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ABSTRAKT 

Detta är en kvalitativ studie där sex högstadielärare har intervjuats om deras kunskaper samt 

om hur lärarna arbetar preventivt när det handlar om psykisk ohälsa med fokus på 

ätstörningar. Fokus ligger även på att ta reda på hur lärare kan arbeta preventivt och därför har 

även en psykolog från Stockholms ätstörningscenter intervjuats. Psykologen rekommenderar 

olika preventiva arbetsätt som lärare kan använda i sin undervisning. Syftet med studien är att 

granska om dessa sex lärare arbetar med områden som handlar om kost, självkänsla, osunda 

mediala ideal samt kroppsuppfattning som bland annat psykologen rekommenderar som 

lämpliga områden att arbeta med i det preventiva arbetet i skolan.  

      Fokus läggs på den välkända teorin kognitiv dissonans som är en mycket framgångsrik 

metod när det handlar om att arbeta förebyggande mot ätstörningar. Stor vikt läggs också på 

att informera om vilka områden som anses lämpliga att arbeta med när det handlar om att 

arbeta preventivt.  

      Slutsatser från denna studie är att samtliga lärare arbetar till viss del preventivt i sin 

undervisning. Samtliga har kunskap om vilka områden som är intressanta att arbeta med dock 

har de en begränsad kunskap om vilken teknik som bör användas i detta preventiva arbete.  

      Titel; ”Förebyggande metoder mot psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar inom skolan. 

En kvalitativ studie om sex lärares preventiva arbete kring självkänsla, osunda mediala ideal, 

kroppsuppfattning och kost”. Höstterminen 2009. Författare: Frida Nyquist, handledare: 

Farhad Jahanmahan.  

      Nyckelord: Ätstörningar, preventionsarbete, lärarnas ansvar, arbetssätt, kognitiv dissonans  
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INLEDNING 

I dagens moderna samhälle är tempot högt; det ställs stora krav och förväntningarna på oss 

människor. Konsekvenserna av detta är att många barn och ungdomar visar tecken på psykisk 

ohälsa. Enligt Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport (2009) har psykisk ohälsa ökat sedan 

1990-talet. I rapporten uppges även att psykisk ohälsa är vanligast bland flickor men att den 

stiger bland bägge könen. Media är en av de faktorer som påverkar människor. Media 

förmedlar ständigt ett ideal om hur man skall vara, hur man ska leva och hur man skall se ut. 

Media framhäver en bild av den perfekta människan som smal, attraktiv, framgångsrik och 

ambitiös. Det rör sig ofta om smala modeller och olika metoder för hur man kan minska i vikt. 

Människor påverkas av detta synsätt; framförallt är det många unga tjejer som försöker finna 

sin identitet som kan få dålig självkänsla och en negativ kroppsuppfattning som ett resultat av 

de orimliga ideal som målas upp i media. I förlängningen kan detta exempelvis leda till att 

personen bestämmer sig för att minska i vikt, något som i sin tur kan resultera i att personen 

utvecklar ett komplicerat förhållande till mat, vikt och träning. Clinton & Norring (2002) 

berättar att när en persons förhållande till ätandet blir så svårt att de biologiska drifterna 

(såsom hunger, törst och vila) förbises och ett allt starkare psykiskt lidande blir uppenbart, är 

det troligt att personen lider av en ätstörning.   

 

Vuxna påverkas även av samhälleliga krav och mediala ideal om hur man ska se ut, vad man 

bör äta och hur mycket man bör träna. Att vuxna tar till sig olika trender om bantning och 

träning motiveras ofta av en önskan om att bli mer tilltalande för sig själva och andra. Detta 

påverkar i förlängningen deras barn. Föräldrars egna bekymmer kring mat, vikt och utseende 

överförs indirekt till deras barn och ungdomar: om föräldrar modellerar ett dysfunktionellt 

ätande (som exempelvis att alltid strunta i att äta frukost) för sina barn, kommer barnen med 

stor sannolikhet påverkas och ta efter det problematiska beteendet.  

 

Det är många faktorer som påverkar ungdomar och deras välbefinnande, deras omgivning 

spelar en nyckelroll. Hur familjeförhållandena ser ut, men också vad man får för intryck i 

skolan, från kompisar och på sin fritid, är ofta helt avgörande för hur man ser på sig själv och 

hur man mår. Då det ställs en orimlig massa krav på oss människor om hur vi ska vara och se 

ut, är det oerhört viktigt att man inom yrken där man arbetar med ungdomar försöker att 

förebygga problem med självkänsla, kroppsuppfattning och ätproblematik. Skolan bör på ett 

tidigt stadium försöka att i sin undervisning arbeta på ett preventivt sätt. Som lärare har man 

daglig kontakt med elever och har ofta en stor inverkan på deras personliga utveckling och i 
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viss mån även på den psykiska hälsan. Därför är det av stor vikt att man som lärare förmedlar 

värderingar och attityder som bidrar till att individen utvecklas till en människa med god 

självbild och positiv kroppsuppfattning. Lärare har makten att arbeta förebyggande inom 

dessa områden; de kan arbeta på sätt som förhindrar att barn och ungdomar utvecklar problem 

i relation till självbild och kroppsuppfattning.  

 

Glant (2000) rapporterar om att det är oklart om prevalensen av ätstörningar har ökat under de 

senaste decennierna, men däremot har de olika ätstörningarna otvivelaktigt uppmärksammats 

mer och mer. Forskningen kring ätstörningar har fullkomligt exploderat sedan början av 1980-

talet, något som bidragit till att kunskapen kring dessa psykiska sjukdomar växt (Glant 2000, 

s.7-8) Idag vet man att ätstörningar är de vanligast förekommande psykiska sjukdomarna och 

att anorexia nervosa är den psykiska sjukdomen med allra högst dödlighet (Svensk Psykiatri, 

2005). Ätstörningar börjar oftast tidigt i tonåren och kan förstöra många viktiga år eftersom 

det är då individen utvecklar sin identitet (Clinton & Norring, 2002).   

  

Glant redogör för vikten av att vuxna skall försöka skapa en öppen dialog om exempelvis 

media, att man granskar medias makt eftersom unga människor behöver vägledning från 

vuxna för att förstå saker och ting och skaffa sig en egen uppfattning. Som lärare bör man 

sätta stopp för olämpliga beteenden och sätta gränser inom områden som kan leda till psykisk 

ohälsa som ätstörningar. Det är av stor betydelse att arbeta mot mobbning eftersom många 

som drabbas av ätstörningar har varit retade på grund av övervikt under sina skolår. Eftersom 

den som arbetar med barn och ungdomar ofta träffar dem regelbundet har man ett sort ansvar 

som lärare att följa deras utveckling och se till att de mår bra.  

 

Som blivande lärare anser jag att vi behöver större kunskaper inom detta område för att kunna 

arbeta på ett förebyggande sätt i skolan och i undervisningen. Därför är mitt mål med denna 

uppsats att undersöka vad lärare gör idag för att förebygga psykisk ohälsa med fokus på 

ätstörningar. Denna uppsats kan förhoppningsvis bidra med kunskaper om hur lärare skulle 

kunna arbeta för att förebygga psykisk ohälsa. Det är vårt ansvar som lärare att se till att våra 

elever mår bra och kan utvecklas på bästa sätt. Genom att ständigt arbeta preventivt i skolan 

kan vi påverka våra elever innan individen utvecklar psykisk ohälsa.    
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Bakgrund 

Kroppsmissnöje bland unga tjejer och killar har ökat sedan 1960-talet rapporterar O’Dea 

(2007). Ungdomsåren, då vi försöker att skapa vår identitet och förstå vilka vi är, kan vara en 

svår period för många människor. Det är många faktorer som påverkar hur vi mår som 

exempelvis familj, vänner och skola. Vi gör allt för att bli omtyckta av dem som befinner sig i 

vår omgivning och strävar ständigt efter att nå upp till samhällets normer och krav. Detta kan 

medföra att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Glant berättar att det är vanligt att 

ungdomar är stressade, deprimerade eller att de inte trivs i skolan vilket kan få många 

negativa konsekvenser som exempelvis ätstörningar vilket jag kommer att lägga fokus på i 

denna uppsats.  

 

Vad är en ätstörning? Davidsson och Ringborg (2001) berättar att när människor mår psykiskt 

dåligt kan många få ett komplicerat förhållande till mat. En del människor tröstäter när de är 

ledsna medan andra istället inte äter någonting. Både att äta för mycket och att svälta sig kan 

resultera i en ätstörning. Den vanligaste sorten av ätstörningar är anorexia nervosa och 

bulimia nervosa men det finns flera olika sorter av ätstörningar. Anorexi är vanligast bland 

yngre tonårsflickor medan bulimi många gånger drabbar kvinnor i åldrarna mellan 20 och 40 

år. Sjukdomen kan drabba människor redan i de tidigare ungdomsåren. Lidandet visar avtryck 

både psykiskt, socialt och kroppsligt. Början till anorexi är oftast bantning och motion. Vid 

bulimi är det vanligt att personen tvångsmässigt äter stora mängder av mat för att sedan se till 

att maten fort försvinner ur kroppen genom laxerande medel, överdriven motion eller 

kräkning. Varningssignaler för att upptäcka anorexi och bulimi är förändringar i ätandet, 

humöret, umgänget och inom aktiviteter. 

 

Faktorer som påverkar utvecklingen mot en ätstörning: 

 Forskning har visat att det finns en mängd faktorer som kan bidra till utvecklingen mot en 

ätstörning berättas det i boken Svensk psykiatri, (2005). Att någon är missnöjd med sin kropp 

och beslutar sig för att gå ned i vikt är en utlösande faktor som kan resultera i en ätstörning. 

Ingången är alltså oftast bantning som är en utlösande faktor som kan leda till ätstörningar 

rapporterar Glant (2000). 

 

Sociokulturella faktorer: I boken Svensk psykiatri berättas det att media har en stor inverkan 

som förespråkar ett slankideal som ungdomar vill leva upp till. I dag är många unga 
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människor influerade av de olika marknadskrafter som exempelvis vill få dem att köpa 

lightprodukter för att hålla sig smal.   

 

Individuella faktorer: Forskning visar att individer som är i riskzonen för att utveckla en 

ätstörning har liknande personlighetsdrag som exempelvis var tvångsmässigt beteende, att 

man är extremt pedantisk, har negativ självbild samt har höga krav på sig själva.  

 

Gruppfaktorer: Risken kan även öka för de som idrottar där det ofta kan vara en fördel om 

man är lätt. Inom den idrottsliga miljön där det anses viktigt att prestera ställer höga krav på 

individen. Detta är även faktorer som kan bidra.  

 

Biologiska faktorer: En utlösande faktor kan vara att när man i tonåren förändras kroppsligt 

och flickor bl.a. får ökad fettansamling kan resultera i att flickor börjar banta.  

 

Familjefaktorer: I takt med samhällets förändringar börjar även familjeförhållandena 

förändras. Förr var det vanligt att man åt tillsammans med sin familj men idag är det vanligt 

att man äter ensam och då ofta snabbmat. Övervikt, alkoholmissbruk, stress, trauma och 

depressioner inom familjer kan öka risken för att utveckla en ätstörning.  

 

Stress/psykisk påfrestning: Separationer inom familjen kan vara en riskfaktor. Psykiska, 

fysiska och sexuella övergrepp kan även resultera i att individen utvecklar en ätstörning 

(Svensk psykiatri (2005).   

 

Lärarnas ansvar:  

Lärarnas riksförbund (2005) rapporterar om att i samma ögonblick som en lärare får en 

anställning tillskrivs läraren ett rättsligt ansvar. Med detta menas att lärarna har ett ansvar 

gentemot sina elever, de har en tillsynsplikt. Skolan har i och med detta ett ansvar att se till att 

eleverna känner sig trygga och mår bra. 

 

Folkhälsoinstitutet (1993), redogör för vikten av att lärare ständigt bör uppmärksamma elever 

som är tystlåtna eller elever som har för höga krav på sig så att individen mår dåligt. Det är av 

stor vikt att lärare ständigt försöker att sträva efter att stärka elevernas självförtroende. Inom 

ämnet Idrott är det centralt att lärarna arbetar med elevernas kroppskännedom och att 

förmedla en kunskap om hälsa och välbefinnande.  
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Barnkonventionen (2008) handlar om barnens rättigheter och poängterar vikten av att ingen 

får diskrimineras, varje barn skall ha rätt att utvecklas och leva. Detta rör inte bara barnets 

fysiska hälsa utan även den psykiska, moraliska och sociala utvecklingen.  

 

Vad säger läroplanen, kursplanen om barn och ungdomars välbefinnande?  

Läroplanen anger olika riktlinjer, mål och grundläggande värden som skolan skall följa 

(skolverket).  

 

 ”Både läroplan och kursplaner skall ligga till grund för planeringen av undervisningen. 

Grundläggande värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta skall inte bara genomsyra undervisningen i varje ämne, utan också såväl organisation 

och samordning av undervisningen i olika ämnen som val av arbetssätt”.1  

 

Citatet ovan poängterar vad som skall ligga till grund för planeringen av undervisningen. 

Detta citat berörs i denna uppsats för att poängtera att det är hela skolorganisationens ansvar 

att visa solidaritet med utsatta och svaga samt att ingen människa skall bli kränkt. Detta är 

oerhört viktigt att sträva efter så att alla elever kan utvecklas och må bra.  

 

Efter noggranna granskningar observerades tydliga mål, syften och vilken funktion olika 

ämnen i skolan skall fylla. Idrott och samhällsorienterade ämnen tas upp som exempel i denna 

studie för att poängtera att det finns tydliga kopplingar till detta problemområde. Dessa två 

ämnen är tydliga med att poängtera vikten av att lärare skall förmedla kunskaper om bland 

annat hälsa och kropp, att sträva efter att eleven utvecklar en god självkänsla, kroppsacceptens 

samt att skapa en förståelse för hur samhället är konstruerat. Detta problemområde står även i 

fokus inom andra ämnen i skolan. Att se till att elever mår bra samt att vara uppmuntrande 

och stöttande så att elever kan utvecklas på bästa sätt är centralt och skall genomsyra hela 

skolans organisation. Skolverket redogör för grundskolans kursplan bland annat inom ämnet 

Idrott och hälsa. Idrott är betydelsefullt för hälsan och därför är det centralt att ungdomar och 

barn får insikter i hur kroppen fungerar. Detta ämne är viktigt för att förbättra elevernas 

fysiska, psykiska och sociala kunnande, samt för att ge eleverna vetskap om den egna 

livsstilens påverkan på hälsotillståndet. Nedan följer exempel på olika mål inom idrotten, 

                                                 
1 www.skolverket.se 
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samt vilket syfte och vilken funktion undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena 

skall fylla. 

Mål att sträva mot i ämnet idrott och hälsa: 

”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse 

för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,”2 

Citatet ovan är mycket tydligt formulerat när det handlar om vad skolan skall sträva efter för 

att eleverna skall få kunskaper om hälsa, kropp och välbefinnande.   

Kursplan inom de samhällsorienterade ämnena: Ämnenas syfte och funktion i 
undervisningen; 

”Kunskaperna inom det samhällsorienterande området ger eleven möjlighet att se 

omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur 

individen formar sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att 

delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka 

till en hållbar samhällsutveckling. Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena är 

att utveckla elevens kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om förändringar 

i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider. Syftet är att stimulera till 

reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället, att stärka 

beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, att öka tryggheten i den egna 

identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell 

mångfald.”3 

                                                 
2 www.skolverket.se  
3 www.skolverket.se 
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Citatet ovan förmedlar ämnenas syfte och funktion i undervisningen. Detta citat visar tydligt 

att elever bör få kunskaper om samhället och hur det är konstruerat. Att eleven skall få 

möjligheten att se omgivningen i relation till sig själv om hur vi formar vår identitet och hur 

vi påverkas av samhället är av stor vikt. Citatet betonar vikten av att eleven skall reflektera 

över mänskligt tänkande samt att individen skall känna sig trygg i sin identitet.  

Forskningsanknytning: 

Den svenska forskningen är begränsad när det handlar om hur man kan arbeta i skolan för att 

förebygga ätstörningar. Det finns dock material som beskriver råd till den som arbetar med 

barn och ungdomar men inte specifika tillvägagångssätt. En stor del av forskningen har 

bedrivits ibland annat i England, USA, Canada och Australien. Denna forskning ger en mer 

detaljerad bild av hur man kan arbeta preventivt. Den litteratur som jag har valt att lägga 

fokus på är främst av den informativa formen. Litteraturen är skriven av bland andra forskare, 

psykologer, läkare och föreläsare som har stor kännedom och erfarenhet om detta 

problemområde. Litteraturen lägger bland annat fokus på att informera om olika preventiva 

metoder till de som arbetar med barn och ungdomar och hur de kan gå tillväga för att 

förstärka barn och ungdomars självkänsla, reducera osunda mediala ideal, öka deras 

kroppsacceptans samt att förbättra elevernas kunskaper om kost.   

Glant (2000) rapporterar i sin bok med titeln ” Så här kan man förebygga och behandla 

ätstörningar” om vikten med att den som arbetar med barn ungdomar bör ha kunskap om 

psykisk ohälsa som ätstörningar. Den riktar sig även till vänner och anhöriga som finns runt 

drabbade individer. Glant har som fokus i sin bok att ge råd om hur man kan förebygga 

ätstörningar till de som arbetar med barn och ungdomar. Där ges olika råd hur man skall 

formulera sig, uppträda och hur man kan vara ett bra föredöme för den som arbetar med barn 

och ungdomar. Glant förklarar betydelsen av att vuxna bör diskutera exempelvis medias makt 

tillsammans med barn och ungdomar eftersom de behöver vägledning för att få förståelse för 

hur samhället fungerar. De är i behov av hjälp att hitta andra perspektiv. Barn och ungdomar 

behöver få vetskap om att många vuxna kvinnor inte likställer sig med dessa klichébilder som 

media förmedlar. Glants bok går dock inte in på djupet och beskriver inte specifika områden 

och tillvägagångssätt som lärare kan använda sig av för att förebygga ätstörningar och därför 

ligger stor tyngdpunkt på O’Deas bok.  
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Dr Jenny O’Dea (2007) rapporterar i sin bok ”Everybody’s different” om ett flertal 

skolbaserade aktiviteter och tillvägagångssätt. Där ges information om vilka områden som är 

lämpliga att arbeta med som lärare. Den innehåller både information om olika fallstudier och 

en mängd forskningsstudier inom detta problemområde som har bidragit med att förbättra 

osunda värderingar. O’Dea redogör bland annat för olika preventionsinterventioner som bland 

annat handlar om att stärka elevers självförtroenden, reducera osunda mediala ideal samt att 

minska negativa kroppsuppfattningar. Boken ger en tydlig bild av hur man kan gå tillväga i 

skolan för att arbeta preventivt. Information ges även om oeffektiva metoder när det handlar 

om att arbeta preventivt. O’Deas skolbaserade program skall genomföras på klassnivå och 

med blandande könsgrupper. Dessa interventionsprogram riktar sig till ungdomar i de yngre 

tonåren.  

 

Fokus läggs även på Eric Stice & Katherine Presnells (2007) bok med titeln ” The Body 

Projekt”. Stice & Presnell beskriver i denna bok hur man skall arbeta, med vilken teknik som 

fungerar bäst i det preventiva arbetet. De informerar om ett interventionsprogram som är 

riktat till tonårstjejer och unga kvinnor som befinner sig i riskzonen för att utveckla en 

ätstörning eller till dem som inte har några symtom alls. Detta interventionsprogram sker dock 

i mindre grupper och inte klassvis. Programmet bygger på teorin kognitiv dissonans som 

beskrivs närmare under rubriken teoretiska utgångspunkter.  

 

För att ta reda på vad som är effektivt och inte, när det handlar om att arbeta preventivt mot 

ätstörningar används även artikeln ”A Meta- Analytic Review of Eating Disorder, Prevention 

Programs: Encouraging Findings”, av Eric Stice, Heather Shaw & Nathan Marti (2006). Detta 

är en översiktsstudie där de har utgått från ett flertal studier. I denna ges information om vilka 

preventionsprogram som är mest effektiva. Exempelvis fann man att 51 % av dessa 

preventionsprogram har bidragit med att reducera ätstörningssymtom och att 29 % har 

bidragit med att reducera nuvarande eller framtida ätstörningsproblem.  

 

Preventionsprogram med dissonans skapande övningar (se mer nedan om detta), med 

övningar som fokuserar på kroppsacceptans och övningar där formatet är interaktivt är bevisat 

som mest effektiva.  
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Teoretiska utgångspunkter: 

Under denna rubrik presenteras teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

uppsats.  

 

Metoder om hur man kan förebygga ätstörningar:  

Kognitiv Dissonans: Stice & Presnell (2007) rapporterar om hur (med vilken teknik) man kan 

arbeta inom de områden som är av relevans för att förebygga ätstörningar. Studier har visat att 

kognitiv dissonansbaserade insatser är en metod som överglänser andra interventioner. 

Kognitiv dissonans är en gammal och välforskad teori. Den handlar om att vi människor 

behöver ha en inre balans mellan våra värderingar/attityder och våra beteenden. Exempelvis 

om en person har en värdering som är ”jag måste bli smal till sommaren” men sedan struntar i 

att träna, stämmer inte värderingen överrens med personens beteende. Denna motsägelse leder 

till en obehagskänsla, detta kallas ”kognitiv dissonans”. För att få bort detta obehag och skapa 

en bra känsla d.v.s. kognitiv konsonans, att beteenden och värderingar överensstämmer, måste 

personen antingen ändra sitt beteende eller ändra sin värdering. Vid ätstörningsprevention 

handlar dissonansövningar om att få ungdomar att arbeta mot inpräntade värderingar i relation 

till slankhetsidealet som förmedlar att smal är lika med snygg och lycklig. Oavsett om man 

arbetar med kroppsacceptans eller självkänsla kan man använda sig av tekniker som bygger 

på kognitiv dissonans.  

 

Stice & Presnell (2007) rapporterar om ett interventionsprogram som bygger på teorin om 

kognitiv dissonans. Detta är riktat till tonårstjejer och unga kvinnor som befinner sig i 

riskzonen för att utveckla en ätstörning. Detta program genomförs i grupper. Forskning 

rapporterar att trots att detta program är framtaget för tjejer som är i riskzonen för att utveckla 

en ätstörning är detta ett mycket framgångsrikt program även för de som inte har några 

ätstörningssymtom. Under detta program skall deltagarna genomföra olika övningar. De skall 

diskutera och kritisera smalhetsidealet genom skrivövningar men även genom rollspel samt 

utföra olika beteendeövningar som även handlar om smalhetsideal. Enligt teorin, (kognitiv 

dissonans) kommer det offentliga kritiserandet av smalhetsidealet för de som förespråkar ett 

sådant ideal resultera i att deras värderingar i relation till smalhetsidealet minskas och 

förändras. Detta skall i sin tur leda till att deltagarna får en bättre attityd till sin kropp och 

minskar osunda viktkontrollsbeteenden. Ätstörningssymtom skall även minska. Forskning 

rapporterar att detta förebyggande program minskar uppfattningar om smalhetsidealet, 

negativa inställningar, kroppsmissnöje, ohälsoamma bantningsmetoder och 
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ätstörningssymtom. Programmet har också bidragit med att reducera framtida 

ätstörningssymtom hos individer. Detta program rekommenderas till exempelvis lärare och 

sjuksköterskor som vill arbeta preventivt mot ätstörningar.  

 

Interventionsprogrammet som är presenterat är baserat på 16 års forskning och har använts på 

över tusen unga tjejer. Programmet har visat sig vara mycket framgångsrikt då detta har 

bidragit till att reducera framtida ätstörningssymtom (Stice & Presnell, (2007).  

 

Stice, et al (2006) & O’Dea beskriver att tidigare forskning fokuserade på att informera 

kvinnliga studenter om ätstörningar så att de skulle få kunskap om detta problemområde. 

Genom att ge direkt fakta om faran med bantning, faran med att träna utan att äta ”triggade” 

dem till att banta istället. I och med detta startades en mer framgångsrik forskning som har 

bidragit med många framgångsrika preventionsprogram som har resulterat i förbättrade 

värderingar, attityder och beteenden samt gett en ökad kunskap om hälsa.  

 

O’Dea beskriver flera olika framgångsrika program som grundar sig på skolbaserade 

aktiviteter och strategier. Dessa program är inspirerade av teorin kognitiv dissonans. Syftet 

med dessa program är att uppmuntra dem som inte trivs med sin kropp till ett hälsosamt liv 

utan att främja bantningstrender. O’Dea propagerar för ”primär prevention” vilket innebär att 

man arbetar med alla barn och ungdomar i en klass/skola oavsett om de har symtom eller är 

friska. Programmen sker i blandande könsgrupper. Detta arbetssätt är intressant för lärare 

eftersom de oftast arbetar primärt, dvs. med hela sina klasser och inte utsedda 

högriskindivider. Medias makt diskuteras i samband med detta. Som lärare är det centralt att 

låta eleverna bli delaktiga i undervisningen. Som nämnts tidigare har man i flertal länder 

implementerat och utvärderat ett antal olika preventionsprogram runt om i skolor för att 

förebygga ätstörningar och som i sin tur skall leda till ett hälsosammare liv. Under dessa 

program genomförs olika aktiviteter i skolans klassrum som handlar om att utveckla och 

förbättra elevernas självkänsla. Under dessa program skall alla elever i klassen delta och alla 

skall känna att de får sin röst hörd.  

 

O’Dea (2007) beskriver att individer som har bra självkänsla ofta är mer nöjda med sig själva 

än dem med dålig självkänsla. Därför är en central del i det förebyggande arbetet att arbeta 

med att bygga upp individers självkänsla. O’Dea lägger stor tyngdpunkt på att informera om 

vilka områden som är effektiva att arbeta med när det handlar om att arbeta preventivt mot 
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ätstörningar. O’Dea förklarar att arbeta med områden som självkänsla, kost, 

kroppsuppfattning och osunda mediala ideal ses som mest effektivt om man vill arbeta 

preventivt. O’Dea rapporterar om färska studier som visar att kroppsmissnöje bland unga 

människor hänger ihop med dåligt självförtroende och depressioner rapporterar. 

Kroppsmissnöje, bantning och ätproblematik har ökat på senare tider. Lärare och utbildare 

inom hälsa måste vara mycket försiktiga när det gäller förebyggande metoder om ätstörningar 

så att det inte får negativa konsekvenser och resulterar i att istället skapa ätstörningar. 

Tekniken som O’Dea använder sig av är som nämnts ovan inspirerad av teorin kognitiv 

dissonans. Nedan följer några av dessa preventionsprogram som beskriver olika områden som 

är centrala att arbeta med samt hur man kan arbeta med dessa områden; 

 

Program om självkänsla: Detta program är utformat för att förbättra barns och ungdomars 

attityder, värderingar, självförtroende och kroppsmissnöjdhet samt för att utveckla deras 

självkänsla. Genom olika aktiviteter skall de lära sig att acceptera sig själv och andra. Detta 

skall även i sin tur leda till att de får mindre krav på att man skall vara ”perfekt”. Det centrala 

inom detta program är att förmedla att alla är olika och ingen är perfekt. Genom detta program 

får man lära sig att prata positivt om sig själv genom olika beteendeövningar. Detta program 

har visat sig vara mycket framgångsrikt och har resulterat i att flera individer fick en 

förbättrad självkänsla än dem som inte deltog i programmet.  Många kvinnliga deltagare och 

de som var i riskzonen för att utveckla en ätstörning fick en förbättrad inställning till sin 

kropp och var inte längre lika orolig för sin vikt efter detta ingripande. Även efter tolv 

månader efter programmet hade deltagarna fortfarande samma fokus. Nedan följer ett 

exempel från en klassbaserad aktivitetsövning som används under detta program. Lärare 

genomför samma uppgift innan eleverna för att visa hur det går till. Eleverna får sedan tio 

minuter på sig att genomföra skrivuppgiften. Så här går övningen till;  

 

Letar du efter en kompis? I så fall kanske jag är den du söker! Under denna övning skall 

eleverna beskriva sig själva samt vad de är bra på. De skall beskriva speciella talanger och 

varför just de är unika. I slutet av denna beskrivning skall eleverna motivera varför de är bra 

att ha som en vän. När skrivövningen är genomförd viks lapparna ihop och läggs i en låda. 

Sedan får var och en ta en lapp ur lådan och läsa högt i helklass. Eleverna skall sedan gissa 

vem som har skrivit lappen. Denna övning kräver stor respekt av alla som deltar och därför är 

det viktigt att läraren känner om eleverna klarar av denna övning. Eleverna får genom denna 

övning lära sig att tänka positivt om sig själva och om andra. 
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Program om osunda mediala ideal: Detta program fokuserar på att utbilda unga människor 

om media och uppmuntra dem till att kritisera och analysera bilder och texter som media 

förmedlar. Genom detta program ges kunskaper om medias makt och påverkan på samhället.  

Denna typ av program siktar på att göra barn och ungdomar medvetna om att det kroppsideal 

som media förmedlar inte stämmer överrens med hur vi ser ut i verkligheten utan att dessa 

bilder ofta är retuscherade. Syftet är att bekämpa medias budskap om trender. Deltagarna får 

kännedom om att media kan förmedla osanningar som i sin tur främjar dåliga attityder och 

beteende. De får lära sig att kritisera och identifiera medias budskap, som förhoppningsvis 

leder till en förståelse för syftet med medias budskap. Forskning visar att detta resulterade i 

förändrade attityder om överviktiga. Deltagarna fick även ökad kunskap om hälsa och effekter 

av bantning. Nedan följer ett exempel på ytterligare en klassbaserad aktivitetsövning som 

handlar om media.  

 

Under denna övning skall eleverna diskutera och kritisera en artikel som skriver att man kan 

få sina skolfoton digitalt fixade så att finnar och andra märken tas bort.  

     Övning:  

• Eleverna delas in i par eller mindre grupper och får sedan en tidningsartikel (som 

handlar om digitalt manipulerade skolfoton) som de skall diskutera.  

• Frågor som skall diskuteras är följande; vad anser du/ni om att skolfoton kan digitalt 

manipuleras? Anser du/ni att detta är bra? Varför/varför inte?  

 

Program om kroppsuppfattning: O’Dea förklarar att det är av stor betydelse att lärare 

undervisar om kroppens funktioner. När unga människor är i puberteten genomgår de en hel 

del förändringar som gör att många, främst tjejer, kan bli extremt känsliga när det gäller deras 

vikt, längd eller kroppsstorlek. Detta kan i sin tur leda till större problem. När lärare 

undervisar om puberteten är det bra att fokusera på de positiva förändringarna som tillväxt, 

ökad styrka och annan utveckling som sker när man blir vuxen. Som lärare bör man upplysa 

sina elever om att dessa förändringar är normala.   

 

Program om kost: Det är centralt att undervisa unga om kost. O’Dea berättar att lärare ofta 

förmedlar detta på ett negativt sätt, genom att berätta vad man inte ska äta. Det är bättre att 

fokusera på att uppmuntra dem till att göra hälsosamma val. Istället skall lärare fokusera på att 

kost handlar om variation, balans och måttlighet. Det viktiga med att undervisa om kost är att 

göra det på ett positivt sätt.  
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Teorireflektion 

O’Dea argumenterar för ”primär prevention” vilket innebär att man arbetar med alla barn och 

ungdomar i en klass/skola oavsett om de är i riskzonen eller är friska. Dessa metoder är 

intressanta för denna studie eftersom lärare oftast arbetar primärt, dvs. med hela sina klasser 

och inte valda högriskindivider till skillnad mot Stice & Presnell (2007) program som mer 

riktar sig till sekundära grupper. O’Dea arbetar med individer som är ”friska” och det är 

precis det som är relevant i denna uppsats, att arbeta primärt preventivt kontinuerligt. Däremot 

kan tekniken från andras program tillämpas som då i detta fall är Stice & Presnells teori om 

kognitiv dissonans som O’Deas program är inspirerade av. Det är viktigt att ha kunskap om 

vilka metoder som inte är effektiva och vilka som är effektiva och just därför har även fokus 

lagts på ineffektiva metoder så som att enbart informera om vad ätstörningar som Stice & 

Presnell berättar om. Program med dissonans och självkänsla i fokus är mest effektiva. Stice 

& Presnell lägger stor vikt på att beskriva hur man kan arbeta preventivt, alltså genom teorin 

kognitiv dissonans och O’Dea lägger bland annat sin tyngdpunkt på att informera om vilka 

områden som är mest effektiva att arbeta inom. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att granska hur lärare arbetar indirekt i skolan med att förebygga 

problem med självkänsla, osunda mediala ideal, kroppsuppfattning och ätproblematik.  

 

Frågeställningar 

• Vad har lärare för kunskaper om hur man kan förebygga psykisk ohälsa med fokus på 

ätstörningar?  

• Hur arbetar lärare inom högstadiet preventivt med problem med självkänsla, osunda 

mediala ideal, kroppsuppfattning och ätproblematik varje dag i skolan?  

• Vad kan lärare göra för att förebygga psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar?  
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METOD 

För att få svar på frågeställningarna i denna studie har ett flertal intervjuer genomförts som 

sedan har analyseras och kopplats till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

De intervjuade 

I denna studie har sex lärare och en psykolog intervjuats. Samtliga lärare är anställda på en 

skola i Storstockholmsområdet. De intervjuade lärarna är alla högstadielärare och arbetar 

inom ämnena; samhällskunskap, svenska, naturvetenskap samt idrott. Lärarna är i 

ålderspannet mellan 30-60 år. Psykologen arbetar inom ätstörningsvården i Stockholm Läns 

Landsting. Nedan följer en utförligare presentation av de intervjuade lärarna; 

 

1. Anna, intervjuades 09 11 15: Behörig lärare i Matte och Naturvetenskap. Har 

erfarenhet inom drama. Tog sin lärarexamen i Linköping år 1996. Har arbetat som 

lärare i 12 år.   

 

2. Emma, intervjuades 09 11 15: Behörig lärare i Matte och Idrott. Tog sin 

lärarexamen år 2000 på Lärarhögskolan, Gymnastik och idrottshögskolan i 

Stockholm. Har arbetat som lärare i 8 år.  

 

3. Johan, intervjuades 09 11 15: Behörig lärare i Idrott. Tog sin lärarexamen på 

Gymnastik idrottshögskolan och har arbetat som lärare i 31 år. 

 

4. Simon, intervjuades 09 11 16: Behörig lärare inom Samhällskunskap och Svenska. 

1974 togs lärarexamen inom pedagogiska - metodik programmet. Har arbetat som 

lärare i 35 år.  

 

5. Håkan, intervjuades 09 11 17: Behörig lärare inom Samhällskunskap och 

Svenska. Tog sin lärarexamen i Uppsala år 1997.  

 

6. Magnus, intervjuades 09 11 17: Behörig lärare i Idrott och Engelska. 1997 togs 

lärarexamen i Stockholm på Gymnastik och idrottshögskolan. Läste Engelska på 

Stockholms universitet. Har arbetat som lärare sedan 1998.  
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Presentation av psykologen: Kristina, intervjuades 09 11 23: Psykologexamen togs vid 

Uppsala Universitet. Psykologen arbetar inom ätstörningsvården i Stockholm Läns Landsting. 

Psykologen arbetar specifikt med att utveckla metoder för att förebygga ätstörningar.    

 

Design  

För att kunna besvara frågeställningarna och syftet i denna studie har en kvalitativ metod 

använts för att genomföra intervjuerna. Backman (1998) berättar att den kvalitativa metoden 

karakteriseras av att man inte använder statistiska mått för att utvärdera insamlad data.  

Istället används de muntliga formuleringarna, skrivna eller talade, för att dra slutsatser utifrån 

materialet. Uttalanden sker språkligt och ”ordet” används som verktyg. De intervjuade kan då 

uttrycka sig med egna ord och utifrån egna erfarenheter. Ofta ställs frågor som ”varför” och 

”hur” under den kvalitativa metoden. Denna forskningsprocess kännetecknas av anpassbarhet 

och ger stor plats för variationer. Under de kvalitativa förhållandena är det föreslaget att 

införa temporära teman före eller under datainsamlingen. Detta underlättar rapporteringen. I 

och med att denna studie bygger på en kvalitativ metod medför detta att rapporteringar ofta 

blir i berättande form. Intervjuerna är semistrukturerade vilket Kvale (1997) berättar om, detta 

är för att göra intervjuerna mera öppna och om behov finns skall följdfrågor ställas. Hollyway 

och Wheeler (2002) berättar att semistrukturerade intervjuer många gånger används i 

kvalitativa undersökningar.  

 

Material  

Under de intervjuer som genomfördes användes penna, papper och en bandspelare för att 

dokumentera intervjuerna. En och samma semistrukturerade intervjumall användes under 

intervjuerna med lärarna (se bilaga 1). Ett exempel på en fråga som ställdes är följande; ”ge 

några exempel på något som du har gjort i din lärarroll för att förebygga psykisk ohälsa som 

ätstörningar”. En annan semistrukturerad intervjumall användes i intervjun med psykologen 

(bilaga 2). Ett exempel på en fråga är följande; ”Hur arbetar ni för att förebygga 

ätstörningar?” En insamling av data har genomförts som sedan har granskats för att få en 

bredare kunskap inom detta problemområde. Efter noggrann läsning genomfördes ett urval för 

att få fram relevant material som ansågs passande för denna uppsats. Den litteratur som 

används som underlag i uppsatsen består av forskningsrapporter, kunskapsöversikter och 

böcker inom det relevanta området.  
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Procedur 

För att få vetskap om vad lärare har för kunskaper om psykisk ohälsa och hur de arbetar för 

att förebygga detta problemområde kontaktades ett flertal lärare på en grundskola i 

Storstockholmsområdet. En avgränsning genomfördes genom att undersökningen begränsades 

till en skola med inriktning på högstadielärare. Detta på grund av att det oftast är inom den 

åldern ätstörningar yttrar sig men även för att smalna av undersökningsområdet. Dessa 

högstadielärare valdes slumpmässigt. Genom mejl ställdes en förfrågan till lärarna om de var 

villiga att delta i studien. Information om att intervjuerna skulle pågå i cirka 30-45 minuter 

delgavs. Mejlet innehöll information om uppsatsens syfte, dels förklarades det att ett 

eventuellt deltagande var av fri vilja, dels att intervjun kunde avbrytas när som helst. 

Information gavs om att de skulle vara anonyma. Att intervjuerna skulle spelas in framgick 

även i mejlet. Kvale (1997) berättar att det är av stor vikt att spela in intervjuerna eftersom 

ord, tonfall och pauser kan då noteras. Svar gavs inom kort av sex lärare och intervjuerna 

pågick under en två veckors period. Enligt Halloway & Wheeler (2002) anses sex deltagare 

vara ett lagom antal när det handlar om en likartad grupp vilket lärarna i denna studie är.           

 

Intervjuerna genomfördes enligt följande, genom mejlkontakt bestämdes det att intervjuerna 

skulle ske i skolans personalrum i ett enskilt rum. Alla sex intervjuer ägde rum på samma 

plats och var som planerat cirka 30-45 minuter. Under intervjustudien fick lärarna svara på 

åtta frågor. Under intervjuerna gavs möjlighet att svara fritt på frågorna som ställdes. De 

intervjuade fick svara på samma frågor (se bilaga 1) och dessa ställdes i samma ordning. 

Samtliga intervjuer spelades in och dokumenterades.  Efter att intervjuerna genomförts 

lyssnades dessa igenom ett flertal gånger och sammanställdes sedan till en text.   

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen, om ”vad kan lärare göra för att förebygga 

psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar?” kontaktades en psykolog som arbetar med att 

förebygga ätstörningar. Psykologen kontaktades via mejl där en förfrågan ställdes om hon var 

villig att delta i denna studie. Ett likande mejl som skickades till lärarna skickades till 

psykologen, om syftet med studien, om att intervjun skulle spelas in, att intervjun skulle ta 

cirka 30-45 minuter och att detta var anonymt. Svar gavs inom kort och ett möte för intervjun 

bokades in och det bestämdes att intervjun skulle äga rum på psykologens arbetsplats. Under 

intervjustudien fick psykologen besvara fem frågor (se bilaga 2). Även under denna intervju 

gavs möjlighet att svara fritt på frågorna. Denna intervju spelades även in och sammanställdes 
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sedan till en text. Resultatet analyserades sedan och kopplades samman med forskning och 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Analys av data 

Efter noggranna granskningar av intervjusvaren var syftet att finna meningsfyllda detaljer som 

kunde vara relevanta och viktiga för uppsatsen. Olika teman skapades utifrån 

frågeställningarna för att underlätta arbetet med intervjusvaren och för att kunna komma till 

en slutsats som skulle kunna jämföras med de teoretiska utgångspunkterna. Dessa teman 

dokumenterades sedan och passande citat från intervjusvaren ställdes samman under dessa 

teman. Sedan undersöktes vad dessa citat som valts ut har gemensamt. Resultatet från 

intervjuerna analyserades i relation till de teoretiska utgångspunkterna och till tidigare 

forskning.  
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RESULTAT 

Under denna del i studien kommer resultatet från intervjuerna med lärarna och psykologen 

presenteras. Utifrån lärarnas intervjusvar kommer fokus att ligga på hur de arbetar 

förebyggande när det gäller ätstörningar samt vad lärarna har för kunskaper inom området. 

Det är lärarnas subjektiva åsikter som rapporteras. Hur lärarna bör arbeta preventivt får vi svar 

på genom intervjun med psykologen som arbetar inom ätstörningsvården i Stockholm. Detta 

svar bekräftar de teoretiska utgångspunkterna. Nedan följer olika teman som presenteras i 

löpande text och byggs upp med hjälp av passande citat från intervjusvaren.  

 

Tema 1: Utbildning/kurser om psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar 

Under detta tema kommer deltagarnas svar att presenteras om vad de har för kunskap och 

utbildning om psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar.  

 

Majoriteten av de intervjuade berättade att de inte hade fått någon kunskap inom detta 

problemområde under deras studietid som blivande lärare.” nej, jag fick ingen kunskap om 

detta under min utbildning”. (Emma) ”nej för trettio år sedan fanns det inte”. (Johan) ”privat 

har jag lärt mig mest, utbildningen är noll”. (Simon) ):”ingenting på utbildningen, inget om 

avvikande beteenden”(Håkan)  

 

Endast två av sex deltagare har berört detta område under sin utbildning till lärare. ”under 

utbildningen fick vi läsa om psykiska problem”.( Anna) ”grundläggande kunskaper om kost 

och lära fick vi under utbildningen. Jag gjorde ett specialarbete om kost och motions vanor . 

Vi fick prata om ätstörningar”. (Magnus) 

 

Magnus poängterar samtidigt att det inte finns stora chanser till att fortbilda sig på skolan. 

”Det finns begränsade möjligheter till fortbildning på den här skolan”. (Magnus) 

 

Dock uppgav fyra av sex deltagare att en föreläsning hade ägt rum på skolan en vecka innan 

dessa intervjuer genomfördes. Fyra av sex deltagare närvarade under denna föreläsning. 

Kvinnan som föreläste kom från Stockholms ätstörningscenter och pratade om hur man kan 

upptäcka att någon lider av en ätstörning. ”Första föreläsningen om detta var i tisdags. Den 

var mycket intressant” . (Emma) ”Hennes teori var att man inte ska prata om ätstörningar för 

det triggar då i stället”.(Johan) ”Jag var på en föreläsning här i skolan”. (Magnus) Håkan 

deltog även under denna föreläsning men uppger nedan att den inte gav mycket.  
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Två av fyra deltagare uppgav att denna föreläsning kunde ha varit bättre. ”Det kunde ha vara 

mer konkret, mera praktiska tips om hur man kan hjälpa till”. (Magnus) Hon började prata 

om varningstecken och om hur vi kan larma, sen berättade hon om hur de jobbade. Jag 

behöver ju inte veta hur de jobbar, jag behöver veta tecken, det hade behövt ta tre minuter. I 

slutet kom hon in på att, inslag i undervisningen, att prata om ätstörningar triggar i stället. 

Det kändes inte genomtänkt med vilka hon stod inför. Fokus kanske borde ligga på något 

annat. Det gav inte så mycket”. (Håkan) 

 

Tema 2: Mediapåverkan 

Under detta tema berörs deltagarnas åsikter om media samt hur lärarna arbetar med detta 

område med sina elever för att de skall få kunskap om medias roll i samhället.  

 

En lärare uppger att hon är mycket negativ till media. ”Jag är kritisk till media, Top model, 

där alla är smala, många program om att man ska vara snygg. På MTV, där visar alla sina 

kroppar” (Anna). 

 

De flesta av deltagarna anser att media är viktigt att diskutera för att eleverna skall få 

kunskaper om medias roll i samhället. ”Media påverkar oss så det är viktigt att finnas bland 

eleverna och prata om detta”. (Anna) ” Detta kan man ta upp under so lektionerna och 

kritiskt granska vad som sägs i media om utseende.” (Håkan)  

 

En lärare betonar vikten av att diskutera frågor som rör formandet av identiteten och dels att 

uppmuntra eleverna till att reflektera över hur verkligheten egentligen ser ut. ”Det är viktigt 

att säga – kolla runt, vilka som är ihop, de ser inte ut som på reklambilder men dem har det 

gosigt i alla fall”. De blir jätte påverkade, men om man tar upp detta, kommer det alltid fram 

någon klok slutsats, att det är det inre som räknas. Jag brukar också diskutera begreppet 

”normalitet” och om hur vi formar våra identiteter”. (Simon)  

En annan lärare uttrycker något liknande om att det är viktigt att förmedla en mer tillförlitlig 

bild av verkligheten. ”Vi måste förmedla en mer realistisk bild.  Vi måste förmedla en bild om 

hur våra kroppar ser ut på riktigt, att få eleverna att reflektera över hur det ser ut i 

verkligheten är viktigt”. (Magnus)  

 

Emma uttrycker att elever ofta kan komma och fråga om tips om hur man skall gå tillväga för 

att se ut på ett visst sätt. Detta resulterar ofta i att Emma för en diskussion kring detta ämne. 
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”Under puberteten kan många tjejer känna att dem är tjocka. Ibland kan de fråga mig, - hur 

gör man för att få smal mage och smala ben? Det kommer ju från media för många modeller 

är ju smala. Då brukar jag säga att många är retuscherade, kroppen mår inte bra av det, vi 

tjejer ska inte se ut så, vi ser ut på ett visst sätt för att kunna föda barn. Jag har sparat en hel 

del artiklar för att diskutera, vad som inte är snyggt och vad som är snyggt. Jätte många 

tycker att det inte är snyggt, att få det till diskussion är viktigt”. (Emma)  

 

En annan deltagare hänvisar till ett annat ämne som brukar diskutera ämnet media. ”Vi 

påverkas alla av media så det är klart att de också påverkas. Jag tror att under 

bildlektionerna granskar de reklam och pratar om det”. (Johan) 

 

Emma uppger att det borde finnas mer tid till att diskutera sådana frågor som rör media och 

slankhetsidealet. ”När tid finns diskuterar vi detta. Man skulle vilja ha mer tid för det”. 

(Emma) 

 

Samtidigt uppger Johan att detta kan vara komplicerat att diskutera eftersom det kan vara 

svårt att göra någon skillnad genom diskussioner. Johan ifrågasätter om han kan påverka 

eleverna genom diskussioner. ”Frågan är, vad har störst effekt, media eller skola? Jag 

arbetar inte efter någon speciell modell.”  (Johan) 

 

En annan deltagare säger att, många elever kanske bara förstår det utifrån ett SO - perspektiv 

och att de inte tar med sig kunskaperna ut i vardagslivet. Det kanske till och med inte ska 

ligga på lärarnas ansvar att diskutera detta och försöka förändra olika ideal utan det kanske är 

samhället som måste förändras, ställer sig Håkan frågande? ”Det här med media som tas upp 

under so - lektionerna, det tror jag dem ändå förstår, men frågan om hur mycket som är ren 

skolförståelse för dem, mycket kanske blir att de förstår det från ett so-perspektiv men inte på 

riktigt”. Man kan få vem som helst att förstå att nazism var fel, men sen kan de sitta och 

klanka på bögar idag. Har vi ett problem i samhället, ja då ska det tas upp i skolan, det blir 

ofta skolans ansvar. Har man ett problem, typ ätstörningar, det finns ju i hela samhället, det 

är där man egentligen borde ta tag i problemet. Det är samhället som bör förändras. Det är 

mycket svårare”. (Håkan) 
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Tema 3: Vad gör lärare varje dag i skolan för att förebygga psykisk ohälsa med fokus på 

ätstörningar? 

Under detta tema kommer deltagarnas svar att presenteras om vad de gör varje dag i sin 

lärarroll för att förebygga ätstörningar. Johan säger dock att han inte har gjort något speciellt 

för att arbeta förebyggande. ”Har inte gjort något konkret för att förebygga”. 

 

Men detta stämmer inte eftersom Johan beskriver att det är viktigt att vara trevlig och inte 

dömande. ”Jag försöker vara trevlig och inte fördömande. Jag försöker stötta eleverna”.  

 

Samtliga deltagare arbetar förebyggande på något sätt i sin undervisning. Johan beskriver att 

olika hälsoprojekt och konditionsprojekt genomförs för att eleverna skall få kunskap om hälsa 

och kost. Hälsoprojektet som genomförs uppger Johan kan ge negativa effekter. 

”Olika hälsoprojekt görs, hur mycket man äter och vad, för att få förståelse för kost, vila och 

träning. Det kan ge motsatt effekt. Projektet om fysisk hälsa är bara positivt. De får notera 

vad de äter och upptäcker då att de får i sig för lite energi. Det görs även ett 

konditionsprojekt i åttan. Första året detta gjordes så upplevde flera att de blev starkare. 

Mest tjejer”.  

 

Emma och Magnus nämner även dessa projekt som ett svar på hur man kan förebygga psykisk 

ohälsa med fokus på ätstörningar. ”Vi har även konditionsprojekt där det diskuteras om vad 

kondition är. Där ges en större helhetsbild av allt”. (Magnus)”Vi gör konditionsarbeten och 

hälsoarbeten då vi även går igenom tallriksmodellen”. (Emma) 

 

Emma och Magnus berättar att de brukar informera om vad ätstörningar är. Emma uppger 

samtidigt att det är rekommenderat att inte informera om ätstörningar. Magnus säger att de 

använder sig av en bok som fokuserar sig på hälsa och i den boken ges även kunskaper om 

ätstörningar men att det inte läggs så stor vikt på just det området. ”Information ges även om 

ätstörningar men dock inte på djupet. Men på föreläsningen som var förra veckan sa de att 

man inte skulle prata om det, de sa bara att man skulle vara uppmärksam”. Jag har inte 

upplevt något negativt med detta”.(Emma) ”inom idrott och hälsa används en bok, där finns 

information om ätstörningar. Boken fokuserar på hälsa men det betyder ju inte att man inte 

behöver ta upp sådant som är ohälsosamt. Det är inget vi fokuserar på”. (Magnus) 
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Simon och Håkan förklarar att arbeta förebyggande bör man göra genom att se till att alla mår 

bra. Simon berättar att det kan vara bra att minska kraven hos de elever som har för stora krav 

på sig. ”Man skall försöka se till att så många mår så bra som möjligt. Då har man vunnit 

mycket. Man kan tona ner presstationskraven för dem som har höga krav. Höga krav hänger 

ju ofta ihop med detta.”  (Simon) ”Det viktiga är att alla elever mår så bra som möjligt för 

att kunna nå målen”. ( Håkan) 

 

Magnus påpekar något liknande, att det är viktigt att eleverna har förtroende för lärarna och 

att det betydelsefullt med ett klimat där eleverna bryr sig om varandra. ”Det är viktigt med en 

dialog med eleverna så att de känner förtroende för oss. Vi ser att våra elever har förtroende 

för oss. Vi måste skapa ett klimat där eleverna bryr sig om varandra”. (Magnus) 

 

Både Emma och Johan påpekar att det kan vara svårt att förebygga ätstörningar eftersom de 

inte tillbringar tillräckligt med tid med sina elever. Simon uppger även att detta kan vara svårt 

att förebygga eftersom det under tonårstiden händer mycket som kan vara svårt att påverka. 

”Vi kan försöka att upptäcka ätstörningar men det kan vara svårt att förebygga det. Vi träffar 

eleverna mer sällan och det är svårt med den här direkta kontakten”. (Emma) ”Träffar 

endast eleverna två gånger i veckan så det är inte så lätt att förebygga då”. (Johan)”Det är så 

mycket som händer under tonåren så skolan kan aldrig täcka allt”. (Simon) 

 

Emma och Håkan betonar vikten av att prata om stress och vad man kan göra åt detta. Emma 

påpekar att det är viktigt att förmedla till sina elever att även om de inte presterar så är man en 

bra person i alla fall. Håkan påpekar att allt som händer i skolan ligger på lärarnas ansvar. ”De 

får svara på frågor om, sömn, stress och läxor för att få kontroll. Vi gör fysiska övningar som 

yoga. Vi försöker minska stressen hos eleverna, att man pratar om att man är värd något även 

fast man kanske inte alltid presterar, att man är en schysst person”.( Emma) ”Det är viktigt 

att prata om stress. I sjuan får de lära sig en vettig studieteknik för att slippa att bli stressade. 

Det ligger ju på lärarnas ansvar allt som händer i plugget”. (Håkan)  

 

Anna beskriver att det är av stor betydelse att eleverna får kunskap om protein, fett, socker 

och kolhydrater samt behöver de kunskap om varför vi människor behöver detta. Anna 

berättar att hon brukar undervisa om matsmältningen. Anna informerar sina elever om att 

människan behöver en varierad kost samt att motion är viktigt. ”Att kunna placera ut protein, 

fett, socker och kolhydrater och veta vad detta används till är viktigt. Jag brukar ha prov där 
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jag hämtar tre bantningsmetoder från nätet och sedan skall de välja en av dessa metoder. Då 

kan en fråga vara – Om du skulle vilja rekommendera någon att gå ner i vikt på ett hälsosamt 

sätt, vilken metod väljer du? Vilka fördelar och nackdelar finns med dessa metoder?” Under 

högstadiet är det viktigt att prata om matsmältningen.  Vi pratar om att de behöver en 

varierad kost, att fett behövs och att motion är bra för hälsan”. 

 

Magnus påpekar något liknande som Anna, om att eleverna måste få kunskap om 

välbefinnande och kost. Magnus berättar att han brukar använda sig av en bok som handlar 

om hälsa. ”De måste få förståelse för hur kost och hälsa hänger ihop för att bli godkänd. 

Boken handlar om mat och mattidsvanor, det står om kost och prestation, att man faktiskt får 

i sig tillräckligt med energi och rätt sort, detta är som ett stöd för eleverna i olika arbeten”. 

(Magnus) 

 

Anna nämner att hon har erfarenhet av drama och fick på så sätt lära sig om olika 

värderingsövningar för att eleverna skall må bra och stärkas på olika sätt.” I början av sjuan 

och slutet av nian får eleverna sätta lappar på ryggen och sen ska alla elever skriva något 

positiv på dessa lappar. De fick även skriva på min rygg. Då var det flera som skrev på min 

rygg, du har varit vår trygghet. Ibland har jag värderingsövningar när jag har tid till detta 

för att få dem tryggare. Våga göra bort sig övningar, att leka lite, ta ställning till saker. Vi 

brukar också göra en massagesaga. Det är en saga som man ritar på varandras ryggar. Då 

läser jag, så gör vi rörelser till. Att massera varandra kan vara lite känsligt när man är 

tonåring. Jag brukar även genomföra avslappningsövningar med eleverna. Det brukar 

fungera jättebra”. 

 

Vad kan lärare göra?  

 Intervjun som genomfördes med psykologen Kristina: Tema: 1 Effektiva metoder/råd om 

hur man kan arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar i skolan 

Psykologen arbetar med att förebygga ätstörningar. Enligt Kristina kan lärare förebygga 

ätstörningar på följande vis; 

 

Kristina förklarade att som lärare kan det vara bra att låta eleverna vara delaktiga i 

undervisningen och att lärarna inte endast ska föreläsa.” Man ska inte föreläsa utan göra det 

mer interaktivt som lärare.  
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Kristina förklarar i följande citat vilka områden som är lämpliga att beröra i det preventiva 

arbetet; ” lärare kan försöka att arbeta med media, kroppsacceptans, kroppens uppbyggnad, 

genomföra avslappningsövningar samt arbeta med att öka elevers självförtroende”.  

 

Kristina förklarar här hur man kan arbeta med dessa områden. Ett av dessa områden är media. 

Hon rekommenderar lärare att genomföra olika övningar om media tillsammans med eleverna 

för att de skall få kunskap om hur media fungerar. ”genom att arbeta om media kan man 

förklara att det här är en vanlig bild, men att vi egentligen ser olika ut, Det finns till exempel 

en bra övning man kan göra som handlar om retuschering, där ungdomarna själva får prova 

på och se ett konkret exempel på hur en bild manipuleras”.  

 

Kristina poängterar samtidigt att det är av stor betydelse att lärare inte bör mata eleverna med 

information utan eleverna bör försöka att tänka själva för att komma till en egen slutsats när 

exempelvis handlar om media. ”Det är viktigt att eleverna får göra övningar och diskutera 

ämnen så att de själva kommer fram till saker om exempelvis media eller andra 

samhällsideal”.  

 

Här rapporterar Kristina igen om att det kan vara bra med att göra övningar men här för att 

förstärka elevers självkänsla. ”Att öka elevernas självförtroende genom olika övningar där de 

får prata positivt om sig själva är centralt för unga människor”.  

 

I citatet som följer beskriver Kristina hur man som lärare kan arbeta med att förstärka elevers 

kroppsuppfattning och dels hur de skall få kunskap om kroppens funktioner. ”genom att prata 

om kroppen på ett positivt sätt, att hjälpa eleverna att förstå vad kroppen är till för, kroppens 

funktioner, att genomföra olika avslappningsövningar exempelvis kan fungera bra”.  
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   ANALYS 

En granskning kommer här att genomföras om hur de intervjuade lärarna i denna studie 

arbetar i förhållande till områden som osunda mediala ideal, självkänsla, kroppsuppfattning 

och kost som enligt forskning är bevisade som effektiva områden att arbeta med i det 

preventiva arbetet. Lärarna kanske till och med arbetar med kognitiv dissonans?  

 

I relation till teorierna och tidigare forskning som nämnts i denna studie arbetar lärarna till 

viss del på liknande sätt som det som förespråkas. Lärarna har kunskaper om vilka områden 

som är lämpliga att arbeta med dock har de inte tillräckliga kunskaper om exakt hur man kan 

arbeta med dessa områden. 

 

O’Dea (2007) och Stice & Presnell (2007) använder sig båda av teorin kognitiv dissonans i 

sina försök att arbeta preventivt (handlar om att vi människor behöver ha en inre balans 

mellan våra värderingar/attityder och våra beteenden, se; rubrik: teoretiska utgångspunkter). 

Att arbeta preventivt gör man bäst med kognitiv dissonans och självkänsla i fokus vilket 

enligt forskning är bevisat effektivt. Vid ätstörningspreventioner handlar dessa 

dissonansövningar om att arbeta med inbyggda idéer om exempelvis slankhetsidealet som ofta 

media förmedlar. På sätt och vis arbetar de flesta lärarna till viss del med teorin kognitiv 

dissonans eftersom de försöker att sträva efter att påverka och förändra elever som kan ha 

osunda samhällsideal samt osunda värderingar för att alla elever skall må så bra som möjligt. 

Majoriteten av lärarna försöker att informera om att media kan förmedla osanna budskap och 

diskutera detta område tillsammans med eleverna för att de individer som har inbyggda 

osunda värderingar skall få en annan syn som är mer sund.  

 

Även Glant och O’Dea propagerar för att lärare bör granska medias makt. Detta är för att 

uppmuntra eleverna till att kritisera och utvärdera olika budskap som media förmedlar. 

Majoriteten av lärarna arbetar med olika frågor som berör medias makt och för en diskussion 

kring osunda mediala ideal vilket framgår från citaten i resultatdelen. Idrottsläraren Emma 

använder sig av olika artiklar för att skapa en diskussion om medias makt precis som O’Dea 

rapporterar vara effektivt när hon beskriver en övning som handlar om att få eleverna att föra 

en diskussion kring digitalt manipulerade skolfoton och på så sätt påverka elever som kan ha 

osunda värderingar. Emma försöker även få sina elever att förstå att dem är värdefulla trots att 

dem inte alltid presterar vilket även forskningen förklarar vara verkningsfullt. Johan påpekar 

om vad som har störst effekt media eller skola? Håkan uppger att detta kan vara 
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problematiskt, att kunna påverka eleverna så att eleverna tar med sig kunskaperna utanför 

skolan. Håkan förklarar även att mycket ansvar läggs på skolan idag och menar att det kanske 

är samhället som skall förändas. Detta skulle kunna tolkas som att Håkan och Johan uppfattar 

det som mindre viktigt att lärare samtalar om medias makt eftersom media ändå har större 

makt samt att eleverna ändå inte tar med sig kunskaperna utanför skolan. Ytterligare en 

tolkning är att Håkan menar till viss del att det inte borde vara hans ansvar utan samhällets. 

 

O’Dea rapporterar om att forskning visar att det är effektivt att arbeta preventivt genom att 

öka ungas självkänsla. Genom att låta eleverna delta i olika aktiviteter och övningar där 

eleverna får lära sig att prata positivt om sig själva resulterar i att studenterna får bättre 

självkänsla. Anna är den enda av sex deltagare som rapporterar om konkreta 

värderingsövningar som just handlar om att ta fram det positiva inom eleverna och på så sätt 

öka deras självkänsla. Johan uppger att han är trevlig och inte föredömande, detta resulterar 

också i att eleverna får ökad självkänsla. Emma berättar att hon brukar samtala med eleverna 

om att de är värdefulla även fast de inte presterar vilket även påminner om det O’Dea 

förespråkar. Resterande deltagare ger dock inte några konkreta tillvägagångssätt för att öka 

elevernas självkänsla. Däremot belyser ett flertal av deltagarna att det är betydelsefullt att 

eleverna mår bra, att finnas där för eleverna samt att ha en dialog med eleverna så att ett 

förtroende kan formas. Att ha en bra dialog med sina elever är centralt och en bra bit på vägen 

i det förebyggande arbetet dock rekommenderar forskning att konkreta övningar som handlar 

om att stärka elevernas självkänsla vilket nämns ovan är mycket effektivt.  

 

O’Dea informerar om, för att arbeta preventivt bör lärare undervisa eleverna om kroppens 

funktioner och om förändringar som sker under puberteten genom att tala om detta på ett 

positivt sätt så att eleverna skapar en positiv kroppsuppfattning. Flertalet av idrottslärarna 

uppger att de undervisar om kroppens funktioner. Emma uppger att hon brukar samtala om 

olika förändringar som sker med kroppen under puberteten och att dessa förändringar är 

normala precis som forskningen rekommenderar. Detta gäller även i undervisningen om kost. 

Enligt forskning är det bevisat effektivt att undervisa barn och ungdomar om kost, balans och 

måttlighet på ett positivt sätt. Lärare skall inte fokusera på att berätta vad man inte ska äta. 

Idrottslärarna och naturkunskapsläraren lägger stort fokus på att undervisa om kost, vila, 

träning och om kroppens olika funktioner. Idrottslärarna genomför även olika hälsoprojekt 

och konditionsprojekt. Dock rapporterar idrottsläraren Johan om att hälsoprojekt kan ge 

negativa effekter. Genom hälsoprojektet får eleverna kunskaper om vad dem äter och hur 
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mycket. Eftersom forskningen rapporterar att det är viktigt att förmedla kunskaper om kost på 

ett positivt sätt skulle detta kunna tolkas som att Johan möjligen inte förmedlar detta på rätt 

sätt. Dock förtydligar Johan inte exakt vad han menar i citaten i resultatdelen.  

 Enligt forskning är det inte verksamt att direkt informera om vad ätstörningar är, eftersom 

detta kan trigga eleverna i stället. Resultatet visar att två av sex lärare uppger att de brukar 

informera om vad ätstörningar är, dock inte på djupet. Ett flertal av de intervjuade lärarna 

poängterar dock att de har blivit informerade om att man inte bör informera om ätstörningar. 

En av lärarna uppger dock att hon inte har upplevt några problem med att informera om detta. 

En tolkning skulle kunna vara att eftersom lärarna inte informerar på djupet har detta inte 

resulterat i några negativa effekter. En annan tolkning är att lärarna fick denna kunskap om att 

det är negativt att informera om ätstörningar genom föreläsningen som ägde rum bara en 

vecka innan dessa intervjuer genomfördes. Lärarna har möjligen inte reflekterat över om detta 

kan vara ett problem innan föreläsningen som ägde rum.  

 

Utifrån intervjun med psykologen Kristina kan det konstateras att flertalet av de råd som 

Kristina rekommenderar arbetar samtliga lärare som har intervjuats till viss del efter. De 

arbetar inom dessa områden som Kristina föreslår dock bör dem möjligen få bättre kunskap 

om hur de kan arbeta inom dessa områden på ett bättre sätt. Dessa råd som Kristina 

rekommenderar bekräftar de teoretiska utgångspunkter som är uppställda i denna studie. 

Lärarna uppger att de förmedlar kunskaper i hälsa och kost, om kroppens funktioner, att de 

försöker att stärka elevernas självkänsla, de försöker att sträva efter att eleverna utveckla en 

positiv kroppsuppfattning samt samtalar med eleverna om osunda mediala ideal.  

 

Kristina påpekar att det är effektivt att låta eleverna genomföra avslappningsövningar vilket 

läraren Anna berättar om att hon brukar göra. Anna är den enda av deltagarna som berättar om 

konkreta övningar som handlar om att förstärka elevens självkänsla som enligt forskning är 

uppvisat verkningsfullt för att öka elevers självkänsla så att individer inte utvecklar psykisk 

ohälsa som ätstörningar. En tolkning av detta är att flera av lärarna skulle behöva arbeta på 

likande sätt som Anna. I och med att Anna har kunskap i drama och fick lära sig om olika 

värderingsövningar och är den enda som arbetar mer konkret skulle det vara bra om 

resterande lärare även fick kunskaper om detta eftersom forskning har visat att detta är 

effektivt när det handlar om att arbeta preventivt.  
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Endast en föreläsning om detta problemområde har ägt rum på skolan som lärarna har blivit 

erbjudna att delta i. Flera var skeptiska till denna föreläsning. En tolkning av detta är att det är 

komplicerat när ett flertal lärare blir negativt inställda efter en sådan föreläsning. Detta kan 

resultera i att dessa lärare inte deltar i nästa föreläsning som erbjuds inom samma område eller 

att det helt enkelt inte blir någon till föreläsning för att flertalet av lärarna är negativt inställda 

och ingen visar intresse. Under rubriken bakgrund berättas det om lärares tillsynsplikt, om att 

de som arbetar med barn och ungdomar har ett visst ansvar då dem tillbringar stor tid 

tillsammans har de även chansen att påverka eleverna och kan se till att dem utvecklas på 

bästa sätt och mår bra. Frågan är om lärarna arbetar efter detta ansvar? Samtliga lärare 

försöker att sträva efter detta som nämnts. Under rubriken bakgrund beskrivs även mål inom 

idrott och hälsa. Utifrån intervjuerna med idrottslärarna kan det konstateras att lärarna följer 

dessa mål som är relevanta för denna studie på ett flertal punkter. Idrottslärarna uppger bland 

annat att de försöker att sträva efter att informera om kost och hälsa för att eleverna skall må 

bra som bland annat nämns under målen i ämnet idrott och hälsa. Majoriteten av idrottslärarna 

försöker att sträva efter att eleverna skall utveckla en god kroppsuppfattning och en positiv 

självbild. Men frågan är om det görs tillräckligt eftersom många unga idag lider av 

ätstörningar? Dock uppger två av idrottslärarna att tiden är begränsad och att dem endast 

träffar eleverna ett par gånger i veckan. Detta skulle kunna tolkas som att lärarna kan göra ett 

ännu bättre arbete när det handlar om att arbeta förebyggande än vad dem faktiskt gör idag 

om de fick mera tid. Eftersom idrottslärarna samtalar om kost och om kroppens funktioner 

vilket ses som en viktig del i det förebyggande arbetet enligt forskning bör möjligen 

idrottsundervisningen få mer plats i skolans undervisning.  

 

De intervjuade lärarna inom de samhällsorienterade ämnena försöker att sträva efter att 

uppfylla syftet och dess funktion som är formulerat för dessa ämnen (se rubrik; bakgrund). De 

intervjuade lärarna nämner bland annat att de informerar eleverna om hur samhället är 

konstruerat och försöker ständigt att sträva efter att eleverna skall må bra och känna sig trygga 

i sin identitet. Lärarna diskuterar tillsammans med eleverna hur vi formar vår identitet samt 

hur vi påverkas av samhället. Dessa två ämnen tas upp som exempel i denna studie för att 

betona att det finns tydliga förbindelser till detta problemområde. Detta problemområde står 

även i fokus inom andra ämnen i skolan. Det preventiva arbetet skall genomsyra all 

undervisning samt i hela organisationen. De teoretiska utgångspunkterna som ligger som 

grund för denna studie rapporterar om olika områden som är lämpliga att arbeta med och hur 

man kan arbeta som lärare med dessa områden. Det som är mest effektivt när det handlar om 
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att arbeta preventivt är med teorin kognitiv dissonans och självkänsla som fokus. Detta är 

något som skulle kunna tillämpas inom de flesta ämnena. Att bland annat stärka elevers 

självkänsla skall lärare försöka sträva efter inom alla ämnen.   

 

Glant (2000) rapporterar tidigare under rubriken bakgrund att under de senaste tjugo åren har 

människor fått större kunskaper än tidigare om detta område. Eftersom majoriteten av de äldre 

lärarna uppger att deras kunskaper är begränsade inom detta område kan detta tolkas som att 

lärarutbildningen har genomgått en del förändringar när det handlar om att förmedla kunskap 

om psykisk ohälsa eftersom två av de yngre lärarna rapporterar om att de fick kunskap om 

detta område under deras lärarutbildning. I och med detta kan det konstateras att vi befinner 

oss i en tid då detta problemområde börjar uppmärksammas och fler och fler börjar få mer 

kunskap om området. Dock finns fortfarande oklarheter när det handlar om att förebygga 

detta. Det centrala med att arbeta preventivt är att vara uppmuntrande och stärka eleven på 

bästa sätt så att individen känner sig trygg i sin identitet. Detta gör samtliga lärare till viss del.  
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur sex högstadielärare arbetar preventivt 

mot psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar i skolan. Resultatet visar att samtliga lärare som 

har intervjuats ger uttryck för en mängd olika tillvägagångssätt på hur dem arbetar preventivt 

mot ätstörningar som är av stor betydelse för denna studie. Lärarna är till viss del inte 

medvetna om att det dem gör kan kallas för att arbeta preventivt. Lärarna uppger att deras 

kunskaper är begränsade inom detta undersökningsområde. På skolan där lärarna arbetar finns 

det begränsade möjligheter till vidareutbildning och därför kan det vara svårt för lärarna att få 

kunskap om detta problemområde. Däremot har två av de yngre lärarna rapporterat om att de 

har fått kunskaper om detta område under deras lärarutbildning och därför kan det konstateras 

att vi är på väg i rätt riktning där fler och fler som arbetar med barn och unga får bättre 

kunskaper om detta än tidigare.Lärare har en tillsynsplikt gentemot sina elever vilket menas 

att lärarna har ett ansvar att se till att alla elever mår bra och utvecklas. Majoriteten av lärarna 

uppger att de försöker att sträva efter att alla elever skall må bra och känna sig trygga. 

 

Under rubriken teoretiska utgångspunkter ges flera konkreta förslag på vad lärare kan göra för 

att arbeta preventivt som forskningen visar vara effektivt. Där rapporteras det om hur lärare 

kan arbeta med den välkända teorin kognitiv dissonans som har visat sig vara mycket 

framgångsrik när det handlar om att arbeta med inbyggda osunda ideal och värderingar som 

många unga kan ha som ofta kommer från media. En psykolog har även intervjuats för att ta 

reda på hur lärare kan arbeta på ett preventivt sätt mot ätstörningar. Denna intervju bekräftar 

de teoretiska utgångspunkterna. Information ges om hur man kan arbeta preventivt med olika 

områden i skolan. Ett av dessa områden är att öka elevers självkänsla genom olika 

värderingsövningar. Lärare bör undervisa om kroppens funktioner och puberteten på ett 

positivt sätt så att barn och ungdomar inte utvecklar en negativ kroppsuppfattning. Förslag ges 

även om hur lärare kan arbeta och informera unga om kost på ett positivt sätt. Det ges 

information om hur lärare kan arbeta med osunda mediala ideal. De intervjuade lärarna i 

denna studie berör dessa områden som enligt forskning är bevisat verkningsfullt och försöker 

att sträva efter att föra diskussioner om osunda samhällsideal som media ofta förmedlar och 

ge en mer verklighetstrogen bild. Flertalet av lärarna rapporterar att dem ger kunskaper om 

kost och hälsa. Många av lärarna arbetar med att informera om kroppens funktioner och 

förändringar som sker under puberteten. En av lärarna rapporterar om konkreta övningar för 

att stärka elevernas självkänsla genom att prata positivt om sig själva vilket enligt forskning är 

bevisat effektivt för att på så sätt öka ungas självkänsla. Lärarna berör dessa områden i 
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undervisningen som föreslås och dem är medvetna om vilka områden som är lämpliga att 

arbeta inom. Främst är det de yngre lärarna som arbetar som forskningen föreslår och som 

även har störst kunskaper med sig från sin lärarutbildning om man jämför med de äldre. 

Samtliga lärarna skulle dock behöva större kunskapar om vilken teknik man bör använda sig 

av inom dessa områden som nämnts. Lärarna behöver få kunskap om teorin kognitiv 

dissonans. D.v.s. att arbeta på ett mer indirekt sätt. De behöver få kunskap om konkreta 

värderingsövningar som resulterar i att öka elevers självkänsla. Samtliga lärare skulle även 

behöva större kunskaper om psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar eftersom majoriteten 

rapporterar om att deras kunskaper är begränsade.  

 

Tidigare forskning rapporterar om att lärare inte bör informera direkt om ätstörningar 

eftersom det kan ”utlösa” osunda tankar som resulterar i att eleven istället utvecklar en 

ätstörning. Detta beskrivs även under rubriken teoretiska utgångspunkter. Flertalet av de 

intervjuade lärarna har kunskap om detta men informerar om detta ändå. Detta görs inte på 

djupet och medför möjligen då inte till några negativa konsekvenser.  

 

 Styrkor och svagheter: 

Vad som är positivt med denna studie är att den är unik eftersom det inte har bedrivits 

speciellt stor forskning om detta område i Sverige. Tidigare forskning i Sverige har 

rapporterat om olika råd för de som arbetar med barn och unga men dock har inga konkreta 

tillvägagångssätt med olika tekniker rapporterats. Detta är en relativt liten kvalitativ studie 

med sex lärare som står i fokus vilket resulterar i att en djupgående analys har kunnat 

genomföras. Svagheter i denna studie är att deltagarna endast består av sex lärare och därför 

bidrar detta med en mindre studie. Att intervjua flera lärare skulle varit en fördel eftersom det 

skulle ge en större helhetsbild av detta problemområde och hur lärarna arbetar preventivt 

vilket skulle göra resultatet mer generaliserbart. Det skulle vara av stort intresse att ha 

intervjuat flera lärare inom olika ämnen. Hemkunskapslärarna har troligtvis en hel del 

kunskaper om detta område om man granskar målen hos skolverket – Lpo 94.  

 

Förslag på framtida forskning: 

Genom denna studie har jag under resans gång funderat på en del frågor som jag skulle velat 

få svar på men dessa frågor lämnar jag över till framtida forskning inom detta område. 

Förslag på framtida forskning är att på ett djupare plan genomföra en bredare studie med flera 

deltagare inom flera skolor. Framtida forskning bör inkludera hemkunskapslärare eftersom de 
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berör detta område. Framtida forskning skulle kunna fokusera på att lyfta fram elevers syn på 

lärares preventiva arbete. Givetvis behövs det mer framtida forskning dock kan denna studie 

ses som ett viktigt bidrag i rätt riktning.   
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   Bilaga 1 

 Intervjufrågor till de intervjuade lärarna:  

1. Bakgrund, vilka ämnen undervisar du i och hur länge har du arbetat som lärare? Vart 

tog du din examen?  

2. Vad har du för kunskaper om psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar?  

3. Erbjuds ni att gå kurser om hur man skall hantera och förebygga psykiska problem? 

Var detta något som ni fick kunskap om under er lärarutbildning?  

4. Anser du att ungdomar idag kan påverkas negativt av media där ofta idealet bland 

kvinnor är smala? Om ja, utveckla ditt svar och ge förslag på vad man som lärare kan 

göra för att förändra elevers utseendeideal som ofta media förmedlar.  

5. Har du som lärare kunskap om vad man kan göra varje dag i skolan för att förebygga 

psykisk ohälsa med fokus på ätstörningar? Om ja, ge några exempel! 
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   Bilaga 2 

Intervjufrågor till psykologen på Stockholms ätstörningscenter:  

1. Bakgrund och utbildning  

2. Hur arbetar ni för att förebygga ätstörningar? 

3. Vilken målgrupp riktar ni er till? 

4. Hur utbrett är ert arbetsfält? 

5. Vilka förebyggande arbetssätt är mest effektiva?  
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