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Sammanfattning 

Synen på kroppar och kroppsideal har förändrats i det svenska samhället. Feta kroppar passar inte 

in i dagens kroppsideal som synliggörs främst genom media. Däremot har feta kroppar ansetts som 

ett problematiskt fenomen en relativ kort tid. 

 

Mycket av tidigare forskning om kroppsideal lägger större vikt på barn i högre årskurser vilket gör 

det relevant att undersöka ämnet även i mellanstadiet då förhållandet till den egna kroppen är en 

viktig del av en växande persons självbild. Lärare förmedlar oundvikligt normer i undervisningen 

och därför är det viktigt att vara medveten om sina explicita och implicita värderingar om hur en 

kropp ska se ut.   

 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om lärares uppfattningar om kroppsideal samt om 

sitt arbete med kroppsideal i undervisningen. Det undersöks även hur lärares svar kan tolkas ur ett 

normkritiskt perspektiv. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt var den normkritiska teorin och data insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer med fokus på lärarnas egna tankar och åsikter. Analysen av 

intervjuerna resulterade i åtta olika underteman. Det som framkom var att samhällets kroppsideal 

om en vältränad och/ eller smal kropp reflekteras i lärarnas syn på kroppsideal, och att de uppgav 

att kränkningar mot feta kroppar förekom på deras skolor. Lärarnas syn på orsaker till övervikt var 

att den huvudsakligen beror på kost- och träningsvanor och de uppfattade övervikt som något 

problematiskt och ohälsosamt. De flesta av de intervjuade lärarna försökte väva in innehållet 

kroppsideal i undervisningen men uttryckte en viss osäkerhet och problematik kring detta. Lärarna 

uppvisade även varierande åsikter om innehållets relevans i mellanstadiet trots att kroppsideal står 

med i läroplanens kunskapskrav för årskurs 4–6. Det var dock svårt att dra slutsatser från materialet 

rörande om lärarna gav uttryck för normkritiska förhållningssätt till kroppsideal, samt om de erbjöd 

eleverna en mer nyanserad bild av hur olika kroppar kan se ut i undervisningen. 

 

 

Nyckelord: Kroppsideal, fet, feta kroppar, självbild, normkritik 
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Inledning 

Redan som barn möts vi av olika förmedlande utseendeideal i filmer, i form av barbiedockor, 

actionfigurer och andra liknande leksaker. Oftast sätts det upp en orealistisk målbild av hur någon 

ska se ut, exempelvis dockor som tydligt visar på vad som anses kvinnligt i förhållande till 

samhällets kvinnosyn (smal midja, långt hår, och så vidare) eller muskulösa leksaksfigurer som 

representerar manlighet. Men vilka kroppar får en självklar plats, vilka kroppar syns och vilka gör 

det inte? Vems kropp är normal och vem bestämmer vad som är normalt? Människan, i synnerhet 

barn, behöver se personer i omgivningen som liknar en själv. Alla människor är olika dock visar 

reklam och media representationen av enbart en typ av kropp som idealen. Av den anledningen är 

det viktigt att barn blir exponerade för olika kroppar som bryter den rådande idealen. Det handlar 

inte bara om kroppsformen utan även om att kroppar med olika hudfärg, kön och fysiska förmågor 

synliggörs. Om exempelvis representationer av den egna kroppsformen saknas kan detta leda till 

känslor om att man inte är viktig och att man inte finns; att man inte är värdig att synas; eller att 

man är ful. Känslan av att vara annorlunda och ensam kan påverka individens självförtroende och 

medföra nedsättande tankar om sig själv. Därför är det viktigt att lyfta kroppar som inte passar in 

i normen. Normer är oskrivna regler, idéer och ideal kring hur en människa förväntas vara, leva 

och se ut. De är något som fastnar i människors tankemönster och kan vara svåra att ifrågasätta. 

Däremot är kroppsnormer och hur kroppar gestaltas och presenteras i ständig förändring. Det vill 

säga att normer inte är eviga utan beroende på betraktaren, tid och vem som har makten. 

 

Kroppsidealet är beroende av samhällets normer gällande kroppar. Frisén, Holmqvist Gattario, och 

Lunde (2014) skriver att det dominerande kroppsidealet är en smal kropp. Frisén menar att 

utseendeideal för kvinnor idag präglas av att vara smal på “rätt sätt”. Det finns även ett kurvigare 

smalt ideal vilket innebär att kurvorna ska sitta på “rätt plats” (bröst, höfter, bakdel). Vidare menar 

Frisén att en viktig del av det nutida kroppsidealet även innebär att se vältränad ut vilket har 

adderats till det kvinnliga kroppsidealet, som tidigare har dominerats av smalhet (Frisén m.fl., 2014, 

ss. 33–34). För män har idealet av en “tonad” och fast kropp med synliga muskler funnits längre 

(Frisén m.fl., 2014, s. 45).  

 

Feta kroppar passar inte in i kroppsidealen som synliggörs i det svenska samhället främst genom 

media. Idag präglas vi av sociala medier varav Instagram, Facebook, Snapchat och Youtube är 

populära bland ungdomar. Med tiden har idealet förändrats och i en vidare sökning i olika sociala 

medier möts vi av bilder och trender som samhället sätter upp som “attraktivt”. Barn och 

ungdomar påverkas även av hur deras omgivning pratar om och handskas med skönhets- och 

kroppsidealen. I tonåren förändras kroppen mycket vilket kan bidra till lägre självförtroende och 

ett aktivt jämförande med andra; exempelvis jämnåriga, familjemedlemmar eller andra människor 

som tonåringen ser upp till.  
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Jämförelseobjekt blir ofta orealistiska och ouppnåbara kroppar. På sociala medier visar många upp 

bara det positiva i sina liv, bilder som tycks vara snygga och som en vill efterlikna. Personer som 

har tusentals följare (andra användare av samma plattform) på deras sociala medier kallas för 

“influencers” vilket grundar sig i engelska ordet “influence” (påverka). Ofta framställer deras inlägg 

livet på ett estetiskt attraktivt sätt som kan förvrida verkligheten och ge intryck på ett “perfekt liv” 

och en “perfekt kropp”. Numera finns det även en växande grupp influencers som är förespråkare 

för kroppsaktivism som är en ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka 

begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper (Institutet 

för språk och folkminnen, 2016). Kroppsaktivismen förknippas ofta med kroppspositivismen som 

grundar sig i idén att alla kroppar ska synas och accepteras i det offentliga rummet. 

 

Med andra ord finns det väldigt många olika faktorer som unga människors kroppssyn kan påverkas 

av och för att alla kroppar ska synliggöras och accepteras behövs ett aktivt arbete inom ämnet. Den 

överväldigande påverkan av innehållet i sociala medier kan exempelvis göra det svårt för individen 

att orientera sig på nätet. Det är en utmaning att förhålla sig kritiskt till ett samhälles rådande 

kroppsideal och normer. Här dyker skolans och lärarens ansvar upp. Som blivande lärare är det 

viktigt för oss att vara medvetna om våra egna explicita och implicita värderingar om hur en kropp 

ska se ut, då dessa kommer att avspeglas i vår undervisning (Bishop, 2001, s. 93). Detta utgör 

studiens didaktiska relevans.  

 

Skolan ska vara en mötesplats för alla där kränkningar inte ska ske, oberoende av utseendet och 

kroppsformen(Lgr11, 2018, s. 7). Vår studie handlar i synnerhet om hur lärare uppfattar feta 

kroppar, då denna kroppsform problematiseras och anses kontroversiell i dagens samhälle. Denna 

studie vill belysa grundskollärares lagstadgade ansvar för ett kritiskt förhållningssätt till kroppsideal 

som har konstruerats av samhället, då dessa ideal fastnar i barns tankesätt redan i ung ålder och 

kan påverka hela deras livsbanor. Skolans uppdrag är att främja elevers personliga utveckling vilket 

kan kopplas till elevens självförtroende och självbild (Lgr11, 2018, s. 9). Vi anser att ett kritiskt 

arbete med olika kroppsideal i skolan kan bidra till främjandet av en positiv självbild och 

självförtroende, vilket i sin tur kan stödja framgång i livet. Hur medvetna är lärare om de rådande 

kroppsidealen och hur påverkar det undervisningen? Uppvisar lärare ett normkritiskt 

förhållningssätt gentemot kroppsnormer och diskrimineringen av feta kroppar? Det är dessa frågor 

som väckte vårt intresse och vilja att undersöka ämnet. Vi tycker att det är viktigt att redan i de 

tidigare åldrarna belysa olika kroppsformer, för att kunna kritiskt diskutera de befintliga 

kroppsnormerna och öka medvetenheten av olikheter. Vår förhoppning är att genom denna studie 

öka kunskapen och skapa diskussion kring normkritiska förhållningssätt och arbetsmetoder 

gällande kroppsideal, feta kroppar och kroppsnormer i skolan. 
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Det är viktigt att förtydliga att fethet är ett svårdefinierat begrepp. Kroppsmasseindex BMI mäter 

förhållandet mellan längden och vikten och är ett av de mest använda måtten för att definiera fetma 

och övervikt inom vården (National Encyclopedia, 2019). Att vara eller känna sig fet är dock 

subjektivt, och det beror på hur individen tänker kring sin kroppsform och fett överhuvudtaget. I 

denna uppsats operationaliseras begreppet fet för att beskriva stora kroppar. Varje person har sin 

egen uppfattning om vem som är fet, vilket gör det omöjligt att ge en specifik definition av exakt 

hur mycket fett en person har för att hen ska beskriva eller uppfatta sig som “fet”.  

Arbetsfördelning 

I det stora hela har vi valt att arbeta gemensamt i studien. Det finns däremot områden där vi valde 

att dela upp ansvaret. Edith har haft huvudansvar för forskningsöversikten samt kapitlet som 

behandlar studiens teoretiska utgångspunkter. Naima var däremot ansvarig för metod avsnittet. De 

resterande delarna har vi arbetat fram gemensamt, så att båda kunde skapa en djupare förståelse av 

studien. Gällande intervjuerna delade vi upp ansvaret så att båda fick lika stor arbetsmängd men 

även erfarenhet i att sköta en intervju. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs studiens bakgrund utifrån ett historiskt perspektiv, hur feta kroppar 

stigmatiserats, samt lärarens uppgift att motverka diskriminering av elever med feta kroppar med 

koppling till den aktuella läroplanen. Slutligen diskuteras begreppet “fet” och fethet som en social 

konstruktion. 

Fetma och social stigmatisering  

I vår samtid förs en relativt livlig fetmadiskussion, men den historiska tid under vilken fetma har 

setts som ett problematiskt fenomen, som individen och samhället bör agera på, är relativ kort. 

Enligt Harjunen kan den moderna diskursen om fetma hävdas ha sin grund i mitten på 1800-talet 

där engelska doktorn William Banting introducerade en diet för att gå ner i vikt, därav begreppet 

“bantning”. Fetma var inte vanligt på den tiden, då det var brist på mat och svält var ett större 

problem. I samhällen där det fanns brist på näring och underutvecklad sjukvård var fethet ett tecken 

på ett välstånd och kvinnors fertilitet. Dessa företeelser var vanliga särskilt i agrarsamhällen. 

Bantings modediet grundade sig i hälsoskäl men även i diskriminering av fetma. Att vara fet kunde 

nämligen även då kopplas till negativa företeelser i synnerhet i medel- och överklassen (Harjunen, 

2018, s. 111). I dagens västerländska samhälle kan smalhet kopplas till högre socioekonomiska 

förhållanden där en rikare person har råd och tid att investera i sitt utseende och i att vara smal 

(Frisén, 2014, s. 34). Jämförelsevis anses fethet ha ett starkt samband med arbetarklassen 

(Rasmussen, 2007, s. 17). 

 

Däremot var det först under 1900-talet som den feta kroppen började betraktas som ett större 

problem och 1998 offentliggjorde Världshälsoorganisationen (WHO) den så kallade globala ”fet 

epidemin”. Den feta kroppen gavs inte bara mening av att vara ful utan den började även betraktas 

som sjuk (Gilman, 2008, s. 45). Därmed blev fetma föremål för statliga interventioner. I Sverige 

idag reproduceras normen för hur en hälsosam kropp ska vara bland annat av staten och dess 

institutioner, varav Livsmedelsverket utgör en viktig myndighet. Livsmedelsverket beskriver tydligt 

hur farligt de anser att övervikt och fetma är. De skriver hur övervikt och fetma är ett av våra 

allvarligaste folkhälsoproblem och vidareutvecklar detta med en lista sjukdomar som en överviktig 

person har en ökad risk att drabbas av. Dessa sjukdomar är exempelvis typ 2-diabetes, höga 

blodfetter, högt blodtryck, och hjärt- och kärlsjukdomar. Fortsättningsvis skriver Livsmedelsverket 

att fetma också ökar risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. 

Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida (Livsmedelsverket, 2015).  

 

Livsmedelsverket belyser dock även att alla personer som är överviktiga eller feta inte har samma 

ökade risk för sjukdom. “Hur stor risken är beror bland annat på BMI, midjemåttet, riskfaktorer 

för hjärt- och kärlsjukdom som till exempel högt blodtryck och höga blodfetter, och hur personen 
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mår i övrigt. Matvanor, hur mycket man rör sig, stress, rökning och alkohol spelar också in“ 

(Livsmedelsverket, 2015). Denna syn på vikt och fetma visar en viss nyans i rapporteringen och 

beskriver hur risken att drabbas av de ovannämnda sjukdomarna beror på många faktorer och inte 

endast fetma. Trots dessa nyare perspektiv på sjukdomar finns det en fortsatt social stigmatisering 

och diskriminering som riktar sig mot feta kroppar.  

 

Fethet är stigmatiserat i de flesta västerländska samhällen men även globalt vilket leder till att feta 

människor behandlas dåligt på grund av deras vikt, samt skambeläggs på grund av detta (Nath, 

2019). Smal är förknippad med hälsa, skönhet, intelligens, ungdom, rikedom, attraktivitet, nåd, 

självdisciplin och godhet. Fett och fetma är däremot förknippade med fulhet och sexlöshet, men 

också med moraliska misslyckanden, såsom brist på självkontroll, social oansvarighet, oförmåga 

och lathet (Brewis, 2011). Ett begrepp som förknippas med detta fenomen är fat shaming som är en 

handling av typen mobbning, utpekning, diskriminering, eller förlöjligande av en fet person 

(Cambridge Dictionary, 2019). Fat shaming beskrivs som ett uttryck för en individuell fördom mot 

och skambeläggande av feta människor. Ibland utförs fat shaming med syftet att den feta personen 

ska inse att de behöver gå ner i vikt, kommer att dö, bli sjuk och/eller aldrig lyckas med livet eller 

relationerna. Med andra ord tror kränkaren att hen gör den andre en tjänst genom att kommentera 

dennes utseende.  

 

En rörelse som strävar efter att ändra de negativa attityder som förknippas med fetma är Fat 

acceptance movement (fettaktivism) som grundades i USA på 1960-talet (Lupton, 2018 s.81). Rörelsen 

har även spridit sig till Sverige. Fettaktivism syftar på att fetma ska betraktas på ett mer tolerant sätt 

och de vill öka acceptansen för en i deras ögon diskriminerad grupp. I Sverige och i Väst utgör 

smalhet eller “normalvikt” normen och fettaktivismen strider för en mer nyanserad inställning. 

Den normkritiska kampen sker huvudsakligen på sociala medier i form av bilder, videos och inlägg 

(Instagram, youtube, Twitter) men även i traditionell massmedia. 

 

Något som lyfts fram i samband med fettaktivismen är kroppspositivitet som är en växande rörelse 

som inledningsvis fick sin start i social media. Syftet med kroppspositivitet är att inte döma sig själv 

utan att vara snäll och förlåtande mot sig själv och sin kropp (Frise ́n, Holmqvist/Gattario & Lunde, 

2014, s. 76). Denna visuella rörelse lyfter ofta människor på sociala medier som publicerar bilder 

och videoklipp på sin kropp och uppmuntrar andra att vara nöjda med sin kropp samt betonar 

vikten till människors rätt till sin egen kropp. Däremot finns det begränsad akademisk forskning 

inom detta område och det finns ännu ingen akademisk definition av kroppspositivitet i de större 

ordböckerna som exempelvis Oxford dictionary. Sökningar på olika databaser resulterade i få träffar 

på kroppspositivitet och dess koppling till skolan. Med utgångspunkt i den begränsade forskningen 

om ämnet, vill denna studie lyfta fram vikten av att kritiskt förhålla sig till de rådande kroppsidealen 

som innebär en smal och vältränad fysik.  
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Enligt Erling och Hwang (2001, s. 29) är det viktigt med en positiv kroppsuppfattning för att 

utveckla en god självkänsla och självuppfattning. Självkänsla handlar om både innerliga och ytliga 

aspekter som påverkar varandra. Detta begrepp kan innefatta hur en bemöter sig själv som 

människa och ens personliga inställning. Frise ́n m.fl. (2014) menar att om en person trivs med hur 

ens kropp ser ut, oavsett kroppsform, trivs hen vanligtvis även med sig själv som person. Vidare 

skriver författarna hur en negativ uppfattning av sin kropp däremot medför missnöje med och 

negativa värderingar av sig själv som person (ibid., ss. 81–82). Detta kan i sin tur påverka både 

ungas välmående och prestationer i skolan. I nästa avsnitt ska vi ta upp vad läroplanen har att säga 

om kopplingen mellan elevers kroppsuppfattning, självkänsla och kunskapsutveckling. 

Läroplanen, lärarna och kropparna 

Den svenska läroplanen har genom åren genomgått ett flertal förändringar. I Lgr11 belyses hur 

undervisning i idrott och hälsa ska bidra till att eleverna utvecklar en god självbild och god 

kroppsuppfattning, det vill säga en individs egen tolkning av sin kropp (Lgr11, 2018, s. 52). Vad 

som följer när elever utvecklar en sådan god kroppsuppfattning är utvecklingen av en starkare 

självkänsla som då resulterar i att de senare kan hantera de kroppsideal som de möter (Larsson, 

2010, s. 79). Vidare skriver Larsson hur samhället fungerar på ett sätt som styr och påverkar 

människan där målet är att forma ett liv som går ihop med idealen (ibid., s. 106). Kroppsideal i 

skolan och samhället är ett ämne som utmynnar i funderingar samt öppnar upp diskussioner om 

vad elever möter i exempelvis sociala medier.  

 

I läroplanen för Fritidshemmet står det att elever ska lära sig om kroppsideal samt kritiskt granska 

hur dessa företeelser framställs i media och populärkultur (Lgr11, 2018 s. 24). Undervisning i 

samhällskunskap ska beröra “Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur” 

vilket kan kopplas till kroppar och kroppsideal. Fokusen på sexualitet och könsroller kan enligt 

Skolverket betraktas som något ämnesöverskridande då elever exempelvis även i biologiämnet ska  

diskutera “hur normer i samhället, exempelvis skönhetsideal, avspeglas i synen på kroppen och 

dess funktioner” och i bildämnet ska elever utveckla ett normkritiskt förhållningssätt till bilder 

omkring sig (Skolverket, 2019). Det står även i läroplanens övergripande mål och riktlinjer att 

”Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att 

människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor” (Skolverket, 2018, s. 10). 

 

Skolan har därmed ett uppdrag att möta elevernas tankar kring kroppsideal och självbild samt 

motverka social stigmatisering och diskriminering baserad på hur människor ser ut, och vi menar 

att detta även omfattar stora kroppar och fethet. 
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Begreppet “fet” 

Det är väsentligt att definiera vad vi menar med fetma och feta kroppar för studiens genomförande.  

Lupton beskriver hur många fettaktivister ogillar begreppet “överviktig”, då det direkt associeras 

med sjukdom och ohälsa (Lupton, 2018, s. 3).  

 

En fettaktivist som har återerövrat begreppet “fet” är Marilyn Wann som menar att begreppet 

övervikt signalerar att det finns en normalvikt som utgör den normala kroppsvikten. Att det finns 

en normalvikt indikerar att personer som inte passar in i den normen är avvikande, i detta fall över- 

eller underviktiga (Wann, 2009, xii). Lupton skriver hur begreppet fet (eng. fat, fat studies) även 

används i akademiska sammanhang för att beskriva människor med stora kroppar på ett mer 

positivt och tolerant sätt. Lupton beskriver hur valet av begreppet fet är politisk laddat, då det har 

blivit återerövrat i samband med fettaktivismen (Lupton,2018, s.3). Eftersom terminologin kring 

kroppsvikt har kommit att tillskrivas en politisk karaktär använder vi begreppet “fet” hellre än 

“övervikt” i denna studie. “Fet” operationaliseras i denna studie för att beskriva stora kroppar. I 

denna studiens intervjuer används begreppet “överviktig” för att intervjupersonerna ska känna sig 

mer bekväma, då “övervikt” ofta används i vardagliga sammanhang snarare än “fet”. Här betraktas 

alltså både överviktig, fethet, fetma och feta kroppar som värderande begrepp. 

 

Men vem är egentligen fet och vad innebär det? Enligt Frisén är rädslan för fetma starkare än 

strävan efter smalhet (Frisén, 2014, s. 34). Att bli fet är något som många människor är rädda för 

och att lägga på några kilogram upplevs ofta som negativt. “Jag känner mig fet” är en mening som 

många säger till sig själva och används som en liknelse för att känna sig oattraktiv och misslyckad. 

Detta kan enligt Frisén bero, inte bara på de hälsorisker som förknippas med kraftig fetma, utan 

också de negativa karaktärsdrag som lathet, impulsivitet och slarvighet som associeras med fetma 

(Frisén, 2014, s. 34). Lupton skriver hur enbart ordet “fet” inte är kränkande i sig men det har 

formats till att ha en negativ klang då människor förknippar ordet med dåliga värderingar (Lupton, 

2018 s. 3). Emellertid varierar uppfattningen om stora kroppar från land till land, från samhälle till 

samhälle, från familj till familj och från individ till individ. Till exempel är den ideala kroppsformen 

i många länder i Afrika mycket fylligare än i Västvärlden (Frisén, 2014, s. 172). 

 

Utifrån ovanstående resonemang om stigmatisering av fetma och skolans ansvar att motarbeta 

diskrimineringen har det uppstått frågor hos oss som rör ämnet. Vad har lärare för syn på feta 

kroppar, med tanke på att lärares uppfattningar kan påverka vilka signaler de sänder ut till elever? 

Uttrycker lärare en medvetenhet om hur olika kroppsideal framställs i samhället och aktivismen 

som pågår för att utvidga kroppsnormen? Slutligen, hur förhåller sig lärare till undervisning om 

feta kroppar och kroppsideal? Det är dessa problemområden som denna studie behandlar. Innan 

syftet och forskningsfrågorna formuleras ska vi se vad tidigare forskning säger om detta 

problemområde.  
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Forskningsöversikt  

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om kroppsideal och dess påverkan på individen, med 

fokus på elever, barn och ungdomar. Forskningsöversikten utgör en grund för studiens 

genomförande och den senare diskussionen av denna studies resultat. 

 

Den kontinuerliga förändringen av kroppsideal i samhället har en tendens att sätta nya krav på 

människan. I sin idéundersökande studie On Fat Oppression publicerad i tidskriften Kennedy Institute 

of Ethics Journal undersöker Eller (2014) idéer kring förtryck och diskriminering av människor på 

grund av deras vikt. Studien är ett mellanting mellan en teoretisk studie och en empirisk studie som 

bygger på en systematisk metaanalys av ett antal tidigare forskningsstudier och teoretiska arbeten 

om förtryck och könsförtryck. I dessa arbeten identifieras centrala idéer och sedan överförs och 

tillämpas dessa på feta människors villkor. Ellers komparativa idéanalys mynnar ut i resonemanget 

att det lidande som feta människor utsätts för kan beskrivas som en form av förtryck (Eller, 2014, 

s. 219). Eller använder alltså samma argument som andra teoretiker har använt när de argumenterar 

för att det finns en strukturell diskriminering som är baserad på kön, och applicerar dessa på 

fenomenet fethet. Resultatet av analysen är att feta människor förtrycks, på samma sätt som 

kvinnor förtrycks. Konsekvenserna av detta förtryck beskrivs ha en påverkan i barndomen som 

sträcker sig vidare till vuxenåldern. Smalhetsnormen är styrande i västerländska samhällen vilket 

har resulterat i “fet epidemin”, dvs. att det finns en besatthet med bantning och fitness (Eller, 2014, 

s. 219). De varierande former av diskriminering som feta människor upplever i skolan, jobbet, hos 

läkaren, i arbetslivet och sociala sammanhang reducerar deras möjligheter till ett bra och tryggt liv. 

Detta innebär att möjligheter för att få bra utbildning, bekvämt boende, arbete samt relationer 

minskas. Stigmatisering av fetma som resulterar i skam påbörjas i barndomen och förstärks genom 

vuxenåldern. Feta barn utsätts oftare för mobbning och känner sig ensammare än sina smalare 

klasskamrater. Lågt självförtroende i tonåren kan även framkalla ytterligare viktökning eller 

depression och därmed påverka framgång (Eller, 2014, s. 231). En slutsats i artikeln är att samhällets 

förtryck av feta människor påverkar dem livet ut och därför är det viktigt att försöka förebygga 

problem redan från ung ålder. Artikeln är relevant för denna studie, eftersom lärares medvetenhet 

om de negativa effekter en stigmatisering kan ha på de feta, kan hjälpa dem att förstå vikten av att 

förhålla sig normkritiskt till kroppar och kroppsideal i skolan. 

 

Det finns en rad empiriska studier som visat hur feta barn stigmatiseras och hur det påverkar deras 

välmående. De flesta studier som behandlar kroppen i koppling till självbild fokuserar på högstadie- 

eller gymnasieelever (t.ex Azzarito 2009 och Wertheim, E., Paxton, S. & Blaney, S. 2009), till 

skillnad från en studie av Davison, Markey och Birch (2002) som visar att viktproblem och 

kroppsosäkerhet vid 5 års ålder kan förutsäga problematiska attityder gällande ätande och 

kosthållning vid 9 års ålder. Studien var longitudinell och 182 flickor deltog när de var fem, sju och 

nio år gamla. Vid fem, sju och nio års ålder dokumenterades flickornas vikt, oro för sin vikt samt 
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kroppsmissnöje. Vid nio års ålder dokumenterades flickornas attityder till ätande, kosthållning och 

bantningsstatus. Studiens resultat var att flickornas kroppsmissnöje i barndomen visade konsistens 

över tid och förutspådde deras attityder gällande ätande och sannolikheten för bantning vid 9 års 

ålder. Dessa resultat återspeglade mönster som identifierats även bland tonårsflickor och kvinnor 

(Davison m.fl., 2002, ss. 320–322). Studien visar att barn påverkas av kroppsideal redan i tidiga 

ålder vilket gör det viktigt för vuxna omkring att ta itu med ämnet för att försöka förebygga 

ätstörningar, dåligt självförtroende och andra problem som kan uppstå som följd av detta.  

 

Försök att minska i vikt och bantning kan också uppstå som en följd av kroppmissnöje hos barn. 

Murtaugh, Dixey och Rudolfs (2006) forskning syftade till att identifiera de fysiska och 

psykologiska hävstängerna och hindren för viktminskning som upplevdes av överviktiga barn. 

Forskningsmetoden var kvalitativ där 20 överviktiga barn (7–15 år) som hade kämpat med sin vikt 

på en klinik i Storbritannien (i >3 månader) intervjuades. Resultaten visade att barn beskriver den 

sociala förnedringen och uteslutningen som en huvudorsak att gå ner i vikt. Alla intervjupersoner 

uttryckte att de hade i någon grad blivit mobbade, vilket bidrog till en negativ självuppfattning. 

Intervjupersonernas attityder indikerade att mobbning hade blivit normalt även för den som blev 

mobbad vilket tyder på en viss normalisering av detta i skolmiljön. Andra skäl som uttrycktes för 

att minska vikt var önskan att passa in samt önskan att öka sin fysiska förmåga samt hälsa 

(Murtaugh m.fl., 2006, ss. 920–922). Dessa forskningsresultat är av relevans för vår studie då vi 

forskar kring hur lärare ser på kroppsideal i skolan samt undervisning om ämnet. Mobbning och 

kränkningar på grund av sin kroppsform verkar förekomma i skolan och därför är det viktigt att 

läraren har kunskap om nyttiga arbetssätt för att kunna behandla ämnet. Skolan ska bidra till en 

positiv självuppfattning och elevers lust att lära. 

 

Skolans betydelse för att både motverka stigmatisering och reproducera den har lyfts fram i en rad 

studier. Taube, Tornéus och Lundeberg (1984) beskrev hur saknad av självförtroende och tilltro 

till den egna förmågan kunde påverka inlärningen negativt och hur en negativ självbild kunde leda 

till att eleven börjar se negativt på sina kamratförhållanden och sitt självvärde. En positiv självbild 

kan tvärtom öka motivationen samt förmågan att hantera motgångar i skolarbetet. Således utmanas 

en persons självbild, självförtroende och självkänsla livet ut vilket ger skolan en stor möjlighet att 

påverka. Raustorp (2005) skriver att många elever skapar sin självbild i skolan efter vad de presterar 

i ämnena, i synnerhet i idrott och hälsa där framgång på lektionerna anses ha en större betydelse 

för den sociala statusen än i andra ämnen. I en studie av Whitehead (1995) framgick det att 

kroppsattraktivitet utgjorde en viktig beståndsdel för självbilden. Elever beskrev hur de var 

missnöjda med sitt utseende jämfört med andra. Vidare skrev författaren att färdigheter inom sport 

spelade in på elevernas självuppfattning, där en bättre självbild hängde ihop med skicklighet på 

sport. Denna uppfattning hade konstruerats av elever under påverkan av samhället omkring. Det 

kan vara svårt att ändra på tankestrukturer som finns men med ett aktivt arbete har skolan och 
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läraren en chans att påverka. Jämförelse människor emellan är naturligt och kommer inte att 

upphöra men att diskutera och synliggöra de uppfattningar som finns kan ge redskap till 

självreflektion samt bidra till ett mer tolerant förhållningssätt till sig själv.  

 

När det kommer just till lärarnas uppdrag att motverka diskriminering och lärares syn på olika 

kroppsideal, finns en studie av Johnson m.fl. (2013) som studerade hälsoism (eng. healthism) och 

den ideala kroppen i ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå i Skottland. Hälsoism definierades 

som en persons individuella ansvar för sin hälsa där träning och fitness är lika med hälsa. Studiens 

resultat visade att det fanns en medvetenhet och en känsla av ansvar bland lärare att hjälpa eleverna 

uppnå en sund bild av hälsa och kroppsideal men att mer kunskap behövdes då det fanns lite bevis 

på elevernas engagemang i ett kritiskt samtal om ämnet i skolan. Vidare beskrevs hur skolan bör 

vara en institution där ett kritiskt förhållningssätt till olika ideal, däribland kroppsideal, tillämpas. 

Elever måste enligt forskarna uppmärksammas på hur kroppsideal är konstruerade och hur 

diskursen om hälsoism påverkar dem för att kunna göra vettiga hälsoval. Därför behöver lärare 

och elever mer verktyg för att kunna förstå att de rådande “sanningar” angående hälsa och hälsoism 

är instabila och utmaningsbara. (Johnson, m.fl., 2013, s. 470).  

 

Enligt Salomon och Brown (2019) är det viktigt för en lärare att veta vad elever gör såväl i skolan 

som på fritiden, då detta kan påverka olika aspekter i deras liv, däribland skolarbete. Social 

samhörighet och kompisar är viktiga för ungdomar och olika plattformar på sociala medier är ett 

sätt att kommunicera samt bekräfta varandra. Dock kan sociala medier också orsaka ångest och 

kroppsskam vilket Salomon och Browns tvärsnittsstudie belyste. Analysen visade att större 

användning av självobjektiverande sociala medier förutspår större kroppsskam och högre nivåer av 

kroppsövervakning bland ungdomar. Med begreppet kroppsövervakning menas en överdriven 

övervakning av det yttre utseendet vilket resulterar i individer som maladaptivt uppmärksammar 

mer hur deras kroppar ser ut än hur deras kroppar känner. Vidare skrev Salomon och Brown hur 

media etablerar kulturella standard för ideala kroppstyper, vilket betonade vikten av smalhet för 

flickor och muskulatur för pojkar. Forskarna menar att dessa kroppstyper ofta är orealistiska samt 

ouppnåeliga men önskan att nå idealen pressar ungdomar till att försöka ändra på sina kroppar, 

ofta genom ohälsosamma beteendeförändringar som extrem dieting och träning (Salomon & 

Brown, s. 542). Studien belyser att sociala medier påverkar ungdomars självbild och 

kroppsuppfattning och är därför betydelsefull för vår studie.  

 

Även om sociala medier är något som ungdomar använder mest på sin fritid kan skolans ansvar 

inte förminskas. I skolan ska elever lära sig ett kritiskt förhållningssätt till samhällets normer som 

avspeglas i media (Lgr11, 2018, s. 24). Lärare måste försöka hålla takt med de förändringar som 

sker i samhället och utveckla arbetssätt som hjälper elever att hantera ideal som finns omkring, 

däribland också kroppsidealen samt stigmatiseringen av fetma. Men gör de det? Johnsons m.fl. 
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(2013) studie talar för att så är fallet, dock behandlar studien elever på gymnasienivå i Skottland 

och frågan är huruvida det även gäller i det svenska skolsystemet och för lärare som möter yngre 

barn. Då kroppsuppfattningen formas redan i ung ålder blir grundskollärares uppgift att handskas 

med ämnet viktigt. Av den anledningen behövs det fler studier av hur lärare ser på feta kroppar 

och kroppsideal och hur de rent praktiskt arbetar med dessa frågor. Detta utgör den vetenskapliga 

grunden för denna studie. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter samt deras relevans för analysen.  

Normkritiskt förhållningssätt 

Då denna studie berör lärarnas syn på kroppsideal och därmed kroppsnormer är det normkritiska 

perspektivet av relevans. Martinsson och Reimers diskuterar hur normer skapar maktobalanser i 

samhället och hur ett normkritiskt förhållningssätt i skolan är ett sätt att arbeta mot diskriminering 

och uteslutningar. Normer är oskrivna regler, idéer och ideal kring hur en människa förväntas vara, 

leva och se ut. Begreppet har fått en plats i samhället för att beskriva vad som tycks vara “normalt” 

och “onormalt” för särskilda grupper. Men likaså har en kontrast mellan “vi” (de normala) och “de 

andra” (de avvikande) skapats. Denna separation möjliggör både maktobalans och ojämlikheter i 

samhället (Martinsson & Reimers, 2014, ss. 9–11).  

 

Nordenmark och Rosen (2008) menar att människan har en tendens att kategorisera andra i 

samhället, för att erhålla en form av struktur i vardagen. Kategorisering kombineras med 

värderingar och andra dimensioner, och kan resultera i att en person blir placerad i en “grupp” vare 

sig denne själv anser tillhöra den eller inte (Nordenmark & Rosén, 2008, ss. 58 - 60). Det betyder 

att en person kan exempelvis bli kategoriserad i en etnisk grupp på grund av sitt utseende även fast 

personen själv anser sig tillhöra en annan etnisk grupp. 

     

På samma sätt som Martinsson och Reimers understryker uppfattningen om ”vi och ”de andra” 

menar Nordenmark och Rosén att de andra är grupper som frångår den rådande normen och 

riskerar att diskrimineras eller osynliggöras. Under denna kategori hamnar exempelvis människor 

med en funktionsnedsättning, annan etnisk bakgrund, icke heterosexuella och även personer med 

feta kroppar. Det är således inte bara utifrån genus som vi blir indelade, utan även dessa olika 

faktorer samverkar med varandra när exkludering samt inkludering skapas. Motsatsen till “de 

andra” är “vi”. Det vill säga personer som står i förhållande till samhällets normer, i detta fall 

kroppsnormer. I det dagliga livet sker ofta uppdelning av “vi” och “de” omedvetet av människor, 

i skolan och i samhället. Vad detta innebär för människor som passar in i normen är att de erhåller 

fördelar och privilegier då de åtnjuter en högre status i samhällets maktordning. Den som frångår 

normen riskerar att bestraffas eller osynliggöras av omgivningen (Nordenmark & Rosén, 2008, ss. 

58 - 60).   

Normkritisk pedagogik  

Normkritisk pedagogik är en implementering av ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. 

Denna pedagogik är enligt Bromseth och Darj (2010) ett effektivt sätt att arbeta med 
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diskrimineringsgrunderna och fokuserar på att undvika att förmedla stereotyper gällande 

exempelvis könsidentitet, sexuell läggning, klass, etnicitet eller kroppar. Normkritisk pedagogik 

fungerar som ett redskap för att synliggöra hur samhällets normer samverkar och frambringar 

maktobalanser i praktiken. Med hjälp av normkritisk pedagogik i skolan, menar Bromseth och Darj, 

kan problematiska föreställningar och normer som begränsar individens möjligheter, synliggöras 

och diskuteras. Det är ett sätt att undvika och ifrågasätta normer som innebär att människor 

kategoriseras i normala och avvikande grupper (ibid., s. 13). 

 

Enligt Kumashiro (2002) strävar normkritisk pedagogik efter att utmana “de normala” i 

undervisningen. Därav uppmärksammas inte de som uppfattas som avvikande i ett sammanhang, 

utan de normer och maktstrukturer som har konstruerat uppfattningen av “de avvikande” och de 

konsekvenser som kommer av denna obalans. Men samtidigt bygger dessa normer en grund som 

många elever och lärare har att stå på. Kumashiro menar att det normkritiska förhållningssättet kan 

försätta människor i kris eftersom det skakar grunden som har byggts upp. Vidare förklarar 

Kumashiro att denna kris är nödvändig för att kunna utvecklas och omkonstruera de rådande 

normer (ibid., s. 57).  

 

Bromseth och Darj (2010) kopplar däremot denna kris till en variant av normkritisk pedagogik, 

paradoxal pedagogik, som leder eleverna i ett "paradoxalt läge av lärande och omlärande". Vad som 

menas med detta är att elever antingen fastnar eller går vidare från det paradoxala läget och därmed 

distanserar sig från det de alltid trott och därmed ifrågasätter sin egen verklighet och normerna 

omkring sig. Syftet med paradoxal pedagogik är att forma undervisningen på ett sätt som lyfter och 

synliggör normer istället för att undvika dessa. Synliggörandet av normer gör dem mottagliga för 

motstånd (ibid., ss. 178–179). 

 

Enligt Bromseth och Darj (2010) är pedagogens förmåga att se sin egen roll som förmedlare av 

normer en viktig del av normkritisk pedagogik. Författarna menar att det är viktigt att ha en 

självinsikt och ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna attityder och praktiker för att kunna 

utmana dessa normer. Det krävs ett kontinuerligt reflexivt arbete vilket aldrig är bekvämt eftersom 

det innebär att se kritiskt på sig själv och sina handlingar. Med andra ord reproduceras lärares syn 

och värderingar i undervisningen om de inte besitter förmågan för att aktivt kunna motarbeta och 

kritisera dessa (ibid., s. 50).  

 

Enligt Lupton (2018, s. 2) kan kroppsideal förknippas med kroppsnormer, då detta är något som 

är synligt i samhället. En smal och/eller vältränad kropp utgör kroppsidealen i de flesta 

västerländska samhällen. Även om en genomsnittlig människa inte uppnår detta ideal, är det ändå 

något som anses vara eftersträvansvärt. Feta kroppar är däremot fortfarande socialt marginaliserade 

och möter hån eller avsky. Frisén m.fl. (2014, s. 33–34) skriver att kroppsideal således är en 
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bakomliggande orsak till kroppsnormer som samhället reproducerar, där smala modeller än idag 

förknippas med skönhet. Normen uppnås däremot inte av de flesta människor vilket tyder på att 

normer inte nödvändigtvis representerar “det normala” för ett samhälle i en statistisk innebörd. Då 

ett normkritiskt perspektiv strävar efter att synliggöra och ifrågasätta normer, är det lämpligt att ha 

som utgångspunkt i denna studie som handlar om kroppsideal och därmed kroppsnormer. Feta 

människor avviker från samhällets kroppsnormer och som det beskrevs i tidigare avsnitt möter de 

ofta diskrimination och kränkande beteende på grund av sin kropp vilket strider mot 

människolivets okränkbarhet. 

 

I denna studie kopplas den normkritiska pedagogiken till det normkritiska förhållningssättet som 

kan beskrivas som fundamentet i ett aktivt arbete mot kränkningar, diskrimination och exkludering. 

Vad det betyder rent konkret för denna studie är att sådana saker som anses vara den normala 

kroppen och det normala utseendet betraktas som sociala och historiska konstruktioner. Det som 

pekas ut som onormalt och normöverskridande är en effekt av olika maktprocesser. Inom ramen 

för detta perspektiv betraktas den feta kroppen som normöverskridande (Bromseth & Darj, 2010, 

s. 286). 

Fethet som en social konstruktion 

Det är svårt att definiera vem som är fet och mycket av svårigheten beror på omgivningen och de 

verkligheter som samhället tillsammans konstruerar. Den socialkonstruktivistiska teorin 

förespråkar tanken att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade (National 

Encyclopedia, 2019). Burr (2015) beskriver hur våra uppfattningar om oss själva och andra inte är 

objektiva utan socialt konstruerade. Vidare diskuterar Burr att eftersom dessa verkligheter är 

konstruerade är det även möjligt att rekonstruera dem. Detta betyder inte att det finns gränslösa 

möjligheter att konstruera oss själva eller att vi helt enkelt kan bestämma oss för att avstå från 

förtryckande och begränsade konstruktioner bara genom att “ändra våra tankar” angående 

människor. Trots det blir det möjligt att inte bara tänka på en persons möjlighet att rekonstruera 

tankar om sig själv utan även att ompröva sociala kategorier såsom kön, sexualitet, ras, handikapp 

och sjukdom (Burr, 1998, s. 21). Burr förklarar hur fenomen i vår omvärld, i detta fall kroppsideal, 

är skapade i social interaktion mellan människor och är en produkt av kommunikationsprocesser i 

det samhället vi lever i (Burr, 2015, ss. 4–5). I denna studie används den socialkonstruktivistiska 

teorin som en ram kring diskussionen av kroppsideal och kroppsnormer eftersom dessa kan 

beskrivas och förklaras som produkter av mellanmänsklig interaktion, som resulterat i att feta 

kroppar anses som mindre attraktiva i det svenska samhället. Med andra ord används 

socialkonstruktivism som en förklaring varför de olika synsätten kring fethet tagit form. 

 

Det ryms många olika kroppsformer på “fetskalan”, från lätt fetma till sjuklig fetma. Att vara eller 

känna sig fet är dock subjektivt och det beror på hur individen tänker kring sin kroppsform och 
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fett överhuvudtaget. En av de mest kända mått som används för att kategorisera kroppsvikt är 

kroppsmasseindex (Body Mass Index, BMI) som är en metod för att med utgångspunkt i en 

persons längd och vikt beräkna om personen är över-, normal- eller underviktig (National 

Encyclopedia, 2019). Däremot kan en människa som enligt BMI är i “normalvikt” känna sig fet i 

negativ bemärkelse likaså en människa som har BMI 40 och klassas som “överviktig” kan vara nöjd 

med sin kropp och tycka om den. Lupton (2018) menar att feta människor trots detta blir ständigt 

påminda av samhället att deras kroppar inte uppnår idealen som i sin tur är en produkt av 

maktrelationer. Människor har fördomar mot feta människor och kan tycka att de har rättigheten 

att ifrågasätta bland annat deras matvanor. “Ska inte du ta en sallad istället?” kan ses som ett 

exempel på denna attityd. Orsaker till fetma kan även förknippas med individuella val samt dålig 

karaktär vilket är kränkande och indikerar ett skambeläggande av feta människor i samhället 

(Lupton 2018, s. 2). Dessa fördomar kan kopplas till dagens hälsoism-diskurs som menar att smala 

vältränade kroppar är hälsosammare än feta (Johnson, m.fl, s. 470). I denna studie utgår vi från ett 

normkritiskt förhållningssätt till de påståenden om kroppen som samhället har (socialt) konstruerat 

när vi analyserar lärarnas svar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om lärares uppfattningar om kroppsideal samt om 

sitt arbete med kroppsideal i undervisningen. I studien söktes svar på följande forskningsfrågor: 

1. Vilka uppfattningar uttrycker lärare kring feta kroppar och olika kroppsideal? 

2. Hur uppger lärare att de arbetar med olika föreställningar om kroppen och kroppsideal i sin 

undervisning? 

3. Hur framstår de intervjuade lärarnas uppfattningar samt undervisning om kroppsideal och 

feta kroppar när de betraktas utifrån ett normkritiskt perspektiv? 
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Metod 

I detta avsnitt följer en redogörelse av valet av metod, urval, genomförande, analys och etiska 

överväganden. Resultaten av studien behandlas utifrån ett tvåstegsanlays. Första steget är att 

undersöka vilka uppfattningar lärare uttrycker kring feta kroppar och olika kroppsideal samt hur 

lärare uppger att de arbetar med olika föreställningar om kroppen och kroppsideal i sin 

undervisning. I det andra steget analyseras resultaten utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

 

För att få fram relevant information är det viktigt att noga tänka igenom val av metod. Utifrån 

studiens syfte, som fokuserar på lärares uppfattningar, tycktes en kvalitativ metod vara lämpligast. 

Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer är en metod vars funktion är att få innehållsrika svar 

med utrymme för åsikter och erfarenheter (Trost, 2010, s. 25). I denna studie valdes därför en 

intervjumetod i form av semistrukturerade intervjuer. Efter att vi hade arbetat fram intervjuguiden 

var avsikten att använda den första intervjun som en pilotintervju. Trost (2010) förklarar hur denna 

form av samtal är ett sätt att pröva förmågan att intervjua, samt att få syn på huruvida 

frågeformuleringarna och uppföljningsfrågorna fyller den funktion de syftar till att ha. När 

pilotintervjun var genomförd och inga korrigerar behövts göras, beslutades att intervjun används 

som en vanlig intervju. Alltså finns denna pilotintervju med i studiens resultatdel. 

 

Monica Dalen beskriver den semistrukturerade intervjuformen i Intervju som metod (2015) som 

en metod vars samtal blir mer inriktad då intervjuerna utgår från ett specifikt ämne och ger 

möjlighet till flexibilitet utifrån en intervjuguide som intervjuaren använder sig utav. Samtidigt som 

det frambringar större kontroll i jämförelse med en ostrukturerad intervjumetod (Dalen, 2015, s. 

37). För semistrukturerade intervjuer ligger fokus på den som blir intervjuad och därav stärker detta 

möjligheten för respondenten att utveckla sina synpunkter och resonemang. Intervjupersoner 

kommer att framställa olika svar, däremot finns möjligheten att komma underfund med likheter 

genom svaren, vilket kan vara något samfällt tema som är givande för undersökningen (ibid., s. 37). 

Bryman (2011) förklarar att genom den semistrukturerade intervjuformen brukar ett mindre 

strukturerat tillvägagångssätt antas. Frågorna kan ges slumpvis beroende på när de passar in i 

intervjun och behöver därav inte följa den ordningen som är menat i intervjuguiden. Om 

följdfrågor kommer upp under intervjuns gång får dessa även ställas i syfte att utveckla ett svar 

(Bryman, 2011, ss. 414–415). Anledningen till detta metodval var främst för att kunna ta del av 

olika synsätt, erfarenheter och perspektiv. Vid kvalitativa intervjuer strävas det efter att just komma 

åt och att få veta hur den intervjuade tänker, resonerar och uppfattar en fråga (Trost, 2010, s. 134). 

 

Studiens intervjufrågor är utformade utifrån de tre forskningsfrågorna som studien syftar på att 

besvara. Bland annat intervjufrågor “Vilka kroppsideal ser du i skolan?” och “Varför blir en individ 

överviktig?” relaterar till den första forskningsfrågan om hur lärare ser på feta kroppar och 

kroppsideal. Intervjufrågor som förknippas med den andra forskningsfrågan om hur lärare 
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förhåller sig till undervisning om feta kroppar och kroppsideal är exempelvis frågor “Ser du någon 

problematik i undervisningen om kroppsideal?” samt “Har du fått hantera ett mobbningsfall på 

grund av övervikt?”. 

Urval och avgränsning  

I studien deltog sex lärare (där samtliga var antingen klasslärare eller ämneslärare) från olika skolor 

i olika kommuner i Mellansverige. Ett kriterium för att vara delaktig i studien var att personen i 

frågan var lärare i Idrott och hälsa eller NO i mellanstadiet. Detta för att uppsatsens tema främst 

berörs i läroplanen för de ovannämnda ämnena. Anledningen till att intervjua lärare i just 

mellanstadiet förklaras i studiens bakgrund där det framkom att det inte finns mycket forskning 

om ämnet gällande barn i unga åldern. Information om studien skickades ut till ett antal lärare från 

olika skolor, både i Uppsala och Stockholm. Efter besked av de lärare som valde att delta i studien, 

ordnades en tid och plats som var lämplig för intervjuerna. På plats för det planerade mötet fick 

deltagarna skriva under en medgivandeblankett. Information om studien upprepades muntligt 

innan påbörjandet av intervjun. Då semistrukturerade intervjuer valdes som metod, utgick samtalen 

från den intervjuguiden som förberetts och där följdfrågor förekom när utveckling av svaren 

behövdes. Av de intervjuade lärarna var det två kvinnor och fyra män som deltog i studien. I tabell 

(1) nedan presenteras de deltagande lärarnas antal år i läraryrket. 

 
Tabell 1. Presentation av deltagare 

Lärare Antal år i yrket 

Lärare 1 4 år 

Lärare 2 11 år 

Lärare 3 7 år 

Lärare 4 8 år 

Lärare 5 30 år 

Lärare 6 12 år 

 

Ingen av de intervjuade lärarna var alltså nyexaminerad, de flesta låg inom 4–12 års erfarenhet i 

yrket och en lärare var mycket erfaren. 
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Etiska överväganden 

Vad som bör tas hänsyn till när det gäller såväl kvalitativa som kvantitativa studier är 

sammankopplingen av kvaliteten med etiken (Trost, s. 114). Vetenskapsrådet redogör för 

individskyddskravet i Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) vilket är relevant när människor är inkluderade i studier. Grundläggande 

för forskning är fyra huvudsakliga etiska krav som följs i denna studie och som redogörs för nedan. 

 

De olika kraven som berörs är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet och i denna studie har vi förhållit oss till samtliga krav.  Ett sätt att värna om detta är 

genom att vi i första hand informerade de berörande av den aktuella studien och tilldelade 

information om forskningsarbetets syfte och villkor. Detta gjordes i form av ett utskick av 

information till de deltagande lärare. samt inhämtat skriftligt samtycke från samtliga respondenter, 

se Bilaga 1. Informationsbrev samt Bilaga 2. Medgivandeblankett. Dalen (2015) förklarar att med 

informerat samtycke har deltagarna rätt att själva avgöra huruvida de vill medverka samt rätt att dra 

sig ur när som helst under arbetets gång (Dalen, 2015, s. 25). Om en deltagare eventuellt medger 

att den inte längre vill medverka i studien bör det respekteras och därmed inte ha kvar datan. 

Däremot var detta inget som uppstod. Krav på konfidentialitet är en ytterligare punkt som vi har 

förlitat oss till, som innefattar att personuppgifter som deltagarna har medgivit inte kan identifieras 

av utomstående. Därav har informationen som anskaffats i forskningssyfte om enskilda individer 

bevarats och redovisats på ett säkert sätt. Med avseende på detta är deltagarna i denna studie 

anonyma för att hålla personlig information otillgängligt för obehöriga. Intervjuerna spelade vi in 

för att därefter transkribera dem. Lärarnas namn ersatts även med siffror och i studien beskrivs de 

som Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. Slutligen är nyttjandekravet viktigt som innebär att alla 

personliga uppgifter samt all datainsamling enbart använts i ett forskningssyfte och inte användas 

till andra avsikter än det som redan är utlyst och kommer efter publicering att raderas (Dalen, 2015, 

s. 27).  

Validitet och reliabilitet  

Två viktiga kvalitetsmått för forskning är reliabilitet och validitet. Jan Trost (2010) menar att 

reliabilitet syftar på studiens tillförlitlighet samt om forskningen kan reproduceras av andra 

forskare. I den kvalitativa intervjuformen är det däremor svårt att åstadkomma en hög grad av 

standardisering då en människa är en deltagare och aktör i en process vilket innebär att beteenden 

och åsikter inte är stabila eller statiska. Detta leder i sin tur att svaren som ges inte nödvändigtvis 

blir detsamma när de givna frågorna ges likaså som ledande frågor kan ha en påverkan på svaren. 

Genom objektivitet och i avsikt att inte ställa ledande frågor, stärks vår studies reliabilitet (Trost, 

2010, ss. 132–133). För att ytterligare uppnå reliabilitet i denna intervjuform menar Trost att det 

handlar om att skapa en röd tråd mellan de olika frågorna. Vidare förklara Trost att det bör finnas 
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en systematisk metod som används vid intervjuer och att det gäller oavsett vilket material som 

registreras (Trost, 2010, s. 131). Med våra intervjuer strävade vi efter ett liknande bemötande och i 

formuleringen av våra frågor har vi av den anledningen strävat efter en tydlig röd tråd både i 

förhållande till struktur och innehåll, men även i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

                                                                                       

Validitet behandlar studiemetodens giltighet, det vill säga om studien mäter det den är avsedd att 

mäta. Det begreppet värderar är hur syfte och frågeställningar som lyfts fram genomsyrar studien 

där utfallet även ska motsvara dessa (Trost, 2010, s. 133). Holme och Solvang (1991) skriver att 

med kvalitativa intervjuer är syftet att skapa fullständiga och ingående uttryck för uppfattningar om 

det ämnet som ska utforskas. Intervjupersonerna ska således få möjligheten att själva utforma sina 

tankar och åsikter på ett naturligt sätt. Av den anledningen är det eftersträvansvärt att låta 

intervjupersonerna påverka progressionen av intervjun, eftersom forskaren måste få svar på det 

som efterfrågas (Holme & Solvang, 1991, ss. 110, 114). Då denna studie syftar på att undersöka 

lärares uppfattningar om kroppsideal är en kvalitativ intervjustudie en valid forskningsmetod för 

att undersöka dessa.  

Databearbetning och analys 

För att bearbeta all samlade data gjordes en sammanställning av intervjuerna i koppling till studiens 

syfte samt frågeställningar. Analysen av sammanställningen gjordes genom en innehållsanalys som 

omfattar en systematisk och ingående metod vars syfte är att vetenskapligt analysera och tolka 

innehållet i ett material. Detta för att sedan kunna identifiera teman, mönster och mening (Hassmén 

& Hassmén, 2008, s. 322). Resultaten av studien behandlas utifrån ett tvåstegsanlays. Första steget 

är att undersöka vilka uppfattningar lärare uttrycker kring feta kroppar och olika kroppsideal samt 

hur lärare uppger att de arbetar med olika föreställningar om kroppen och kroppsideal i sin 

undervisning. I det andra steget analyseras resultaten utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

 

I denna studie utgår vi från en analysmodell som Braun och Clarke presenterar i Using thematic 

analysis in psychology (2006). Modellen beskriver sex olika faser vars varje fas integrerar med varandra. 

I fas 1 bekantar man sig med materialet genom att transkribera intervjuerna och flera gånger läsa 

igenom materialet för att resonera kring olika mönster som framkommer i intervjuerna. Längre 

pauser markeras som “...” i våra transkriberingar. I fas 2 sker en mer noggrann och detaljerad analys 

där utmärkande uttalanden från intervjuerna märks ut för att man sedan ska kunna göra kopplingar 

mellan det som sagts och som kan ha en större betydelse. I fas 3 ska en överblick göras av de 

likheter och skillnader som funnits bland de utmärkta uttalandena, för att sedan kategorisera dessa 

under ett färre antal teman. Däremot finns det en möjlighet att flera mönster passar in i flera olika 

teman. Av den anledningen kan det vara viktigt att tänka på om de teman som har lagts fram kan 

distanseras något, så att de olika mönstren hamnar under ett tema som de går ihop med. Om vissa 

mönster passar under ett flertal teman bör de således prioriteras under det temat som dessa mönster 
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passar bäst under eller så kan man fundera över om något tema bör förändras. I fas 4 ska de olika 

teman som utformats undersökas. I detta fall ska en undervärdering av ett tema göras för att 

bedöma om det är hållbart samt se om de samlade data bakom är tillräckliga. Man bör även 

utvärdera om ett tema är relevant för studien. I näst sista fasen, det vill säga fas 5, identifieras de 

teman som anses vara välgrundade för studien och namnges utifrån att det passar innehållet och 

det temat handlar om. De skillnader som framkommit kan därmed även framträda under samma 

kategori. Slutligen i fas 6 görs en avslutande analys av de teman som har tagits fram med avsikt att 

besvara studiens forskningsfrågor. (Braun & Clarke, 2006, ss. 86-93) 

 

Kortfattat innebar denna process att vi markerade uttalanden i transkriptionerna och jämförde 

dem, därefter identifierade vi likheter och skillnader som senare kategoriserades i form av olika 

teman. Därefter granskade vi de teman som konstruerats genom att kontrollera om det fanns 

tillräckligt material för de teman som valts samt om teman är relevanta för studiens syfte. Vi 

bedömde att de valda teman var hållbara och namngav dem så att essensen av de olika teman 

fångades. Slutligen gjorde vi en analys av de olika temana genom att koppla dessa till studiens 

frågeställning, forskningsöversikten och studiens teoretiska ansatser. Genom denna analysmetod 

kunde en överblick över intervjupersonernas syn på feta kroppar, kroppsideal samt sätt att arbeta 

med ämnet formas (Braun & Victoria, 2006, ss. 87–93). Andra steget i analysen handlade om att 

betrakta de intervjuade lärarnas uppfattningar och undervisning om kroppsideal och feta kroppar 

ur ett normkritiskt perspektiv. 
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Analys och Resultat 

I detta avsnitt analyseras intervjusvaren med utgångspunkt i att besvara studiens tre 

forskningsfrågor. Intervjusvaren analyseras i relation till forskningsfrågorna. Underrubrikerna 

redogör för de teman som var centrala för varje forskningsfråga. De olika temana har bearbetats 

fram genom de sex olika analysfaserna som presenterades i metodkapitlet.  

Lärarna om feta kroppar och olika kroppsideal 

Intervjufrågorna 1, 2, 3, 9, 10 och 11 står i relation till den första forskningsfrågan. Nedan 

presenteras de fem teman och delsvar som utgör svaret på denna.  

Lärarnas syn på de rådande kroppsidealen 

Analysen visar att alla intervjupersoner hade på ett eller annat sätt mött någon form av normerande 

kroppsideal i skolan. Lärarna upplevde att smalhetsnormen har en plats i skolan och menade att 

smala och vältränade människor är ett ideal som de flesta försöker eftersträva. Detta gällde både 

vuxna och barn, men i svaren blev det mer fokus på just barn. Detta styrks av lärare 6:   

 

Det kroppsidealet man ser mest i samhället...är väl det enkla svaret det vill säga smala, vältränade 

människor är väl de idealet som dom flesta försöker eftersträva. (Lärare 6) 

 

Från svaren kunde det avläsas att klasslärarna som mötte eleverna ständigt hade fått syn på dessa 

olika ideal under lektionerna, på rasterna samt på social media; det vill säga när elever använder 

mobiltelefoner och vistas på plattformar som Instagram och Snapchat. Lärare 6 upplevde att 

eftersom eleverna har tillgång till dessa finns det en risk att det väcker både positiva samt negativa 

känslor hos barnen gällande deras syn på den ideala kroppen:   

 

Det är även mycket fokus på att de är glada och vill visa att man har fått många likes på en bild 

där någon har skrivit “gud vad smal och snygg du är”. Vad smal och snygg du är..ja.. Och då 

tänker de att de vill bara visa att kolla vad snälla de är. Men jag tänker förstås på någonting annat. 

(Lärare 6) 

 

Ovanstående citat visar hur Lärare 6 menar att kroppsideal som eleverna eftersträvar synliggörs i 

form av kommentarer och diskussioner och menar att mycket läggs ut på sociala medier som 

eleverna sedan pratar om. Gällande sociala mediers påverkan hos elever, var flera lärare enade om 

att det finns en effekt av att olika former av sociala plattformar är den drivande orsaken till dagens 

och samhällets syn på den “ideala smala kroppen” och att det finns en hets över att nå detta.  
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När frågan om skillnaden mellan kön och kroppsideal kom upp, visades ett tydligt mönster. Flera 

lärare delade liknande åsikter och påstådde att pojkar eftersträvar uthållighet och starkhet samtidigt 

som flickor istället fixerar sig mer på utseendet och de ytliga aspekterna av kroppen. 

Respondenterna förklarade även hur flickor möter idealet tidigare och menar att det finns större 

press på flickor och att de levde i en råare miljö. Lärarna förklarade hur flickor tidigt börjar tänka 

på vad de äter för att inte bli feta. Däremot möter pojkar också pressen men jämförelsevis senare 

än flickor. Lärare 6 uttryckte sig på följande vis gällande mellan pojkar och flickor: 

 

Annars skulle jag nog vilja säga idealet med utseendet kommer in tidigare hos flickor. du ska vara 

smal, man kan se att många flickor börjar tänka på vad dom äter. för att inte bli tjocka ..mycket 

tidigare än vad pojkar gör. (Lärare 6) 

 

Lärare 2 tyckte att alla kön påverkas av de rådande idealen och kroppshets. Hen menade att det i 

nuläget inte längre skiljer sig mycket mellan pojkar och flickor, där flickor tidigare har påverkats av 

idealen mer.  

 

Ja absolut. Men det är inte jättestor skillnad. Man kan ju tänka att tjejer tänker på det mer, men 

där kan jag nästan tycka att det är 50/50 i dagsläget, där både killar tänker lika mycket på 6-pack 

som tjejer tänker på hur smala de ska vara. (Lärare 2) 

Omgivningens påverkan på kroppsideal 

Det som framkom i de olika intervjuerna var upplevelsen att elevernas umgänge och omgivning 

kan ha en påverkande effekt på hur de tänker kring kroppen. Om eleverna hamnar i en grupp med 

fysiskt aktiva klasskamrater, det vill säga elever som håller på med sport, kan det bli mycket prat 

om uthållighet, kost och träning vilket innefattar en stor fokus på kroppen. Lärare 1 anmärkte att 

idealen är mer synliga under idrottslektionerna då eleverna gärna visar upp sina färdigheter.  

   

På idrotten exempelvis ser jag direkt vilka barn som tycker om att röra på sig för att man ser att 

man trivs med sin kropp, de kan utföra rörelser. Sen har vi barn som inte alls tycker om idrotten. 

De kan tycka att det är jobbigt eller pinsamt att visa upp sin kropp. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 upplevde att de elever som är mer aktiva under idrottslektionerna och som gillar att röra 

på sig och/eller deltar i föreningar matchar kroppsidealen som är rådande i samhället. Lärare 4 

förklarade även hur olika förebilder på liknande sätt kan ha en påverkan hos eleverna och deras syn 

på ideal. Det handlar således mycket om vem eller vilka eleverna tittar på för inspiration.   

 

Våra pojkar till exempel gillar hiphop och rap och då är inte alla så smala i den kulturen. Där är 

det ju väldigt blandat, speciellt bland killarna är det blandat. (Lärare 4) 
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Lärare 4 menar att förebilder har en stor inflytande på hur barn ser på världen, sig själv och sin 

kropp. Hen ger intryck av att vilken kultur man befinner och rör sig i också har stor inflytande på 

hur en person ser på sig själv. Denna tanke bekräftades av lärare 5 som påpekade att kroppsideal 

är kulturbundna samt hur en idealkropp i vissa länder är “mullig”. Lärare 5 menar alltså att 

smalhetsnormen som är rådande i Sverige inte är idealen överallt. 

Orsaker till fetma 

Lärarna uttryckte sin syn på olika orsaker till fetma men de flesta ansåg att det ofta handlar om kost 

samt brist på motion. Att äta för mycket och röra på sig för lite betraktades vara den främsta 

anledningen till att en individ blir fet. Detta styrks av lärare 4: 

 

De flesta som är överviktiga hos oss bland mina elever äter för mycket och rör sig för lite. (Lärare 

4) 

 

Andra orsaker till fetma som beskrevs var mycket skärmtid samt psykiska skäl såsom tröstätning.  

Lärare 3 exemplifierar hur dagens teknologi kan spela roll för att barn blir feta: 

 

Det handlar mest om vanor tror jag, både med mat och motion. Sen tror jag att många elever 

och barn sitter hemma framför Ipad, tv och tv-spel och inte har gör någon slags aktivitet. (Lärare 

3) 

 

Några intervjupersoner framställde även den socioekonomiska bakgrunden och familjens 

matvanor som en påverkande faktor: 

 

Sedan är det ganska mycket övervikt i socioekonomiska och tuffa områden, upplever jag. Det 

beror främst på att det är ganska så dåligt kost som äts i familjerna men det är på grund av att 

man måste tänka på kvantiteten än kvaliteten när man har många syskon har jag märkt. Och sen 

att föreningsidrotten har minskat drastiskt de senaste åren i området, och jag tycker det sjunkit i 

antal av vad jag ser. (Lärare 2) 

 

Detta uppger även lärare 1 som menar att många familjer inte har råd att betala för 

föreningsidrotten och hur skolan och kommunen borde hjälpa till så att alla barn får möjlighet att 

prova på olika sporter redan i ung ålder. Vilka gränser som sätts hemma ansåg lärare 1 även vara 

en orsak till varför ett barn blir fet. 
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Förhållningssätt till fetma 

Lärares svar tydde på ett förhållningssätt till fetma där det ansågs som något negativt och måste 

förebyggas samt botas. Nästan alla beskrev orden “tjock” och “fet” som kränkande vilket 

synliggjorde personens egen inställning på fetma. Lärare 6 beskrev:  

 

Fet och tjock är ord som används för att kränka någon oftast eller ord som någon pratar om sig 

själv om...alltså nedvärderande syfte. Överviktig känns mer som ett kliniskt ord som förklarar 

någons faktiska övervikt som kan vara ett hälsoproblem, men det är nog min definition om det. 

(Lärare 6) 

 

En annan gemensam faktor i svaren var hälsoaspekten som togs upp av de flesta. Vidare uttalades 

hur det är farligt för barn att vara feta:  

 

Övervikt finns ju hos folk, och det är ingenting man kan negligera för det är ingenting som inte 

ska tas på allvar. Barn ska inte vara överviktiga, ett friskt barn måste få hjälp med övervikten. 

Det är inte bra att vara överviktig, och nu menar jag definitionen i hälsan som har med övervikt 

att göra. (Lärare 6) 

 

Lärare 4 tog upp hur den rådande uppfattningen om övervikt och fetma i det svenska samhälle 

innebär att nästan alla är feta. 

 

Fet, tjock..fet är tjockare. Överviktig är väl alla som kommer över gränsen. Det är ganska många 

som är överviktiga. Det är nog de flesta av oss. (Lärare 4)  

 

Svaret ovan tyder på att synen på vem som är fet är förvisso överdrivet och hur det är få som 

uppnår “normalvikten”. 

 

Sammanfattningsvis var intervjupersonernas förhållningssätt till fetma och feta kroppar 

huvudsakligen ganska överensstämmande, där fetma ansågs som problematisk. I svaren förekom 

det att fetma kan vara en följd av något jobbigt och hur feta människor kan behöva hjälp i form av 

bättre kost och mer motion. De betraktade den feta kroppen som ett tillfälligt problem. “Skulden” 

till fetma låg antingen hos individen, kostomständigheterna eller föräldrarna. Således pekar analysen 

på att feta kroppar betraktas som problematiska av de intervjuade lärarna likaså som förebyggande 

arbete som något skolan bör medverka i.  

Kroppspositivitet, kroppsuppfattning och självbild 

Ett begrepp som är aktuellt i dagens (sociala) media och förknippas med en positiv 

kroppsuppfattning är kroppspositivitet. Endast en av intervjupersonerna kände till begreppet. De 
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andra var inte bekanta med kroppspositivitet men kunde gissa innebörden av fenomenet, som 

lärare 5 i följande citat:  

 

Det jag tänker på att du ska ha en positiv bild på din kropp oavsett hur du ser ut. Det är vad jag 

tänker på när jag tänker på om man ska vara positiv...Så det spelar ingen roll om jag är supersmal 

eller om jag är tjock eller om jag har..hur jag ser ut liksom det ska inte ha någon betydelse. (Lärare 

5)  

 

Lärarna visade alltså förståelse för att en individ kan vara nöjd med sin kropp oavsett hur den ser 

ut. Däremot återspeglades även här samhällets förväntningar på hur en kropp ska se ut. Lärare 6 

var medveten om kroppspositivitet men intervjuerna i helhet gav intryck på att detta var mindre 

diskuterat i skolsammanhang. Att alla förutom en av intervjupersonerna var obekant med 

begreppet antyder att det är svårt som lärare att ha koll på vad som sker på sociala medier. Lärare 

2, Lärare 4 och Lärare 6 berörde sociala medier och dess påverkan på barn. Enligt lärare 6 utgör 

sociala medier en plats för jämförelse och sökandet av bekräftelse och hur detta kan ha en stor 

påverkan på barn i mellanstadieåldern. Lärare 2 belyser också hur jämförande uppstår på grund av 

sociala medier.  

 

De jämför sig mycket på grund av sociala medier. Man får många influenser som diskuterar det. 

De är väldigt medvetna om vad för klädesmärken som ska bäras, hur man ska klä sig och sen 

hur man ska se ut helt enkelt. (Lärare 2) 

 

Att få bekräftelse är viktigt för att bygga upp en god självkänsla samt självförtroende. Lärare 1 

beskrev att barn med en vältränad kropp har en stark självbild, då de uppnår kroppsidealen. 

 

Det blir ofta lättare för en sportig tjej eller kille att gå och prata med någon som ser lite 

annorlunda ut. För de människorna har en stark självbild och kroppsideal. (Lärare 1) 

Lärarna om sitt arbete med kroppsuppfattning och kroppsideal i 

undervisningen 

Intervjufrågorna 4,5 och 6 står i relation till den andra forskningsfrågan. Frågorna 7 och 8 som 

behandlar mobbning valdes också att analysera i relation till fråga två, då samtal gällande mobbning 

har ett undervisande syfte. Nedan presenteras de tre teman och delsvar. 

Undervisning om kroppsideal 

När intervjupersonerna blev tillfrågade om de behandlar de olika kroppsidealen i undervisningen   

var det en del lärare som menade att de gärna uppmärksammar ämnet i lektionsundervisning. 

Ämnet har då lyfts fram under lektionerna i till exempel biologi och idrott och hälsa. Upplevelsen 
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av att undervisa om kroppsideal var något som flera av lärarna ansåg viktigt och de menade att det 

är viktigt att introducera det redan i tidiga åldrar. Lärare 2 förklarade sitt arbete om kroppar och 

kroppsideal: 

 

Så vi diskuterar det lite dagligen under dessa lektioner kan man säga. För att det märks så starkt 

i omklädningsrummen, hur eleverna påverkas av varandra. Och även när vi diskuterar kost då 

pratar vi om hur mycket socker och hur mycket man ska äta dagligen och hur varierat man ska 

äta. Då kommer även dem här frågorna även upp, hur man ser ut och så vidare. (Lärare 2)  

 

Vidare poängterade samma lärare hur främst diskussioner är viktiga och att bemöta dessa frågor 

mer öppet, då det idag är ett ämne som synliggörs i både filmer och samtal. 

 

Under intervjuerna framkom olika förslag av lärarna på hur ämnet kroppar och kroppsideal kan tas 

upp och arbetas med i undervisningen. Lärare 6 nämnde hur hen däremot pratar om kroppar och 

kroppens funktioner samt olikheter. Hen tyckte även att det var viktigt att komma ihåg och ta 

hänsyn till vem gruppen är och vad de klarar av att diskutera. När arbeten om kroppen, organen 

och hur den fungerar pågick märkte hen hur diskussioner ibland kunde föra vidare in på vad som 

är viktigt för att en kropp mår bra och varför man bör motionera.  

 

Ta bort fokus på att det handlar om utseendet och mer om att hålla sig hälsosam. Men då 

kommer man ju ofta in på vad kroppar är och vad man orkar och då blir det oftast prat om 

utseendet också. Men där måste man försöka dämpa det. (Lärare 6) 

 

Lärare 3 beskrev hur hen inte aktivt arbetar med kroppsideal i ett enskilt moment men att ämnet 

ibland dyker upp i undervisningen. Likaså förklarade lärare 1 att hen inte har undervisat om 

kroppsideal direkt. Däremot hade hen funderat kring vad olika kroppar klarar av och vilka 

kroppsideal elever i klassen har.  

 

Jag tänker på vad mina elever klarar av i undervisningen. Inte direkt kroppsideal jag tänker på. 

Själv när man har gymnastik då kanske man tänker på vissa elever att de kommer klara av de här 

rörelserna för de har ett sådant kroppsideal för att klara av de här rörelserna. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 kopplar samman fysiska färdigheter med kroppsideal. Hen menar att elever som har ett 

tränat kroppsideal också ofta har den typen av kroppen 

 

Lärare 4 menade att ämnet inte var relevant att lyfta i lektionsundervisning. Vidare förklarade hen 

exempelvis hur eleverna ännu inte är i en fas där ideal och kroppar är något som de tänker på samt 
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att ämnet dessutom kan vara känsligt att synliggöra. Enligt Lärare 4 har ämnet därför ingen relevans 

för elever i de yngre åldrarna.  

 

De har inte börjat komma in i det stadiet att prata om vikt... Nu i fyran är det ganska få många 

som har kommit in i puberteten. (Lärare 4)  

 

I arbete med barn om kroppsideal och kroppar syftar citatet ovan på att det inte är av vikt att lyfta 

ämnet innan barnet har kommit in i puberteten. 

Svårigheter och utmaningar i undervisning om kroppsideal 

Under intervjuer framkom det hur en del lärare ansåg att det kunde leda till svårigheter och 

utmaningar att undervisa om kroppar och kroppsideal. Tydligt framkom det hur flera av lärarna 

kände en viss osäkerhet i att undervisa om ämnet. Flera svar som gavs tydde på att ämnet istället 

kunde vävas in i undervisningen, men konkreta sätt beskrevs inte. Det påpekades att det kunde 

medföra problematik både hos elever men även föräldrar. Lärare 6 förklarade hur föräldrarna av 

både religiösa skäl och skäl som handlade om att barnen ansågs vara för unga, inte var bekväma 

med denna form av undervisning. Vissa föräldrar ansåg att det inte var väsentligt för deras barn att 

lära sig om sina kroppar i sådan tidig ålder. Lärare 6 menade att hen inte hade några problem med 

att undervisa om ämnet, dock förklarades samtliga svårigheter som kunde bli till följd.  

 

Åh ja, det tycker jag är inget problem. Men jag vet att det är många som inte tycker det är alls 

bekvämt att undervisa om. Sen är det inte alla föräldrar som tycker det är bekvämt att vi 

undervisar om det heller. (Lärare 6) 

 

Lärare 1 var inne på hur hen inte försökte uppmärksamma kroppsideal och kroppar på sina 

lektioner utan menade att alla barn är olika och för att nå ut till eleverna på bästa möjliga sätt 

handlar det om att stödja och respektera dem oavsett.  

 

Det är inte direkt att jag under mina undervisningar tänker på vilka kroppsideal mina elever har. 

Det gör jag inte. Jag tänker mer att i undervisningen vad mina elever klarar av, så tänker jag mera 

vad kan jag anpassa mig för de. (Lärare 1) 

 

Samma lärare påpekade istället betydelsen av en bra relation mellan lärare och elev för att skapa 

trygghet och tillit bland eleverna.  

Kränkningar och fat shaming 

Alla intervjuade lärare berättade att de hade mött mobbningsfall eller kränkningar på grund av 

elevens kroppsform med fokus på kränkande och nedsättande benämningar som exempelvis 
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“tjockis” och “Mount Everest”. Att en viss normalisering av kränkningar mot feta människor 

förekom i de intervjuade skolorna blev synlig i några av lärarnas svar. 

 

Ja eller det förekommer i kränkningar kring det men vi försöker alltid stanna där. Men självklart 

finns det fall där elever blivit kallade för typ tjockis eller andra kränkande ord som har med ens 

vikt att göra. (Lärare 3) 

 

Även andra lärare beskrev dessa typer av kränkningar som vanliga i skolan. Under 

idrottslektionerna handlade det om kränkningar som pekade på barnets kroppsliga begränsningar 

vilket exemplifieras av lärare 2: “du kan inte hoppa, du kan inte göra kullerbytta”. Dock handlade 

det inte bara om feta kroppar, utan också elever med smala, korta eller långa kroppar hade blivit 

retade.  

 

Lärarna beskrev olika sätt varigenom de hanterade den här typen av kränkningar och mobbning. 

De flesta nämnde då att de hade en diskussion med de inblandade. De flesta lärarna diskuterade 

vikten av att lyfta olikheter och allas lika värde i sina svar. Lärare 3 beskrev hur hen pratar med de 

inblandade. 

 

Jag som lärare börjar med att prata och säga till den här personen att man kan vara precis som 

man är och oavsett religion, vikt eller vad som helst så ska det vara lika för alla. (Lärare 3) 

 

Några lärare beskrev hur elevhälsoteamen eller trygghetsgruppen var ansvariga för hantering av 

mobbningsfall. Lärare 6 förklarade att elever som ofta blev kränkta redan kämpade med sin vikt 

och gick på överviktsenheten. Samtidigt hanterade lärare 4 situationen med humoristiska inslag; 

eller inte tog det på ett så stort allvar: 

 

När de pratat om tjockis och sånt..ja men jag är ju tjockast i klassen haha jag är ju längst också. 

(Lärare 4) 

 

Lärare 4 tog även upp fat shaming som pågår i samhället men beskrev inte konkreta sätt att 

motarbeta detta. 

 

Respondenternas delvis skiljaktiga svar visar att vissa lärare tog mer initiativ och hanterade 

kränkningar mer seriöst än andra, medan vissa lärare saknade säkerhet i hur situationen ska 

hanteras. Huruvida lärare själva har gjort sig skyldiga till fat shaming blev inte synlig i svaren men 

eftersom fetma ansågs som något problematiskt och “tjockis” som kränkande signalerar svaren att 

en fet kropp inte värderas som eftersträvansvärt. Att feta elever går på överviktsenheten kan ge 
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intryck av att det är något fel på dem och att de måste botas och bli smalare. Lärare 6 beskriver 

fetma hos barn på följande sätt: 

 

Barn ska inte vara överviktiga, ett friskt barn måste få hjälp med övervikten. Det är inte bra att 

vara överviktig, och nu menar jag definitionen i hälsan som har med övervikt att göra. (Lärare 

6) 

 

I dett fall handlade det om övervikt enligt BMI, vilket intervjupersonen inte ifrågasatte utan ansåg 

vara det sanna sättet att bedöma gränser för friskt och sjukt, normalt och onormalt.  

Lärarnas uppfattningar ur ett normkritiskt perspektiv 

Då den normkritiska teorin utgör en teoretisk utgångspunkt till denna studie, analyserades de 

intervjuade lärarnas uppfattningar ur ett normkritiskt perspektiv. Frågan var om lärare uppvisar ett 

normkritiskt förhållningssätt till kroppar och särskilt feta kroppar i koppling till sin undervisning 

samt om svaren gav intryck av ett kritiskt förhållningssätt till den rådande kroppsidealen om 

smala/och eller vältränade kroppar?  

 

De flesta intervjuade lärare betonade människors lika värde och tolerans mot olikheter. Kopplingar 

till ett normkritiskt förhållningssätt framstod dock som vagt då medvetenhet om ett normkritiskt 

förhållningssätt märks i få svar. Lärare 5 är ett sådant undantag: 

 

Vi ljuger ju om vi säger att utseende inte betyder någonting. Men det som är vackert för mig 

kanske inte är vackert för någon annan. Och mina ideal kanske inte är samma som någon annan 

har. Återigen koppla det till att acceptera och vara tolerant oavsett om jag är lång eller kort eller 

är smal eller om man säger mullig eller kraftig. [...]Vad är en normalitet är en jättefråga. Alla ser 

ju att vi är olika och ändå är vi väldigt lika. (Lärare 5) 

 

Enligt lärare 5 är det alltså viktigt att diskutera kring normer och normaliteter angående kroppsideal. 

Detta tyder på att en normkritisk pedagogik kan skönjas i hens undervisning. Hen påpekade att 

kroppsidealen sätter press på både flickor och pojkar och hur media samt reklam styr mycket av de 

tankesätten som finns hos oss. 

 

Liksom vad kan vi göra och vad gör vi åt det här? Det är inga lätta frågor men hur mycket blir 

man styrd av reklamen, alla de här idealbilderna, smala fina kropparna. Nu sa jag fina men det är 

så det uppfattas. (Lärare 5) 

 

Lärare 6 tog upp hur kroppen förändras i puberteten och att det är i samband med frågor om vad 

som är normalt det dyker upp. Hen tydliggjorde att detta är något som hen uppmärksammar i sin 
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undervisning. Att diskutera normer ger möjligheten att utmana normer (Bromseth & Darj, 2010, 

ss. 178–179). Av den anledningen kan inslag av ett normkritiskt förhållningssätt märkas i lärare 6:s 

svar.  

 

I årskurs sex kommer man ju in på relationer och hur man är mot varandra och individens egna 

funderingar om den egna kroppen vilket kommer i förpuberteten och puberteten. Är jag normal? 

Är det normalt att jag ser ut såhär? Helt plötsligt börjar dom banta bara för att höftena har börjat 

växa. (Lärare 6) 

 

Lärare 3 beskrev en situation som hade uppkommit under en lektion 

 

Det var någon gång i tekniken och matten vi gjorde en barbiedocka och gjorde den i en annan 

skala och då var det så att den här barbiedockan fick väldigt stora bröst till exempel. Det kan ju 

handla lite om det ideal som finns idag, att tjejer vill se ut på ett visst sätt och för killar ett annat. 

[..]Man tänkte för sig själv oj, det är liksom leksaker som barn leker med. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 kunde inte berätta om en diskussion som hade kunnat föras gällande incidenten. Citatet 

ovan visar dock på att hen tänkte på att barbiedockan visade på ett felaktigt kroppsideal. Lärare 3 

hade haft en möjlighet att diskutera kroppsideal och erbjuda elever en mer nyanserad bild på hur 

en kropp kan eller “ska” se ut. Som Bromseth & Darj skriver har pedagogen en viktig roll som 

förmedlare av normer. Det krävs ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina praktiker, vilket inte 

påvisas av lärare 3 i situationen ovan (Bromseth & Darj, 2010, s. 50). Lgr11 uppmuntrar lärare att 

lära ut tolerans för olikheter men huruvida läraren väljer att problematisera kroppsidealen hänger 

ihop med personens egna värderingar om kroppen. Det vill säga att blotta medvetenheten om 

ämnet inte tyder på att läraren agerar eller undervisar om det utifrån ett normkritiskt 

förhållningssätt.  

 

Ovan beskrivs hur de flesta lärare ansåg de rådande kroppsidealen som felaktiga. De menade att 

smala fotomodeller utgör fortfarande grunden till vad som anses vackert, men att detta borde 

ifrågasättas. I dagens samhälle innefattar kroppsidealen dock en smal och/eller en vältränad kropp 

(Frisén, 2014, s. 33–34). En vältränad kropp problematiseras dock inte på samma sätt som en smal 

av de intervjuade lärarna. Det framkom inte heller i materialet att lärare ifrågasatte den rådande 

hälsoismen (det vill säga att träning är lika med hälsa), då de flesta intervjusvaren antydde att träning 

är något viktigt för människor och hälsan. Normen om en vältränad och hälsosam kropp lyftes 

således inte upp som ett problem.   
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Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis påvisar studiens resultat en medvetenhet hos de intervjuade grundskollärarna 

om kroppsidealen som finns i det svenska samhället det vill säga smala och/eller vältränade 

kroppar. Det fanns olika syn på feta kroppar och fetma men i de flesta fallen ansågs fetma som 

något problematiskt samt som en följd av bristfälliga mat- och träningsvanor. Den 

socioekonomiska bakgrunden nämns även som en bidragande faktor till en persons fetma. 

Uppfattningen om att en fet kropp inte är hälsosam blev också synlig i analysen och utgör ett 

resultat. “Tjock” ansågs som något kränkande. Kränkningar på grund av fetma var vanliga på 

mellanstadiet och skedde främst på rasterna och idrottslektionerna där kroppar jämförs och 

bedöms av varandra. 

 

Angående lärares syn på sin undervisning om feta kroppar och kroppsideal visar studiens analys att 

lärarna har ett varierande förhållningssätt till ämnet. Ett resultat är att det finns en viss osäkerhet 

hos lärarna att arbeta med ämnet och att de behöver mer kunskap samt verktyg för att arbeta med 

det. Detta utgår ifrån att de flesta lärarna försökte väva in ämnet i undervisningen i form av 

diskussioner, men hade svårigheter att nämna konkreta sätt att arbeta med kroppsideal. När de 

intervjuade lärarnas svar analyserades utifrån ett normkritiskt perspektiv märktes det att ett kritiskt 

förhållningssätt till smalhetsnormen tydliggjordes i de flesta svar, men att konkreta sätt att 

motarbeta normen inte stod i fokus. Normen om en smal kropp ifrågasattes, men inte normen om 

en vältränad kropp. Dessutom visade några lärare ett ointresse för att överhuvudtaget undervisa 

om ämnet i tidig ålder, vilket styrker studiens resultat att lärarnas förhållningssätt till kroppsideal 

och feta kroppar varierar.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån litteraturen i forskningsöversikten och de 

teoretiska utgångspunkterna. Även delar av studiens bakgrund utgör en grund för diskussion. 

 

Kroppsidealen och dess påverkan i dagens samhälle går inte att undkomma och sättet som den tar 

form skiljer sig i sin tur från individ till individ. Genom de olika intervjuerna med lärarna framkom 

en medvetenhet om den eftersträvade vältränade och/eller smala kroppen som utgör den rådande 

kroppsidealen i det svenska samhället. I den socialkonstruktivistiska teorin beskrivs hur våra 

uppfattningar om oss själva och andra inte är objektiva utan konstruerade. Eftersom dessa 

verkligheter är konstruerade är det även möjligt att rekonstruera dem (Burr, 1998, s. 21). Detta kan 

kopplas till studiens normkritiska ansatser då normer är exempel på socialt konstruerade regler och 

uppfattningar om “det normala” i ett samhälle. Enligt tidigare forskning och teori är alltså 

kroppsnormer socialt konstruerade och bundna till samhällets syn på kroppen.  

 

Normkritik utgör en teoretisk utgångspunkt till denna studie men är samtidigt ett eftersträvat 

perspektiv i skolans arbete. Skolans uppgift är att motverka diskriminering och ett verktyg att göra 

detta är att öka förståelse för olikheter (Lgr11, 2018, s. 7). Utgångspunkten i ett normkritiskt arbete 

i skolan är att de rådande normerna anses vara problemet istället för den person som inte passar in 

i normen (Bromseth & Darj, 2010, s. 286). Normkritiskt arbete i skolan strävar efter allas lika 

rättigheter och möjligheter, vilket innefattar ett fokus på att förändra begränsande strukturer och 

normer snarare än att försöka få enskilda individer att passa in i mallen. Forskning om skolans 

verksamhet betraktar alltså normkritisk pedagogik som en praktisk användning av det normkritiska 

perspektivet (Bromseth & Darj, ss. 139, 158).    

 

Studiens resultat visar att lärarna endast delvis visade tecken på ett normkritiskt förhållningssätt 

eller normkritisk pedagogik för att försöka ändra på de rådande maktstrukturerna gällande 

kroppsnormer. Som Bromseth & Darj (2010, s. 50) förklarar är det viktigt med förmågan att kritiskt 

granska sina egna värderingar för att kunna utöva normkritisk pedagogik. De intervjuade lärarna 

problematiserade smalhetsnormen men inte idealet att vara vältränad och träningsnormen. 

Kroppsideal och kroppsnormer har då lyfts fram under lektionerna i till exempel biologi och idrott 

och hälsa. Det ska även sägas att det är i dessa ämnen som kroppsideal och liknande ska behandlas 

enligt läroplanen (Lgr11, ss. 52, 158). Att media synliggör smala människor ifrågasattes av en del 

lärare och normer kring detta diskuterades, men en vältränad kropp ansågs på det stora hela som 

en mer godtagbar kroppsform. Detta tyder på att de intervjuade lärarna delvis reproducerar 

kroppsnormer som finns i dagens samhälle, eftersom de inte ifrågasatte träningsaspekten. Detta 

kan anknytas till diskursen om hälsoism som Johnson m.fl. (2013) benämner i sin forskning, där 

träning är lika med hälsa. Jämförelsevis fanns det i denna studie en generell attityd där fetma och 

feta kroppar ansågs problematiska och ohälsosamma. I likhet med Johnson m.fl. (2013) resultat 
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problematiserades hälsoismen inte av de flesta intervjupersonerna, vilket tyder på att lärare även i 

Sverige behöver mer verktyg för att förstå att “sanningarna” gällande hälsa och hälsoism är 

utmaningsbara. Hälsa kan inte bedömas genom att enbart betrakta kroppsvolym då en smal 

människa kan ha dålig hälsa och en fet människa kan ha en god hälsa. 

 

De intervjuade lärarna ansåg att fethet var en följd av olika påverkande faktorer där mat- och 

träningsvanor var de mest avgörande. Att äta för mycket och röra på sig för lite betraktades vara 

den främsta anledningen till att en individ blir fet.  Några lärare nämnde den socioekonomiska 

bakgrunden som en bidragande faktor till en persons fetma, då familjen möjligtvis inte har pengar 

att betala för olika idrottsaktiviteter. Detta kan förknippas med diskursen om hur familjens 

socioekonomiska resurser kan kopplas till utseende och kroppsform, där fethet anses ha ett starkt 

samband med arbetarklassen (Rasmussen, 2007, s. 17). Vidare förklarar Rasmussen (2007) hur det 

i de högre socioekonomiska skikten anses mer angeläget att vara smal än i den lägre skikten (ibid., 

s. 17). Rika människor får mer plats i media vilket i sin tur leder till att smala kroppar syns mer och 

blir idealen. Det handlar således om maktstrukturer och socialt konstruerade ideal. I intervjusvaren 

kopplas feta kroppar till en svagare ekonomi och det signalerar en tanke om att ett barn som inte 

får vara med i ett idrottslag går miste om något viktigt. Detta indikerar hur idrott och träning är 

faktorer som främjar status hos eleverna och gör hen till en del av gruppen vilket är i enlighet med 

Raustorps (2005) studie som behandlar sambandet mellan framgång i idrott och social status.  

 

I denna studie är det svårt att avgöra hur fet ett barn som beskrivs av lärarna som överviktig 

egentligen är men det är ytterst osannolikt att det bara skulle handla om sjuklig fetma. Fett är som 

sagt stigmatiserat (Nath, 2019) och “tjockis” uppfattas också i denna studie som ett skällsord vilket 

är ett exempel på hur den rådande diskursen om fetma ser ut. Dessa ord har inte alltid haft en 

negativ bemärkelse men har i samband med samhällets förändrande syn på kroppar och fetma 

kopplats samman med mindervärdiga egenskaper (Gilman, 2008, s. 45). Det är således människor 

som gemensamt konstruerar och omskapar synen på den ideala kroppen vilket synliggörs i lärares 

svar (Burr, 1998, s. 21). Möjligen handlar det om implicita värderingar som personen i fråga själv 

inte är medveten om. Däremot betraktas en vältränad kropp som något vackert och 

eftersträvansvärt (Frisén m.fl., 2014, s. 45).  

 

En lärare tog upp hur synen på vem som är fet förvisso är överdrivet och hur det är få som uppnår 

“normalvikten”. I detta fall syftade hen på den socialt konstruerade synen på fetma, inte bara en 

persons BMI. Som tidigare nämnts kan fetma betraktas som en social konstruktion som menar att 

människor tillsammans har skapat en uppfattning på vem som anses fet och att fetma har en negativ 

klang. Detta kan i sin tur förknippas med den livliga diskursen om fetma som sker i media i form 

av exempelvis reklam, bantningsmetoder samt artiklar som förespråkar hälsoism men även 

kroppsaktivism och kroppspositivitet. Även “fetmaepidemin” som beskriver fetma som en global 
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sjukdom och problem kan förknippas med lärare 4:s uppfattning om att nästan alla är överviktiga 

(Gilman, 2008, s. 45). 

 

Några lärare påpekade att kroppsideal är plats- och/eller gruppberoende. Lärare 5 förklarade att 

kroppsideal är kulturbundna samt hur en idealkropp i vissa länder är “mullig” som stämmer överens 

med Friséns förklaring om hur en fylligare kropp framstår som kroppsidealet i många länder i 

Afrika (Frisén, 2014, s. 172). Lärare 5 menar alltså att smalhetsnormen som är rådande i Sverige 

inte är idealen överallt vilket kan kopplas till den socialkonstruktivistiska teorin då sociala 

konstruktioner är kulturspecifika (Burr, 2015, s. 4). Vad som anses vara idealen beror på 

omgivningen individen befinner sig i. Japanska sumobrottare kan ses som en motsats till 

smalhetsidealet. Sumobrottare är kända för att ha en stor kropp med mycket fett kombinerad med 

styrka och uthållighet. En stor och fet kropp är således kroppsidealet i sumobrottares kultur. 

 

Media spelar en stor roll i att konstruera samt reproducera kroppsideal och kroppsnormer i 

samhället (Strelan & Hargreaves, 2005, s. 496). Då sociala medier på senare tid har etablerat sig mer 

och mer visar det sig enligt Salomon & Brown (2019) vara en mycket påverkande faktor som barn 

tar del och influeras av. Även i denna studie uttrycker lärare att sociala medier fungerar som en 

plats för jämförelse och sökandet av bekräftelse. Vilka förebilder barn möter spelar stor roll för 

deras självbild då dessa förebilder ses upp till och försöker efterliknas. Vi har iakttagit att bland 

dessa förebilder finns det ofta kända personer och influencers som framställer sitt pittoreska liv på 

olika plattformar, där barn har en tendens att jämföra deras liv med sitt eget. Redigerade bilder 

samt vältränade kroppar är även något som barn exponeras för i sociala medier och på grund av 

stora plattformar kan det framkalla en form av kroppshets hos många. Missvisande bilder och 

tankar om hur en kropp ska se ut kan leda till överdriven kroppsövervakning som Salomon & 

Brown (2019) nämnde i deras studie gällande användning av självobjektifierande sociala medier. 

Om barn bortser från att uppmärksamma hur deras kroppar känner och istället fokuserar på det 

ytliga kan det pressa barn till att försöka ändra på sina kroppar, däribland tvångsmässig motion, 

ätstörningar tillika överdrivna krav på sig själv och sin kropp. Självförtroendet bygger enligt 

Salomon & Brown (2019) på olika aspekter, däribland kroppen och därför har kroppsmissnöje en 

negativ effekt på barnet. 

 

Kroppsmissnöje kan förknippas med en negativ självbild som i sin tur kan enligt Taube m.fl (1984) 

medföra negativa konsekvenser i barns skolprestationer likaså som en positiv självbild kan leda till 

större framgång på lektionerna. Raustorp (2005) beskriver hur framgång synnerligen i ämnet idrott 

och hälsa höjer elevens sociala status och därmed självförtroendet. Detta bekräftas av Whitehead 

(1995) som beskriver kroppsattraktivitet som en väsentlig beståndsdel för självbilden och hur just 

skicklighet på sport anknyts till en bättre självbild. Denna studies resultat är till viss del i linje med 

Raustorp och Whitehead, då resultaten visar att just idrottslektioner är en plats där kroppar främst 
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jämförs och bedöms av varandra. Även kommentarer som syftar på kroppens utseende samt 

förmågor exempelvis “du kan inte göra kullerbytta” utpekas under idrottsmoment, däribland 

kränkningar och mobbning. 

 

Att en viss normalisering av att kränkningar mot feta människor förekom i de intervjuade skolorna 

blev synlig i några av lärarnas svar. Detta stämmer överens med Murtaugh m.fl resultat från 

Storbritannien (Murtaugh m.fl., 2006, ss. 920-922). Fat shaming kan således betraktas som ett 

samhälleligt problem som reflekteras även till skolans värld. Denna studie lyfter fram hur 

kränkningar och mobbning på grund av fetma är vanliga på mellanstadiet. Som G. M Eller (2014) 

belyser, påverkar samhällets förtryck av feta människor dem livet ut och kan ha en stor effekt på 

personens självförtroende. Skolan har en stor möjlighet att problematisera normer samt att 

motverka stigmatiseringen av fetma. Denna studies resultat belyser att det behövs större 

engagemang i kritiska samtal om kroppsideal. Faktumet att några lärare bortsåg från relevansen att 

lyfta ämnet redan i grundskolan talar för att undervisning om kroppsideal och dess påverkan på 

barn prioriteras olika bland lärare. För många barn kan puberteten däremot komma redan i årskurs 

fyra (eller tidigare) och utvecklas. När denna period inträder är även individuellt. Det är viktigt att 

samtala om ämnet tidigt, då i anknytning till Davison, Markey och Birch (2002) kan barn redan i 

ung ålder lida av kroppsmissnöje som resulterar i bantning. Att alla lärare inte är medvetna att 

kroppshets eller väljer att prioritera annat innehåll i undervisningen påverkar barn och kan ha 

negativa följder för hur ett kroppsmissnöje utvecklas. 
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Konklusion och vidare forskning 

Vår studie visar att lärare ger uttryck för varierande uppfattningar om kroppsideal och när det gäller 

att arbeta normkritiskt gällande kroppsideal och särskilt feta kroppar. Utifrån det material som vi 

har samlat kan vi säga att kroppsuppfattningen hos barn och unga bör diskuteras och 

problematiseras av lärare redan i grundskolan och likaså är det viktigt att problematisera de 

dominerande kroppsideal (smal och vältränad) som finns i samhället genom att erbjuda en mer 

nyanserad syn på hur en kropp kan se ut. Studien visar att de intervjuade lärarna förvisso 

reproducerar vissa av de rådande kroppsidealen som finns i samhället, då smalhet ifrågasattes men 

inte den vältränade kroppen. 

 

Något som lärare bör ta hänsyn till, anser vi, är inflytandet som görs när implicita värderingar ges 

ut, i form av ständiga uttalanden om exempelvis träning eller kost. Vilka signaler sänder de ut? Det 

är viktigt att problematisera sina egna ideal och värderingar när diskussioner i denna form framhålls. 

Att barn anser fethet som något negativt och ohälsosamt har sin grund i omgivningen och 

uppfostran. I hur många filmer finns det inte en fet person som snubblar eller på andra sätt 

förlöjligas? Likaså kan barns vårdnadshavare, lärare eller förebilder prata om bantning eller på andra 

sätt synliggöra sitt kroppsmissnöje. Detta är farligt då barn redan i ung ålder påverkas och därmed 

lär sig att jämföra sig själv och sin kropp med andra. 

 

Med tanke på att barn har lättare tillgång till media och ständigt bemöts av rådande ideal anser vi 

att det är av vikt att som lärare prata om ämnet i undervisningen. Att snarare trycka på att alla 

människor är olika och har olika kroppsformer. Lärare beskrev sociala medier som en tongivande 

plattform för ungas självbild, som utgör en plats för jämförelse och bekräftelse. Kroppspositivitet 

är en rörelse som kämpar mot kroppshetsen via sociala medier. De flesta intervjupersoner var inte 

bekanta med begreppet men kunde gissa innebörden. Vi anser att om denna aspekt togs upp i 

undervisningen, kan det gynna elever att få positiva bilder på olika kroppar, däribland feta. Av den 

anledningen är det relevant att beröra ämnet tidigt och ge barn möjlighet att betrakta idealen 

omkring oss med kritiska glasögon. Därigenom kan de växa upp med ett förstående och snällt 

förhållningssätt till sig själv och sin kropp. Vi anser att stigmatisering av fetma och förtrycket mot 

feta kroppar måste uppmärksammas av skolans verksamhet så att den demokratiska uppgiften samt 

tolerans mot olikheter verkligen praktiseras.  

 

Vidare forskning om kroppsideal och kroppar i skolan skulle kunna undersökas i form av 

observationer för att höra hur lärare i själva verket talar om ämnet med sina elever. Även elevers 

egna upplevelser om kroppsideal och dess påverkan på dem vore möjligtvis intressant att forska 

kring. En läromedelsanalys för att se vilka kroppar som synliggörs och vilka som eventuellt 

osynliggörs i läromedel vore också ett sätt att undersöka hur kroppsnormer framställs i 
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undervisningen. I koppling till detta kan det även vara av intresse att utforska vilken plats 

normkritisk pedagogik får i skolan i praktiken och i det dagliga arbetet. 

 



 

 43 

Referenslista 

Bishop, Alan (2001). What values do you teach when you teach mathematics? I: Peter Gates (red.), 

Issues in mathematics teaching (pp. 93-104). London: Routledge. 

Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77-101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa  

Brewis, Alexandra. A., Wutich, Amber, Falletta-Cowden, Ashlan & Rodriguez-Soto, Isa (2011). Body 

Norms and Fat Stigma in Global Perspective. Current Anthropology, 52(2), 269-276. 

http://dx.doi.org/10.1086/659309  

Bromseth, Janne & Frida Darj (2010)  Normkritisk Pedagogik: Makt, Lärande Och Strategier För 

Förändring. Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. 

Bryman, Alan & Nilsson, Björn (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Burr, Vivien (1998). Overview: Realism, Relativism, Social Constructionism and Discourse. I: Parker, 

Ian (ed.), Social Constructionism, Discourse and Realism (pp. 21-32). London: SAGE Publications.  

Burr, Vivien (2015). Social constructionism. London: Routledge 

Cambridge Dictionary (2019), fat shaming. Hämtad från: 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fat-shaming (2019-11-17) 

Dalen, Monica. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning. 

Davison, Kirsten, Markey, Charlotte, & Birch, Leann (2002). A Longitudinal Examination of Patterns 

in Girls’ Weight Concerns and Body Dissatisfaction from Ages 5 to 9 Years, International Journal of 

Eating Disorders, 33(3), 320-332. DOI: 10.1002/eat.10142  

Eller, G. Madeleine. (2014). On Fat Oppression, Kennedy Institute of Ethics Journal. 14(3), 219-245. 

http://dx.doi.org/10.1353/ken.2014.0026  

Frisén, Anna., Holmqvist Gattario, Kristina & Lunde, Carolina (2014). Projekt perfekt: om utseendekultur 

och kroppsuppfattning. Stockholm: Natur och kultur.   

Frisén, Anna., Hwang, Philip & Almqvist, Kjerstin (2001). Ungdomspsykologi: utveckling och livsvillkor. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Gilman, Sander (2008). Fat: a cultural history of obesity. Cambridge: Polity. 

Harjunen, Hannele (2018). Lihavuus terveyden, sairauden ja normaaliuden määrittelyn kohteena. 

J@rgonia, vol. 16 (31), ss. 110-122.. Hämtad från: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201805302905 

(2019-11-17) 

Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder.  Stockholm: SISU 

idrottsböcker. 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur.  

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fat-shaming
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201805302905


 

 44 

Institutet för språk och folkminnen (2016), kroppsaktivism. Hämtad från: 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2016/2016-10-13-

kroppsaktivism.html (2019-11-17) 

Johnson, Sarah, Grayl, Shirley & Horrell, Andrew (2013). ‘I Want to Look like That’: Healthism, the 

Ideal Body and Physical Education in a Scottish Secondary School, Discourse: Studies in the Cultural 

Politics of Education. 34(3), 457-473.  http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2012.717196 

Kumashiro, Kevin (2002). Troubling Education. Queer Activism and Antioppressive Pedagogy. New 

York/London: Routledge. 

Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010). Föreställningar om kroppen: kropp och kroppslighet i pedagogisk 

praktik och teori. Stockholm: Liber. 

Livsmedelsverket (2019). Övervikt och fetma. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-

halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma (2019-11-17) 

Lupton, Deborah (2018). Fat. New York: Routledge. 

Martinsson, Lena & Reimers, Eva (2014). Skola i Normer. Gleerup: Malmö.  

Murtagh, Julie, Dixey, Rachael & Bisanz, Rudolf M. (2006). A qualitative investigation into the levers 

and barriers to weight loss in children: opinions of obese children, Archives of Disease in 

Childhood,  91(11), 920-923. DOI:10.1136/adc.2005.085712  

Nath, Rekha (2019). The injustice of fat stigma. Bioethics, 33(5), 577-590 

http://dx.doi.org/10.1111/bioe.12560 

Nationalencyklopedin (2019), fetma. Hämtad från: 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fetma (2019-11-17) 

Nationalencyklopedin (2019), konstruktionism. Hämtad från: 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (2019-11-

17) 

Nordenmark, Love & Rosén, Maria (2008). Lika värde, lika villkor?: arbete mot diskriminering i förskola och 

skola. Liber: Stockholm. 

Rasmussen, Finn (2007). Från jägare till konsument. I: Löndahl, Charlotte. Fetma – vår nya folksjukdom? 

Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.  

Raustorp, Anders, Ståhle, Agneta, Gudasic, Helena, Kinnunen, Anneli, & Mattsson, Eva (2005). 

Physical activity and self-perception in school children assessed with the Children and Youth - 

Physical Self-Perception Profile. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 15, 126-134. DOI: 

10.1111/j.1600-0838.2004.00406.x 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2016/2016-10-13-kroppsaktivism.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2016/2016-10-13-kroppsaktivism.html
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=fet&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=31.208.189.62&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_a8106368-8ab4-47d4-a13d-5273b13d6299_sv&_t_hit.pos=4
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=fet&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=31.208.189.62&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_a8106368-8ab4-47d4-a13d-5273b13d6299_sv&_t_hit.pos=4
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fetma
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstruktionism


 

 45 

Salomon, Ilyssa & Brown, Christia Spears (2019). The Selfie Generation: Examining the Relationship 

Between Social Media Use and Early Adolescent Body Image, The Journal of Early Adolescence, 

39(4),  539-560. http://dx.doi.org/10.1177/0272431618770809  

Skolverket. (2018). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2019). Sex och samlevnad i undervisningen. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-

samlevnad-i-undervisningen (2019-22-10) 

Strelan, Peter & Hargreaves, Duane (2005).  Reasons for Exercise and Body Esteem: Men's 

Responses to Self-Objectification, Sex Roles, 53(7), 495-503. http://dx.doi.org/10.1007/s11199-

005-7137-5 Taube, Karin, Tornéus, Margit & Lundberg, Ingvar (1984). UMESOL: Självbild. 

Handledning för kartläggning. Hägersten: Psykologiförlaget. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 

Wann, Marilyn (2009) Foreword: Fat Studies: An Invitation to Revolution. I Ester Rothblum, & 

Sondra Solovay, (eds). The fat studies reader (pp. ix-xxvi).  New York: New York University Press.  

Whitehead, James R. (1995). A study of children’s physical self-perceptions using an adapted physical 

self-perception profile quiestionnaire. Pediatric Exercise Science, 7, 132-151. 

http://dx.doi.org/10.1123/pes.7.s.132 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad-i-undervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad-i-undervisningen


 

 46 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Kontrollfrågor: 

- Hur länge har du varit lärare?  

- Vilka ämnen undervisar du i?  

- Vilket kön identifierar du dig med? 

 

1.Vilka kroppsideal ser du i skolan?  

 

2.Märker du någon skillnad mellan flickor och pojkar när det kommer till kroppsideal? 

 

3.Hur har du fått syn på dessa kroppsideal? 

 

4.Hur ser du på undervisning om kroppsideal? 

 

5.Undervisar du om kroppsideal, och isåfall hur? 

 

6.Ser du någon problematik i undervisningen om kroppsideal? 

 

7.Har du fått hantera ett mobbningsfall på grund av övervikt? 

 

8.Hur pratar du med de inblandade? 

 

9.Hur ser du på begreppen, fet, tjock och överviktig? 

 

10.Varför blir en individ överviktig? 

 

11.Är du bekant med begreppet kroppspositivitet? (Body positivity) Vad innebär det för dig? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie om kroppsideal i skolan 

  

Vi är två lärarstudenter som går vår sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Vi både läser grundlärarprogrammet inriktad för årskurs 4-6 men förutom det har vi 

även intressen bortom vår utbildning såsom träning och musik. 

  

Vi vill med denna studie forska kring grundskollärares syn på kroppar och kroppsideal. Då 

undervisning om kroppsideal och självbild främst behandlas i läroplanen för Idrott och hälsa samt 

Biologi, söker vi lärare i dessa ämnen. 

  

Under denna studie kommer intervjufrågor användas som ett underlag. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras genom ljudinspelning och är grunden till denna kvalitativa studie. 

  

Förhoppningen är att hålla intervjuer under april månad. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter 

vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 

studiens resultat. 

  

Är du positiv till att delta i denna studie?  Om du går med på att delta i studien skriver ni under 

blanketten. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien kommer att handla om grundskollärares syn på kroppar och kroppsideal och kommer att 

utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Edith Wirtanen och Naima Yasin 

som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

  

Skola: …………………………………………………………………………….. 

  

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                              

  

  

.......................................................................              

Underskrift   

 

 


