheter att påverka, som består av två subteman 

(Figur 2. s. 40). Dessa subteman är lärares uppgift och en trygg skola som mål. 

De subteman som hör till huvudtemat möjligheter att påverka handlar om lärares 

uppfattningar om vad som är deras grunduppgift, det vill säga vad de ska stå och 

arbeta för i skolan. 

 

Lärares uppgift 

Trots att flera lärare kände att de inte har tillräckligt mycket kunskap om kropps-

uppfattning och/eller att de skulle behöva material för att kunna undervisa i det, 

var lärarna ändå eniga om att de har en möjlighet att på ett eller annat sätt stödja 

sina elevers självkänsla och via den vägen även stödja kroppsuppfattningen. Me-

dan exempelvis Lärare 6 talade om att det är viktigt att bejaka alla elever som 

sådana de är och få dem att känna sig värdefulla, talade Lärare 1 och Lärare 5 

om att lärare behöver betona att vi alla nog är olika och har olika kroppar, men 

att vi och våra kroppar ändå är lika värdefulla. Lärare 3 ansåg också att lärare 

kan stödja barnens självkänsla och se till att barnen har en uppriktig känsla av att 

de duger och är älskade för dem de är. En känsla av acceptans kan resultera i 

flera positiva känslor, såsom belåtenhet och glädje (Baumeister et al., 1995). Lä-

rarnas tankar liknar de centrala dragen för positiv kroppsuppfattning: att man upp-

skattar, accepterar och älskar sin kropp, samt att man förstår att skönhet är ett 

brett koncept (Tylka & Wood-Barcalow, 2015). Lärarnas tankar står också i en-

lighet med vad läroplanen förespråkar om att stödja eleverna till att växa till män-
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niskor med god självkänsla, samt tanken om att alla elever är unika och värde-

fulla, vilket värdegrunden för den grundläggande utbildningen grundar sig på. (Ut-

bildningsstyrelsen, 2014, 14, 19.) Därutöver skyddar den inre känslan av värde-

fullhet barn mot behovet att nå upp till de orealistiska utseendeidealen och mot 

ängslan över utseende överlag (Hutchinson & Calland, 2020, 17). 

 

Dessutom funderade hälften av lärarna (L2, L4, L5) att lärare behöver fästa upp-

märksamhet vid de exempel, material och bilder som används i skolan och se till 

att de innehåller en mångfald och exempelvis inte enbart en viss sorts människor 

som passar in i dagens utseendeideal. Utsättande för bilder av orealistiska ideal-

kroppar och/eller attraktiva personer kan påverka kroppsuppfattningen (Mental 

Health Foundation, 2019) och vara skadligt för den (Tiggemann & Zaccardo, 

2015; & Brown & Tiggemann, 2019; Hutchinson & Calland, 2020). Lärare 1 hade 

liknande tankar och menade att det skulle stödja alla barns kroppsuppfattning om 

alla typer av kroppar skulle vara representerade i media. Detta går i enlighet med 

kroppspositivismens grundtanke om att varje kropp har rätt att synas och finnas 

till, samt rätt att bli accepterad och respekterad (Meskanen & Strengell, 2019, 

95–96). Enligt samma lärare skulle det också kunna vara fiffigt att arbeta med 

mediekritik och exempelvis titta på olika typer av reklam med eleverna. Enligt 

Frisén et al. (2014) är ett utmärkande drag för personer med positiv kroppsupp-

fattning det att de är medvetna om det inflytande som median har (Frisén et al., 

2014, 202), vilket även Grogan (2017, 6) menar att kan hjälpa för att skydda krop-

pen. Med tanke på detta kunde det vara motiverat att arbeta med mediekritik med 

eleverna. Angående påverkningsmöjligheter svarade Lärare 5 enligt följande: 

 

Nå säkert i viss mån nog så har man. Att klart att det har en stor betydelse att 
vad man ger för exempel och vad man säger som lärare och vad man behandlar 
för ämnen och just vad man använder för material och bilder och sånt. Att nu kan 
man ju på det sättet påverka mycket. Men sen är det som alltid ibland tänker jag 
att ja att det är nånstans går den där gränsen alltid sen. Att vi kan inte liksom 
förbättra världen på det sättet. Att det är ändå så att barnen påverkas av så 
mycket annat också. Men att nu kan man säkert ge ett helt starkt perspektiv, som 
jag nog ändå tror att dom på det sättet lyssnar till, dom flesta. Och ändå tar till sig 
på något sätt. (L5) 

 

Vidare menade alla lärare att det är viktigt att man som lärare visar gott exempel 

och är en god rollmodell för barnen. Att alltid prata positivt kring kroppar och att 
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överlag förhålla sig positivt till sin egen kropp och föra sig på ett naturligt sätt var 

enligt Lärare 1 något som kan hjälpa med att stödja elevernas kroppsuppfattning. 

Lärare 4 hade liknande tankar och menade att det är viktigt att hen inte heller 

strävar efter att vara helt perfekt genom att exempelvis satsa väldigt mycket på 

utseende och komma väldigt sminkad och piffad till jobbet varje dag. Lärare 4 

tillade att det är viktigt att istället för att fokusera på sina ”fel”, försöka koncentrera 

sig på de positiva egenskaperna och se olikheter som rikedomar. Litteraturen 

understryker också vuxnas ansvar eftersom vuxna fungerar som förebilder för 

barn och barn lär sig mycket av hur viktiga vuxna i deras liv beter sig och hur de 

pratar om sina egna och andras kroppar (Lewis, 2016; Hutchinson & Calland, 

2020; Folkhälsan, u.å.). Vid matsituationer menade Lärare 6 därutöver att lärare 

kan försöka uppmuntra barn att äta mera genom att poängtera att det är viktigt 

att de äter så att de orkar hela dagen. Även här kunde man tänka sig att vuxnas 

(här: lärares) eget exempel spelar en stor roll eftersom barn också lär sig genom 

modellinlärning (Syömishäiriöliitto, 2020). 

 

Jag själv liksom för mig på ett positivt sätt i förhållande till min egen kropp. Att jag 
inte själv gömmer undan mig eller framhäver för mycket utan att jag själv har en 
naturlig inställning till min kropp som den är. Och liksom använder den till det den 
ska användas till. Att jag deltar i gympan och jag deltar i våra rastlekar och liksom 
utan något desto mer. […] Ja att jag själv för mig på ett naturligt sätt. (L1) 

 

Att ha en god relation till eleverna och känna eleverna var något som speciellt 

Lärare 1 och Lärare 5 ansåg att behövs för att eleverna skulle våga ta upp frågor 

kring kropp och kroppsuppfattning. Lärarna talade också om hur viktigt det är att 

lyssna till det som barnen säger och att vara lyhörd. Lärare 4 påpekade bland 

annat att fast man tycker att barnet är fint och bra som det är, så får man ändå 

inte sopa bort barnets negativa tankar om sig själv. Barnet kan ha en viktig känsla 

som kan vara väldigt stark, och den behöver bli hörd. Hutchinson & Calland 

(2020) påminner att det är väsentligt att man tar barnets rädslor och ängslan se-

riöst och att det är viktigt att barn även känner sig hörda (Hutchinson & Calland, 

2020, 17). Lärare 2 påpekade också hur viktigt det är att ta tag i diskussioner och 

att varken låta något slinka förbi eller att enbart neka det som barnen säger.  

 

Om någon nämner någonting som har med kroppen att göra, t.ex. att ”Man måste 
ha sixpack” [på svenska: synliga magrutor], vet du bara en sådan här juttu [på 
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svenska: sak], att man då istället för att säga ”Nå nej inte måste man alls” som 
lärare alltså då, kanske hellre ta fasta på att ”Jaha, nå varför det?” Liksom att 
”Varför, vem har bestämt att det ska vara så?” Och sen kan det komma att ”Jo 
men det är hälsosamt”. Nå det är det säkert, inte vet jag om det är hälsosamt att 
ha en sådan där supertränad sixpack som kommer fram med steroider och så-
dant här, men nog är det helt hälsosamt att vara vältränad. Att det kan man inte 
komma ifrån. ”Men måste alla se ut så?” Hellre ta det från den synpunkten också 
än att genast bara slå ner att liksom ”nej”. Utan försöka på något sätt kanske ta 
fasta på det där att ”Varför är det så? Vad kela [på svenska: tänkte] du där?” (L2) 

 

Dock var lärarna av olika åsikt om huruvida lärare har ett ansvar att stödja elevers 

kroppsuppfattning. Å ena sidan ansåg exempelvis Lärare 2 att alla vuxna har ett 

ansvar i att stödja barns kroppsuppfattning och att det borde ses som ett med-

borgerligt ansvar att vara en god förebild och att klara av att inte sprida en nega-

tivitet kring kroppsuppfattning. Å andra sidan ansåg Lärare 3 att lärare nog har 

ett allmänt ansvar i att stödja barns självkänsla och att det visserligen skulle vara 

bra om lärare också kunde stödja barns kroppsuppfattning, men att lärare egent-

ligen inte har ett juridiskt ansvar i att stödja kroppsuppfattningen i och med att 

läroplanen saknar riktlinjer angående det. Visserligen nämns kroppsuppfattning i 

samband med gymnastiken i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014) och därut-

över nämns det exempelvis i samband med den kulturella kompetensen att ele-

ver ska uppmuntras till att uppskatta sin kropp. Men att lärare uttryckligen ska 

stödja elevers kroppsuppfattning och arbeta med den är något som inte får be-

tydligt utrymme i Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Skolan kunde 

ändå lämpa sig väl för att undervisning i kroppsuppfattning i och med att barnen 

då skulle finnas färdigt i en lärande kontext samt för att man samtidigt kan nå ut 

till alla barn (Frisén et al., 101). Lärare 3 konstaterade dock att hen vet att hen 

som lärare är i utgångsläget att stödja barns kroppsuppfattning, vilket är en tanke 

som också blir tydlig i följande citat av Lärare 5: 

 

Vi är ändå vuxna som är med de här barnena så många timmar varje dag att nog 
är det viktigt. Och sen annars också att när barnena är här i grupp, och det är en 
annan situation än då du är hemma eller i nån hobby med några syskon eller 
kompisar eller så här. Att vi har ju ändå en annan möjlighet att skapa sådana där 
diskussioner där på nåt vis den där gruppen är med. Nog kan man få det kanske 
att bli lite så där mångsidigare, att få fram lite olika åsikter och tankar. Och kanske 
lite få ett mera sådär kritiskt förhållningssätt och man kan höra att ”Aijaa, du tän-
ker så där, att okej”. Att nog tycker jag ju att det är absolut en sådan sak som 
man måst... liksom att det är nog på skolans ansvar just att lyfta fram sådana här 
saker, beakta sådana saker. (L5) 
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En trygg skola som mål 

Det som gång på gång kom fram i lärarnas svar var önskan och viljan om att barn 

ska må bra och att de ska känna sig värdefulla och trygga i skolan. Förutom att 

värdefullheten betonas i värdegrunden för den grundläggande utbildningen, byg-

ger läroplanen också på lagen om grundläggande utbildning, enligt vilken alla 

elever exempelvis har rätt till en trygg studiemiljö (Lag om grundläggande utbild-

ning, 1998; Utbildningsstyrelsen, 2014). Alla barn har med andra ord rätt till en 

trygg skola, vilket också innebär att barnen ska få känna sig välkomnade, accep-

terade och uppskattade i skolan. Alla sex lärare talade om att de har arbetat 

och/eller vill försöka arbeta för att varje elev ska känna att hen duger som hen är. 

Medan exempelvis Lärare 2 tog upp att man behöver bygga upp en skolkultur 

som är godkännande av precis alla, nämnde Lärare 5 att hen också vill ge ett 

budskap till barnen om att man inte ska jämföra sig med någon annan. Hälften 

av lärarna (L1, L4, L5) betonade mångfalden och olikheter som något som behö-

ver diskuteras och ses som en styrka i skolan. Lärare 2 poängterade dock att fast 

det är bra att på ett positivt sätt betona att alla är olika, är det ändå viktigt att man 

inte gör något nummer av det. Lärare 6 talade dessutom om att barn behöver 

respektera sig själva och varandra och inse att det är okej att deras kroppar ut-

vecklas i olika takt. Liknande tankar hade även Lärare 1:  

 

Fast det nu inte liksom finns i läroplanen men som du sa nå mera egentligen än 
med gymnastiken... Så tangerar det ju nog ändå så väldigt mycket annat också. 
Att jag tycker nog att definitivt att vi har en uppgift där att prata med barnen om 
olikheter... Om självkänsla, om att lära känna sig själv, om att uppskatta sig själv, 
om att acceptera sig själv, om att älska sig själv. Och väldigt viktigt också att vi 
pratar med barnen om att respektera också alla andra. (L1) 

 

Att diskutera om kroppsuppfattning i skolan kunde enligt forskare ge en möjlighet 

för elever att lära sig att respektera olika människor, kroppar och kroppsstorlekar 

samt förstå fysisk utveckling (Costa et al., 2016). Lärarnas tankar går dessutom 

hand i hand med tankar som personer med positiv kroppsuppfattning verkar ha: 

att man inte överhuvudtaget ska jämföra utseenden eftersom skönhet är ett så 

brett koncept att det faktiskt finns olika sätt att vara vacker på (Frisén et al., 2014, 

204). Lärarna verkade även inse att allt detta med att känna sig trygg och accep-

terad har en koppling till kroppsuppfattningen, vilket blir tydligt i följande citat:  
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För det första att stöda självkänslan på alla sätt att barnen skulle ha en uppriktig 
känsla av att jag duger, precis som jag är och jag är älskad för den jag är liksom... 
Och när man på riktigt liksom tar åt sig den tanken, så tror jag ju inte att liksom 
kroppsformen spelar hemskt stor roll. Att om den gör det så då förmodligen har 
du inte ännu helt kommit dit till att jag duger som jag är. Att det igen tänker jag 
att självkänsla och kroppsuppfattning har liksom... Ja, dom är tätt samman. (L3) 

 
Ja och det talas ju nog om att vi ska... mångfald så där annars. Men då talas det 
jättemycket om religion eller språk eller etnicitet eller något annat. Men varken 
liksom våra egna kroppsuppfattningar eller att man har annars jätteolika person-
ligheter, att du är jätteutåtriktad eller introvert eller sådant där. Så det talas det 
aldrig om när man ska godkänna alla. [...] Liksom att man ska värdesätta och 
vara nöjda med sig själva. Att det är nu kanske grunden till att du inte behöver 
mobba och så där. Att om du är trygg i dig själv så behöver du inte få bekräftelse 
så mycket genom att skada andra kanske. (L4) 

 

I ovanstående citat av Lärare 4 kan man se hur trygghet som bäst kan fungera 

som en kraft mot mobbning. Då man talar om att skapa en trygg skola är det 

också motiverat att fundera kring hur man kan förebygga mobbning. Som tidigare 

konstaterat lyfte fem lärare (L2, L3, L4, L5, L6) fram mobbning och olika slagord 

som ett stort problem som också tyvärr har sin påverkan på kroppsuppfattningen. 

Att bli retad och/eller mobbad för sitt utseende kan ha flera negativa och allvarliga 

konsekvenser (se bland annat Butterfly, u.å.; Lewis, 2016; Holmqvist Gattario et 

al., 2020). Lärare 3 berättade exempelvis att utseenderelaterade uttryck, som det 

finska ordet ”läski” (på svenska ungefär: ”fetto”), kan vara enkla ord som barn 

använder som slagord, eftersom utseendet är något som syns utanpå och som 

därför spontant blir det man väljer att reta andra över. Denna lärare sade ändå 

att det varje gång i sådana situationer då dessa eller liknande ord använts inte 

har varit ett självändamål att man valt att attackera just en annan persons kropp, 

utan att det helt enkelt i många situationer endast varit det första spontana man 

kommit på och det första man tänkt att kan såra den andra. Detta är inte så kons-

tigt, eftersom fettfobin präglar väldigt starkt vårt samhälle, vilket blir synligt i ex-

empelvis TV-program som Du är vad du äter och The biggest loser (Frisén et al., 

2014, 34; Domoff et al., 2012). Det är även uppenbart att barn är medvetna om 

samhällets signaler gällande utseende och vikt i och med att de enligt forskning 

gör nästan vad som helst för att gå ner i vikt (Lambert Brown et al., 2016). Sam-

tidigt som det har visat sig att just barn med fetma mer sannolikt blir mobbade än 

barn utan fetma (Morales et al., 2019), visar forskning att både barn med övervikt 
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och barn med undervikt befinner sig i risk för mobbning (Lian et al., 2018) och 

uppger att de blivit retade (Kohlmann et al., 2018). 

 

Vidare berättade Lärare 4 att barn i speciellt gymnastiken kan vara väldigt måna 

om hur skickliga lagkompisarna är i en viss sport och att de därför rakt ut kan 

säga fula kommentarer som exempelvis ”Jag vill inte vara med den där” åt någon 

som är långsam eller klumpig. Att slippa dessa negativa kommentarer och ned-

sättande prat om andra är något som Lärare 4 berättade att de jobbar mycket 

med under även andra lektioner än gymnastiklektionerna. Lewis (2016) påminner 

om att lärare och skolor behöver ha en nolltolerans mot all sorts mobbning, även 

utseenderelaterad sådan, samt påminna eleverna om detta (Lewis, 2016, 91). 

Både Lärare 2 och Lärare 5 berättade därutöver att barn inte alltid förstår inne-

börden av de kommentarer som de kastar ur sig och att det då är ytterst viktigt 

att läraren ingriper och förklarar vad kommentarerna betyder. På så sätt kan lä-

rare försöka skapa en tryggare atmosfär för alla elever genom att ta bort stigmat 

från olika ord. Att också arbeta för ett gott klassrumsklimat där varje elev känner 

sig bekväm och vågar säga sin åsikt utan att behöva oroa sig för att någon skrat-

tar, är enligt Hutchinson och Calland (2020) speciellt viktigt om man vill arbeta 

med kroppsuppfattning i klassen. Även här befinner sig tryggheten i en nyckelpo-

sition. (Hutchinson & Calland, 2020, 22.) Tryggheten är också en grundläggande 

förutsättning för lärande (Utbildningsstyrelsen, 2014, 27), så utan en trygghets-

känsla är det mycket svårt att lära barnen vare sig om kroppsuppfattning eller 

något annat viktigt. Att ha en trygg skola som mål är därmed meningsfullt. 

 

Och hela den biten tror jag att vi kan bli mycket bättre på. Igen talar jag om sam-
hället, men skolan är en av de här stöttepelarna, det är ju vi som bygger upp 
framtidens medborgare. Om vi lyfter upp det här med liksom att det är okej att se 
[ut] hur man vill, det är okej att ha vilken sexuell läggning som helst, redan liksom 
från vet du från lågstadiet. Att t.ex. om man hör att... Vi haft alltså nu mera pro-
blem med sådant som man kallar varandra för bög och homo och sådant, så det 
är ju liksom också sådant som att om man klarar av som lärare att prata om det 
i klassen och lyfta fram det och liksom ta bort det där stigma på något sätt kring 
att det skulle vara skällsord och en negativ sak, och tvärtom prata om det och få 
det in som en normal sak istället för att säga ”Hej så där säger du inte” [...] Ja, 
det finns många sätt man kan ta tag i det där och bör ta tag i det med. (L2) 
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6 Sammanfattning 

 

Huvudteman kroppsuppfattning ur lärares perspektiv, påverkande faktorer samt 

barns beteende bidrog till att besvara den första forskningsfrågan, som handlade 

om lärares uppfattningar om barns kroppsuppfattning. Sammanfattningsvis går 

det att konstatera att lärarna som deltog i studien verkade ha god kunskap om 

och stort intresse för barns kroppsuppfattning. I enlighet med tidigare forskning 

(se exempelvis Frisén et al., 2014, 17; MacConville, 2017, 11; Hutchinson & Call-

and, 2020, 1) ansåg lärarna i studien att kroppsuppfattning är ett mångfacetterat 

begrepp och att det också är kopplat till självkänslan. Lärarna var eniga om att 

kroppsuppfattning som ämne är viktigt och dessutom tillade några lärare att pro-

blem med kroppsuppfattning visst är aktuella idag men att de också funnits tidi-

gare. Vidare nämnde lärarna att barns kroppsuppfattning påverkas bland annat 

av media, ideal och normer, vilket även flera studier understöder (Frisén et al., 

2014, 58–62; Tiggemann & Zaccardo, 2015; Brown & Tiggemann, 2019; Chat-

zopolou et al., 2020; Hutchinson & Calland, 2020, 6–8). Också viktiga personer 

nämndes ett flertal gånger: medan majoriteten av lärare framhävde mobbning 

bland jämnåriga som en negativ påverkande faktor på kroppsuppfattningen, an-

såg alla lärare att också viktiga vuxna påverkar barns kroppsuppfattning och att 

det därför vore viktigt att man som vuxen var en god förebild för barnen. Omgiv-

ningen och samhället (Syömishäiriöliitto, 2020), eller närmare bestämt mobbning 

och retande (Lewis, 2016; Holmqvist Gattario et al., 2020), vårdnadshavares be-

teende (Frisén et al., 2014, 72; Scharf & Levy, 2015; Hutchinson & Calland, 2020, 

14–15; Rodgers et al., 2021) och allmänt även vuxnas beteende (Folkhälsan, 

u.å.; Lewis, 2016; Hutchinson & Calland, 2020, 14) påverkar de facto barns 

kroppsuppfattning. 

 

Lärarna betonade också att barns intresse för kroppar, utseende och jämförande 

verkar öka med åldern. Enligt litteraturen blir exempelvis både flickor och pojkar 

i 10–14 års åldern mer missnöjda över sitt utseende (Hutchinson & Calland, 2020, 

9). Puberteten (Butterfly, u.å.) eller den tidiga tonårstiden tillsammans med inter-

naliseringen av utseendeideal (Frisén et al., 2014, 79) kan bidra till att kritiken för 

den egna kroppen ökar, samtidigt som kroppens snabba förändringar kan göra 
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att den egna kroppen känns främmande (Väestöliitto, 2018). Därutöver nämnde 

lärarna att kroppsuppfattningen syns på olika sätt och påverkas av olika faktorer 

bland flickor och pojkar. Lärarnas kopplingar mellan flickor och bantning å ena 

sidan, samt pojkar, längd och sportighet å andra sidan, följer också de stereotypa 

utseendeidealen för bägge könen (Frisén et al., 2014; Hutchinson & Calland, 

2020) samt tidigare forskning om att pojkar oftare jämför sig angående sportrela-

terade saker och färdigheter, medan flickor oftare jämför utseenden (Tatangelo 

& Ricciardelli, 2017). Lärarna ansåg också att barns kroppsuppfattning blir synlig 

i matsituationer när barn äter lite mat eller ingen alls, men även i barns tal och 

barns beteende. Att hoppa över måltider (NEDC, u.å.; Lambert Brown et al., 

2016) och att hela tiden tala om sin egen kropp i negativ ton (Hutchinson & Call-

and, 2020, 15) kan vara tecken på en negativ kroppsuppfattning, medan exempel 

på tecken på en positiv kroppsuppfattning är att man ser kroppen som ett redskap 

(Frisén et al., 2014, 198–201), vilket lärarna menade att syns i att barn vill prova 

och göra olika saker med sin kropp. 

 

Huvudteman utmaningar och förutsättningar samt möjligheter att påverka besva-

rade den andra forskningsfrågan, som handlade om lärares uppfattningar om 

sina påverkningsmöjligheter angående att stödja barns kroppsuppfattning i sko-

lan. Det visade sig att det nog fanns en vilja bland lärarna att stödja sina elevers 

kroppsuppfattning, men att lärarna ändå var osäkra på att undervisa i kroppsupp-

fattning eftersom de upplevde att det finns brist på kunskap, resurser och riktlinjer 

angående ämnet. Samtidigt som studier visar att det är möjligt för lärare att fort-

bilda sig för att arbeta med kroppsuppfattning i skolan (Diedrichs et al., 2015; 

Atkinson et al., 2016), menar forskare att lärare ändå kan känna en press för att 

hinna tillägga ännu något nytt innehåll i undervisningen (Hutchinson & Calland, 

2020, 18). Även samarbetet med hemmen ansågs vara knepigt emellanåt, vilket 

är oroväckande eftersom samarbetet bland annat stöder undervisningen (Utbild-

ningsstyrelsen, 2014) och förstärker de positiva meddelandena som skolan lär ut 

angående kroppsuppfattning (Hutchinson & Calland, 2020, 177–178). 

 

Därutöver var lärarna oeniga om huruvida kroppsuppfattningsarbetet i själva ver-

ket hör till lärarens yrke. Eftersom kroppsuppfattning inte får betydligt utrymme i 

Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen 2014), är det förståeligt att lärare kan 
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känna att stödjandet av kroppsuppfattningen inte hör till deras arbete. Samtidigt 

var det tydligt att lärarna som deltog i studien ville sina elever väl och att de öns-

kade att eleverna skulle känna sig värdefulla och trygga i skolan. Medan känslan 

av acceptans kan ge upphov till glädje och andra positiva känslor (Baumeister et 

al., 1995) bygger läroplanen på tanken om att alla elever är unika och lika värde-

fulla samt lagen om att alla elever har rätt till en trygg studiemiljö (Lag om grund-

läggande utbildning, 1998; Utbildningsstyrelsen, 2014). Trots brist på kunskap, 

resurser och riktlinjer, upplevde lärarna nog till en viss mån att de kan och framför 

allt vill påverka sina elevers kroppsuppfattning, bland annat genom att fästa upp-

märksamhet vid de bilder och material som används i skolan, genom att bejaka 

varje elev och visa gott exempel samt genom att motarbeta mobbning. Eftersom 

mobbning och retande angående kroppen kan ge upphov till flera negativa kon-

sekvenser (Butterfly, u.å.; Lewis, 2016; Holmqvist Gattario et al., 2020), vore fö-

rebyggandet av mobbning också viktigt med tanke på arbetet med barns kropps-

uppfattning. Avslutningsvis är det också nämnvärt att säga att lärarna önskade få 

mer kunskap, redksap och påminnelser om ämnet, vilket kunde hjälpa lärarna i 

detta viktiga arbete. För precis som Lärare 6 konstaterade om påminnelser: 

 

Nog blir det säkert oftare att man gör rätt ju mer man tänker på saken sen. (L6) 
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7 Tillförlitlighet 

 
I denna studie beaktade jag tillförlitligheten på flera olika sätt. I kapitel fyra 

motiverade jag mina val av forskningsstrategi, materialinsamlingsmetod och 

analysmetod, vilket ökade på både tillförlitligheten och transparensen för studien. 

För att därutöver säkerställa mig om att analysen blev tillförlitlig, samt för att se 

till att jag analyserade data så djupgående, systematiskt och noggrant som 

möjligt, valde jag att följa Braun och Clarkes (2006, 87) riktlinjer gällande den 

tematiska analysens faser (se Tabell 1 på s. 36). Jag följde dessa riktlinjer väldigt 

noggrant genom hela analysen. För själva analysen använde jag 

analysprogrammet ATLAS.ti., med vars hjälp jag kunde systematiskt analysera 

och organisera hela data. Eftersom syftet med denna studie var att undersöka 

lärares uppfattningar, valde jag att framhäva lärarnas egen röst genom att 

använda mig av flera utdrag ur deras intervjusvar. På detta sätt kunde jag även 

motivera valet av subteman och teman och bevisa att dessa teman faktiskt 

existerade i studiens data, vilket även det ökar på tillförlitligheten (Braun & Clarke, 

2006, 93). 

 

I denna studie deltog sex lärare som undervisade i årskurserna 1–6 inom den 

grundläggande utbildningen vid tidpunkten för intervjuerna. Som jag nämnde 

tidigare, var det svårt att få tag på informanter. Det faktum att kroppsuppfattning 

som tema är så känsligt (Frisén et al., 2014, Damiano et al., 2020) samt tanken 

om att lärare kanske inte upplever att de vet så mycket om temat i synnerhet då 

det inte får så mycket plats i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014), kan vara 

möjliga förklarningar till varför deltagarantalet inte var större. Att besvara en enkät 

anonymt istället för att delta i en intervju kunde ha minskat på tröskeln att delta i 

studien, och därmed kunde kanske också fler lärare ha deltagit i studien ifall 

materialinsamlingen bestod av en enkät istället för en intervju. Eftersom jag ändå 

var intresserad av lärares egna uppfattningar, och ville ha en möjlighet för att 

säkerställa mig om att jag förstått deltagarna rätt, valde jag därför att hålla kvar 

intervjuerna. Eskola och Suoranta (1998) påminner också att det inte är 

kvantiteten eller mängden (här: antalet deltagare) som är det viktigaste för 

kvalitativ forskning, utan att det är kvaliteten i data som räknas. De menar även 

att storleken av data i kvalitativa undersökningar inte är avgörande för huruvida 
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undersökningen blir lyckad eller inte. Inom kvalitativ forskning koncentrerar man 

sig däremot ofta på få enskilda fall och försöker analysera dem så grundligt som 

möjligt. (Eskola & Suoranta, 1998). Eftersom intervjuerna i denna studie var 

relativt långa, 35–55 min var, fick jag för det första en mycket djup förståelse för 

deltagarnas uppfattningar, vilket var det viktigaste målet för denna studie, och för 

det andra också rikligt med data. 

 

För att få ihop sex deltagare, behövde jag ändra mina ursprungliga kriterier för 

deltagandet i studien (se kapitel 4 för djupare diskussion om kriterierna). Det 

kunde ha varit bättre att hålla fast vid de ursprungliga kriterierna, eftersom jag då 

även skulle ha kunnat besvara mina ursprungliga forskningsfrågor. Dock kan 

forskningsplanen enligt Eskola och Suoranta (1998) i bästa fall leva under 

forskningsprojektets gång, vilket jag hade i åtanke då jag beslöt att inkludera alla 

sex lärare i studien. Därmed ändrade jag också forskningsfrågorna så att de 

inkluderade även ämneslärare som arbetar i årskurs 1–6 inom den 

grundläggande utbildningen.  

 

Man kunde också fråga sig ifall studiens resultat hade sett likadana ut ifall a) 

lärare som inte tyckte att ämnet kroppsuppfattning var viktigt deltog i intervjun, 

och b) deltagarna inte hade kunnat förbereda sig inför intervjun. Angående den 

första punkten bör det påpekas att trots att alla deltagare ansåg att ämnet 

kroppsuppfattning var viktigt, hade inte alla deltagare ägnat mycket tid åt att tänka 

på ämnet tidigare (se subtemat viktigt ämne). Samtidigt är det viktigt att påpeka 

att en del av lärarna som ställde upp i intervjun var lärare som jag kände från 

förut. Med andra ord kunde detta ha betytt att dessa lärare hade ställt upp i min 

studie oavsett studiens ämne, det vill säga även om studien inte handlade om 

just barns kroppsuppfattning. 

 

Angående den andra punkten fick deltagarna varsitt informationsbrev (se bilaga 

1) om studien där det fanns information om studiens huvudteman. Därmed kunde 

deltagarna till viss mån förbereda sig inför intervjun genom att exempelvis läsa 

sig in på ämnet. Detta kunde i sin tur resultera i att deltagarna svarade mindre 

spontant och med större eftertanke eller förberedelse på intervjufrågorna. Här 

gjorde jag ett medvetet val: eftersom kroppsuppfattning kan uppfattas som ett 
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känsligt ämne, ville jag ge deltagarna tillräckligt med information om studien så 

att de till viss mån kunde förbereda sig inför intervjun och så att tröskeln till att 

delta skulle bli lägre. Att ge tillräckligt med information om studien åt deltagarna 

före deltagandet i studien är också ett sätt att beakta människors 

självbestämmanderätt och människovärde, vilket är en viktig del av de etiska 

principerna för humanforskning (TENK, 2019, 28). Informationsbrevet innehöll 

dock inga specifika intervjufrågor, vilket kunde tänkas minska på risken av att 

deltagarna skulle läsa och memorera utantill svar till olika frågor. Deltagarna 

visste med andra ord vilka huvudsakliga teman intervjun skulle behandla, men 

de kunde inte planera sina svar till några exakta frågor i förväg. 

 

Avslutningsvis beaktade jag också studiens tillförlitlighet genom att använda mig 

av tillförlitlig litteratur, referentgranskade vetenskapliga artiklar, samt andra 

aktuella och relevanta källor. En stor del av studierna och litteraturen som denna 

studie bygger på är från 2010-talet. På detta sätt försökte jag se till att studien 

bygger på så aktuell information som möjligt. Eftersom kroppsuppfattning som 

forskningsämne traditionellt har fokuserat på tonåringar (Hutchinson & Calland, 

2020, 5), och därmed är relativt nytt då det kommer till barn, bedömde jag att det 

var ändamålsenligt att förutom att använda mig av vetenskapliga artiklar, även till 

stor del använda mig av relevanta och tillförlitliga böcker och webbsidor. Förutom 

artiklar, böcker och webbsidor som berör mitt forskningstema, analyserade jag 

även Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014), eftersom den är relevant för 

lärares arbete. Jag beaktade också diskussioner i Finland genom att bland annat 

inkludera tidningsartiklar, podcast-avsnitt och två magisteruppsatser i mitt arbete. 

Bägge av magisteruppsatserna är publicerade inom de två senaste åren, vilket 

tyder på att detta tema är av stort intresse även inom den akademiska världen i 

Finland. Genom att beakta olika typer av källor lyckades jag således skapa en 

omfattande, trovärdig och framför allt mångsidig teoretisk referensram. 
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8 Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare som arbetar 

i årskurs 1–6 inom den grundläggande utbildningen har om barns kroppsupp-

fattning samt hurdana uppfattningar de har om sina påverkningsmöjligheter 

angående att stödja barns kroppsuppfattning i skolan. För att kroppsuppfattning 

inte betonas i Läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014), kunde man anta att 

ämnet är relativt nytt för många skolor i Finland. Därmed bidrog denna studie 

med en viktig inflikning i hur lärare uppfattar detta ämne. Jag hoppas att studiens 

resultat kan vara till nytta för lärare, vårdnadshavare och personer som arbetar 

inom undervisning och utbildning, samt för bearbetning av framtida läroplaner. 

 

Tidigare studier visar att barns kroppsuppfattning är ett ämne som måste tas på 

allvar. Medan exempelvis majoriteten av barn verkar vara missnöjda med sin 

kropp (Costa et al., 2016) eller vill ändra på sitt utseende (Hutchinson & Calland, 

2020), finns det också tecken på att barn strävar efter att gå ner i vikt med hjälp 

av oroväckande metoder, såsom att hoppa över måltider och svälta sig själv 

(Lambert Brown et al., 2016). Därutöver delar barn bantningstips åt varandra 

(Syrjälä, 2021). Dessa fynd är inte så överraskande då man tillägger det faktum 

att barn med övervikt, men även undervikt, ofta blir föremål för retande och 

mobbning (Kohlmann et al., 2018; Lian et al., 2018; Morales et al., 2019). 

Eftersom det finns tydliga bevis på att barn och unga kämpar med dessa frågor, 

borde det därmed inte vara otydligt om arbetet med att stödja barns 

kroppsuppfattning behövs. Frågan, eller frågorna, borde snarare lyda: Varför 

arbetar inte alla skolor med barns kroppsuppfattning redan nu? och Varför 

betonar inte den finländska läroplanen stödjandet av kroppsuppfattningen som 

en viktig del av skolans arbete? 

 

Denna studie understryker också det faktum hur viktigt det vore att barn – och 

egentligen alla människor – skulle få se olika kroppar bli representerade i media. 

Förutom att media och utsättandet av utseendeideal kan påverka 

kroppsuppfattningen negativt (Frisén et al., 2014, 58–62; Tiggemann & Zaccardo, 

2015; Brown & Tiggemann, 2019, Chatzopolou et al., 2020; Hutchinson & 
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Calland, 2020, 6–8), är alla kroppar lika värda och borde således också få synas 

lika mycket. I en skolkontext skulle det vara viktigt att det fanns en mångfald av 

olika kroppar såväl i läromaterial, som också i exempel som lärarna använder i 

undervisningen. På så sätt skulle elever kunna få en bredare verklighetsbild av 

hur vanliga kroppar ser ut. Som lärare har man en möjlighet att till viss mån styra 

sitt arbete och som en vuxen förebild för eleverna är det nödvändigt att man 

strävar efter att skapa en trygg och accepterande atmosfär som välkomnar alla 

elever och alla kroppar. Här är ett gott samarbete med familjerna betydelsefullt. 

 

Precis som lärarna i denna studie berättade, finns det ett stort behov av kunskap, 

material och riktlinjer angående arbetet att stödja barns kroppsuppfattning i 

skolan. Därför vore det viktigt att kroppsuppfattning behandlades mera ingående 

i exempelvis framtida läroplaner samt inom ledningar och skolgemenskaper. 

Även lärarutbildningen kunde ta fasta på detta viktiga ämne och ge 

lärarstuderande fler redskap för att arbeta med kroppsuppfattning i sitt 

kommande yrke. Mera material om att stödja barns kroppsuppfattning samt 

forskning inom detta område behövs också. 

 

Som förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur lärare i Finland och i andra 

länder arbetar för att stödja sina elevers kroppsuppfattning, vilka effekter detta 

arbete har haft på elevernas kroppsuppfattning och hälsa överlag samt vilka 

erfarenheter och åsikter lärare har av arbetet. Det kunde också vara meningsfullt 

att utveckla inhemska kroppsuppfattningsprogram, liknande som de som 

presenteras i denna studie, så att de bättre skulle passa in i en finländsk 

skolkontext. Eftersom detta ämne är starkt sammanknutet med media och 

samhällets rådande skönhetsideal, kan kroppsuppfattningsarbetet i skolorna bli 

tungt då det fungerar som en motkraft mot samhällets utseendekultur. Fettfobin 

präglar samhället fortfarande i form av negativa attityder mot större kroppar 

(Grogan, 2017, 11; Gailey & Harjunen, 2019) och bland annat TV-program som 

fokuserar på vikt (Domoff et al., 2012; Frisén et al., 2014, 34). Men precis som 

Lärare 2 konstaterar, är skolan en av samhällets stöttepelare, som bygger upp 

framtidens medborgare. Att skolan skulle vara en föregångare i frågor gällande 

att stödja kroppsuppfattning kunde därmed också öppna upp till nya 

tankemönster på samhällsnivå och varför inte även på en global nivå.  
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