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Abstract
Idrott och hälsa är ämnet som skolungdomar har mest extrema åsikter om. Antingen finner
många att det är det roligaste och mest givande ämnet som skolan erbjuder, eller så är det
raka motsatsen. Mycket av de negativa känslorna kopplade till idrott och hälsa grundar sig i
kroppsuppfattning gentemot kroppsidealet. Att tillägga är sociala medier, som numera är en
stor arena som konstant pumpar ut nya och ouppnåeliga kroppsideal som ungdomarna
försöker efterlikna genom extrema åtgärder. Givetvis är detta problematiskt och vi valde att
fördjupa oss i hur sociala medier påverkar ungdomars kroppsideal, samt hur vi som lärare
inom idrott och hälsa kan arbeta med det. Syftet med forskningsöversikten är att påvisa hur
sociala medier påverkar ungdomars kroppsuppfattning, samt hur lärare arbetar med detta
ämnet. En systematisk artikelsökning genomfördes i följande databaser: Education Research
Complete, ERIC, och SPORTDiscus. Vidare identifierades lämpliga artiklar vars resultat var
likt syftet och frågeställningarna. Resultatet konstaterar att sociala medier, tillsammans med
ungdomarna själva späder på ouppnåeliga kroppsideal vilket leder till en negativ kroppsbild
och allmän psykisk ohälsa. Vidare var resultatet på att lärare i idrott och hälsa bör vara
försiktiga när man undervisar om kroppsideal, då subjektiva åsikter från alla håll är olika,
samt att rätt ledarstilar är viktigt för att dra in elever vars kroppsbild är låg till
idrottslektionerna.
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1. Inledning
Det är långt ifrån ovanligt att man i dagens samhälle ser unga vuxna med ögonen fixerade på
diverse olika plattformar av sociala medier. Man ser hur kroppsidealen hos båda könen blir
påverkade av sociala medier, dock på lite olika sätt. Skolverket (2021) skriver att
undersökningar visar på att 95% av ungdomarna i Sverige använder sig av sociala medier.
Santos & Reeve (2020) påpekar att världspopulationens generella välmående och mentala
hälsa började stiga runt 1990-talet för att sedan börja dala neråt efter att smartphones blev
introducerade och stora på världsmarknaden runt år 2011. Författarna menar att det finns en
korrelation mellan ungdomars välmående och tid spenderat på olika sociala medier. Man ser
hur sociala medier bidrar till bland annat extrema dieter och extrema kroppsideal vilket bidrar
till att många får en negativ kroppsbild. Rounsefell, Gibson, Mclean, Blair, Molenaar,
Brennan, Truby & McCaffrey (2020) fortsätter på detta spåret i sin studie och visar på att
bild-relaterade sociala medier kunde associeras med ett högre kroppsmissnöje, dieter eller
former av extrem fasta men också nyttiga matval. Man ser att ungdomar som använder
sociala medier och kontinuerligt engagerar sig i negativt prat om kroppsutseende, söker
bekräftelse, försöker jämföra sig med sina medmänniskor, är exponerad till ouppnåeliga
kroppsideal i högre utsträckning är mer mottagliga för en negativ kroppsbild och extrema
dieter. Författarna beskriver också hur unga tjejer blir påverkade av sociala medier, dem lyfter
upp plattformen Instagram där man kan följa sidor som heter bland annat heter “fitspiration”
vilket innehåller bilder på vältränade individer, kostscheman för att bli smal/stor, inspirerande
texter från personer som “lyckats” och att en vältränad kropp är idealet för hur man bör leva
och se ut för att vara en nyttig och lyckad människa. Många följare till dessa sidor är tjejer
och det leder till att absurda och nästan ouppnåeliga kroppsideal blir normen för hur en
hälsosam tjej ska se ut. I sin tur leder det extrema kroppsidealet till att kroppsmissnöjet hos
tjejer ökar “...when the focus is on attaining physical body ideals, there is a potential for
negative BI” (Rounsefell, Gibson, Mclean, Blair, Molenaar, Brennan, Truby & McCaffrey
2020, s.37).  En del ungdomar använder sociala medier för att jämföra sig med varandra och
Rounsefell., m,fl (2020) lyfter då att ungdomar lägger till olika filter och modifierar sina
bilder så att man kommer närmre kroppsidealet. Genom detta bidrar dessutom ungdomarna
själva till den redan ouppnåeliga bild av hur man ska se ut.

Även om det finns negativa sidor av sociala medier och kroppsideal så kan man inte utesluta
att det även kan medföra positiva aspekter. Camacho-Miñano, Gray, Sandford & MacIsaac
(2022) skriver att tjejerna i studien såg plattformen “Instagram” som nyttig, där man kunde
hitta träningsupplägg, kostscheman och inspiration för att uppnå den kroppstyp man var ute
efter. De påstod att även om idrottslektionerna var lärorika så var ändå internet och sociala
medier där man fann specifik information om hur man går tillväga för att uppnå ett visst mål.
Även om det finns en del forskning inom området så anser vi att vårt tillägg kan bidra till att
fastställa det många redan forskat om, det vill säga hur kroppsideal påverkar våra manliga
och kvinnliga ungdomar, samt hur lärarna inom idrott och hälsa ska hantera undervisning
inom kroppsideal.
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1.1 Syfte

Syftet med forskningsöversikten är att granska hur sociala medier påverkar kroppsideal hos
ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Vidare är syftet att undersöka hur idrottslärare arbetar
med kroppsideal enligt forskning.

1.2 Frågeställningar
- På vilket sätt påverkar konsumtionen av sociala medier pojkar och flicka i tonårens

kroppsideal?

- Hur arbetar en idrottslärare med kroppsideal?

6

2. Bakgrund



Vårt arbete grundar sig i sociala mediers påverkan på ungdomars kroppsideal och hur lärare
arbetar med kroppsideal i sin undervisning. För att bättre kunna förstå forskningsöversikten
kommer vi att presentera tidigare forskning och förklara ett antal begrepp i relation med
kroppsideal som är kritiska för arbetets innehåll. Till att börja med kommer det att gå igenom
vad “sociala medier” samt “kroppsideal, kroppsbild och kroppsmissnöje” är för något, och
redogöra för vad aktuell forskning har kommit fram till. Efter dem två inledande begreppen
kommer vi gå vidare med genusperspektivet gentemot sociala medier och kroppsideal.
Avslutningsvis kommer vi att gå igenom idrott och hälsas centrala innehåll och förklarar hur
man arbetar med kroppsideal.

2.1 Sociala mediers påverkan på kroppsideal
I och med att sociala medier är ett samlingsnamn, förekommer det olika typer av
kommunikationskanaler. Dessa (NE, u.å) kan vara allt från ett chattforum, till inläggsforum,
bilddagböcker och IP-telefoni. Sociala medier är dock privatägda av företag, och det är dessa
företag som serverar kunder deras egna tjänster. Dessa tjänster kan vara att lägga ut foton,
videoklipp, texter och andra inlägg. Det är lite skillnad på textbaserade och bild-fokuserade
sociala medier och deras påverkan på kroppsideal. Schreurs & Vandenbosch (2022) skriver
att bild-fokuserade sociala medier som t.ex. Instagram, TikTok eller Snapchat tenderar att
skapa en miljö där alla användare jämför sig mot dagens kroppsideal, och som Rounsefell.,
m,fl (2020) tog upp i inledningen så använder sig många utav diverse filter och
modiferingsmetoder för att deras bilder ska se “bättre” ut i relation till kroppsidealet. Detta i
samband med andra aspekter försämrar ungdomars kroppsbild. I Schreurs & Vandenbosch
(2022) resultat visade det sig att användning av foto-relaterade sociala medier under längre
perioder kommer skapa kroppsmissnöje med tiden.

2.2 Kroppsideal, kroppsbild och kroppsmissnöje
Enligt American Psychological Association (2022) är kroppsideal “den kroppstyp som
främjas inom en kultur och dess media som mest attraktiv eller lämpligast för en persons
ålder, kön och ras”. Vidare förklarar APA att kroppsideal kan bli påtvingat eller
internaliseras.

Thomas & Kleyman (2020) i sin rapport “The influence of Western body ideals on Kenyan,
Kenyan American, and African Americans' body image” förklarar att exponering av medias
bilder på kroppsideal kan bidra till kroppsmissnöje, om subjektet accepterar och internaliserar
bilderna som en aktuell representation av vad standarden för utseenden är. Vidare så
konstaterar Thomas & Kleyman (2020) att internaliseringen av kroppsideal är att människan
accepterar och står bakom idealet, samtidigt som människan försöker att tillämpa standarden
för det yttre utseendet och normer
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NE (u.å) skriver att kroppsbild är den perceptionen man har om sitt eget utseende och sin
egna kropp. Man beskriver enligt NEDC (2022) kroppsbild som tankar och känslor som man
har gentemot den egna kroppen. Vidare beskrivs uppfattningen av att ens kroppsbild influeras



av interna och externa faktorer. NEDC (2022) lägger betoning på fyra aspekter av kroppsbild
och dessa är perceptuell kroppsbild, affektiv kroppsbild, kognitiv kroppsbild och
beteendemässig kroppsbild. Den perceptuella kroppsbilden beskriver hur den subjektiva
personen ser på sin egen kroppsbild som nödvändigtvis inte är en faktuell överensstämmelse
med hur man faktiskt ser ut. Den affektiva kroppsbilden beskrivs som den tillfredsställelsen,
eller det missnöjet man har om sin egen kroppsform, vikt och andra eventuella kroppsdelar.
Den kognitiva kroppsbilden handlar om hur individen tänker på sin egen kropp. Den
beteendemässiga kroppsbilden Beskriver hur individen beter sig i relation till sin egen
kroppsbild. Exempel på ett missnöje till sin egen kroppsbild kan leda till negativa
beteendemönster i hopp om att förändra kroppens utseende (NEDC, 2022).

NEDC (2022)lyfter upp begreppet “body dissatisfaction”, som på svenska kan översättas till
kroppsmissnöje. Kroppsmissnöje är ett fenomen som kan beskrivas som beständiga negativa
känslor och tankar den egna kroppen. NEDC (2022) förklarar fastän dessa negativa tankar är
interna, är dem tankarna influerade av externa faktorer som kroppsideal. Kroppsmissnöje
poserar ett allvarligt problem (NEDC, 2022) då det medför en rad olika hälsorisker.
Kroppsmissnöje kan medföra att man blir extremt fixerad på att ändra kroppen, vilket kan
leda till att man använder sig utav ohälsosamma metoder för att uppnå en kroppslig
förändring. Vidare kan det leda till bland annat ätstörningar (Wiklund, E. m fl 2019) som
anorexi, bulimi, och ortorexi. Det kan dessutom leda till att känslor som skam. skuld och ett
generellt större missnöje uppstår hos personen (NEDC, 2022).

2.3. Genusperspektivet i relation till sociala medier och kroppsideal
En undersökning av hälsan hos ungdomar genomfördes år 2017-18 av folkhälsomyndigheten
(2022) och resultatet av undersökningen visade på ett högre välmående hos pojkar än tjejer.
Cocca, Blanco, Peinado & Viciana (2016) studie går i samma linje som
folkhälsomyndigheten och menar på att tjejer generellt är mer benägna att bli påverkade av
både samhället och sociala medier än killar, vilket i sin tur kan resultera i att dem utvecklar
ohälsosamma beteenden eller ätstörningar. Rodgers, Slater, Gordon, McLean, Jarman &
Paxton (2020) menar på att tidigare forskning visar ett klart och tydligt samband mellan
tjejer, och till viss del killar som blir drabbade av ätstörningar eller kroppsmissnöje och
sociala medier. Författarna hävdar också på att tjejer till större del internaliserar kroppsideal
(kändisar), det vill säga att man försöker efterlikna dem, samt att man engagerar sig i
utseende-jämförelse med sina medmänniskor. När det gäller killars påverkan av sociala
medier skriver Rodgers,. m,fl (2020) att kroppsidealet för män innefattar stora synliga
muskler, och att pojkars kroppsmissnöje givetvis blir påverkade av kändisar genom bland
annat sociala medier, om man inte riktigt lever upp till “idealet”.
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2.4 Kroppsideal i Idrott och Hälsa undervisning
I ämnet Idrott och Hälsa i grundskolan (årskurs 7-9) står det enligt centrala innehållet att
undervisningen skall innehålla undervisning om “Kroppsideal och normer inom olika



rörelsekulturer. Hur de påverkar individers möjligheter till deltagande i olika aktiviteter.”
(Skolverket, 2022). Detta är något som en lärare i Idrott och Hälsa skall ha med under
kursens gång, men det är inte något som uttryckligen betygsätts.
Däremot i ämnet Idrott och Hälsa 2 i gymnasiet, är en av punkterna i det centrala innehållet
som skall undervisas om “Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel
ätstörningar och dopning” (Skolverket, 2022). Till skillnad från Idrott och Hälsa 7-9 är
kroppsideal i Idrott och Hälsa 2 något som betygsätts. Betygskriterien för ett E är “ Eleven
kan översiktligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa. Dessutom kan eleven
översiktligt beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar”.

Kroppsideal finns med i det centrala innehållet för idrott och hälsa, tyvärr kan det ibland
hamna bakom rampljuset. En studie av González-Calvo, Gallego-Lema, Gerdin &
Bores-Garcia. (2022) tar upp hur en del idrottslärare inte ifrågasätter stereotypiska “manliga”
och “kvinnliga” idrotter. och istället hänvisar t.ex. killar att bli stora och starka för att kunna
spela fotboll, medan tjejer ska bli smala och slanka balettdansare. Vidare går författarna in på
att lärare måste börja reflektera inåt, och se sin egen subjektiva syn på kroppsideal för att på
så sätt kunna distansera sig från att framföra sina egna åsikter om hur man bör se ut för att
vara nyttig, gentemot hur det egentligen fungerar.
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Forskningsöversikten som text ska vara en systematisk, metodisk och kritisk granskning av
litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. I metoddelen redovisas den systematiska sökning av
vetenskaplig litteratur som vidtagits. Innan det verkliga insamlandet av data till
forskningsöversikten påbörjades genomfördes en pilotundersökning i databaserna ERIC,
SPORTDiscus och Education Research Complete. Där användes söktermerna i tabell 1 nedan
och den preliminära sökningen resulterade i 560 resultat. Vi valde dessa tre databaser på
grund av att vår frågeställning kräver ett bredare sökområde än en enskild sökmotor kunde
bistå. Education Research Complete är en sökmotor som täcker ett större urval av artiklar
vilket kom till användning då vår frågeställning är lite bredare. Sökmotorn ERIC valdes av
anledning för att den fokuserar på utbildningsorienterad litteratur, och SPORTDiscus valdes
för att den fokuserar på fysisk aktivitet, pedagogik och idrottsforskning.

Första pilotundersökningen

Söktermer Träffar

“Social media” OR “Computers” OR “Smartphones”

AND “Body image” OR “Self-esteem” OR “Self-image” OR
“Self-dissatisfaction

AND “Adolescents”

328

“Body image” OR “Self-esteem” OR “Self-image” OR
“Body-dissatisfaction”

AND “Social media” OR “Facebook” OR “Twitter” OR “Instagram” OR
“TikTok”

AND “Adolescents”

232

Vid insamlandet av data identifierades passande sökord som skulle generera lämpliga artiklar
för forskningsöversikten. I samband med sökningen användes det olika ordkombinationer för
att hitta lämplig data för forskningsöversikten med hjälp av booleska operatorer. De booleska
operatorerna som användes var “AND” och “OR”, och syftet med användandet var att både
avgränsa och utöka antalet träffar. Implementeringen av inklusionskriterierna tog även plats i
sökningen, och anledningen med det var att avgränsa antalet träffar. När sökningen
genomfördes lästes en mängd abstracts som passade in på  forskningsöversiktens tema, syfte,
och frågeställningar. Det finns en färdiggjord tabell som visar sökhistoriken under arbetets
gång (se bilaga 1).
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Syftet med läsningen var att identifiera artiklarnas innehåll och se ifall innehållet stämde
överens med arbetets syfte och frågeställningar. Sammanlagt identifierades 35 lämpliga



artiklar genom läsning av abstracts, varav 11 artiklar valdes att ha med i
forskningsöversikten. För att se hela processen, kolla flödesschemat (bilaga 2).

3.2 Inklusions- och exklusionskriterier

I denna forskningsöversikt är inklusionskriterierna följande:

● Artiklarna skall vara skrivna 2011, fram till dagens datum
● Artiklarna skall vara på svenska eller engelska
● Artiklarna skall vara peer-reviewed

Exklusionskriterierna är följande:

● Artiklarna är skrivna före 2011
● Artiklarna har ett språk som inte är svenska eller engelska
● Artiklarna är inte peer-reviewed

3.3 Databearbetning

Under databassökningen lästes flera olika abstracts som stämde in på forskningsöversiktens
syfte och frågeställning. När ett flertal artiklar hade samlats bestämdes det inom gruppen att
det skulle delas upp ett antal artiklar mellan varandra och att man då skulle läsa artiklarna
man tilldelades. Vid läsningen var det viktiga att bearbeta texterna utefter
forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. De artiklar som inte passade in på varken
syfte eller frågeställningar ansågs vara olämpliga till forskningsöversikten. När bearbetningen
var färdigställd var det 11 artiklar utav 35 som ansågs vara användbara till arbetet. När
artiklarna hade sammanställts blev det synliggjort att det fanns 3 teman. Det första temat var
sociala medias porträttering av kroppsideal. Det andra temat var hur kroppsidealet påverkade
ungdomar i samband med sociala mediebruk, och det tredje temat var lärares arbetssätt med
kroppsideal.

Förutom att kolla på artiklarnas innehåll under bearbetningen, genomfördes även en
kvalitetsgranskning för att granska artiklarnas relevans. Artiklarna utvärderades utefter ett
frågeformulär som bestod av 17 frågor. Dessa 17 frågor kan endast besvaras med ett ja, nej,
eller med en eventuell kommentar. Ett ja gav en poäng, medan resterande svar gav 0 poäng.
Maxpoängen för en artikel var 17 poäng. En kopia av frågeformuläret som användes under
kvalitetsgranskningen finns i arbetet under benämningen bilaga 4, och poängen för varje
artikel som användes. Det finns även en artikelöversikt som riktar sig mot varje artikels
metod, syfte och innehåll. I den artikelöversikten redovisas även poängen som varje artikel
har fått. Se bilaga 3.
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4. Resultat
Resultatet från forskningsöversikten är uppbyggt på fyra underrubriker som är kopplade till
vårt arbetes syfte, vilket är att se hur sociala medier påverkar kroppsidealet hos ungdomar i
högstadiet och gymnasiet, vidare är syftet att undersöka hur idrottslärare arbetar med
kroppsideal i sin undervisning enligt forskning. Den första underrubriken “Sociala mediers
påverkan på ungdomars kroppsideal?”. Följt av följande “Positiva effekter på kroppsideal av
sociala medier, “Genusperspektiv - sociala medier och kroppsideal” och “Kroppsideal -
lärarens uppdrag”.

4.1 Sociala mediers påverkan på ungdomars kroppsideal
Sociala medier påverkar oss alla, på ett eller annat sätt. Forskning av Salomon & Brown
(2019); Maheux (2022); Weinsteins., m,fl (2021); Marciano., m.fl (2022)  lyfter upp frågan i
att tro att sociala medier i alla dess former och, oavsett hur lång eller kort tid man använder
sig av det, ger en negativ påverkan på användaren. Det är inte fallet, forskning visar istället
att det är specifika aktiviteter individen bedriver på sina sociala medier som kan skapa ett
självobjektifieringsbeteende. Beteendet kan maskera sig i olika former som att be någon
betygsätta ett foto av en, lägga upp bilder på sig själv, lägga upp bilder på sig tillsammans
med andra människor eller selfies enbart av ditt ansikte/kropp/båda. Det kan leda till att man
eftersträvar olika kroppsideal, som smal eller kurvig vilket gör att man blir missnöjd med sin
egen kropp. Weinstein., m,fl (2021) tar upp fenomenet då ungdomar jämför sig med andra i
sin omgivning och väger det dem ser mot det dem själva har och är t.ex. kropp, vikt eller
pengar. Författarna menar att detta beteende kan leda till att man hamnar i en depression eller
utvecklar någon form av ätstörning. Marciano., m.fl (2022) stärker Weinsteins., m,fl (2021)
antagande att det finns en korrelation mellan sociala medier och depressionssymtom, och att
det har stegrat, främst bland unga vuxna i samband med att sociala medier har blivit så stort
som det idag är.

Bland gymnasieelever lyfter Wiklund (2019) fyra sätt elever beskriver den onyttiga fitness
hypen och hur den påverkar deras kroppsideal. Det första sättet är att man får högre status
inom den sociala kretsen. En muskulös och snygg kropp ger personen en sorts erkännande
från sina kamrater, detta blir en spiral där ungdomar vill nå “idealkroppen” för att få en högre
status i det sociala umgänget. Det andra sättet fokuserar på Social- och massmedia då det har
blivit en stor arena för ungdomar, där nya nästintill omöjliga kroppsideal matas ut till
publiken, samt att ungdomarnas medmänniskor lägger ut bilder på sig själva vilket bidrar till
att man jämför sig med alla andra. Detta fortsätter att spä på fitness hypen vilket resulterar att
mångas ungdomar utsätter sig för svåra dieter och överdriven träning. Det tredje sättet
beskriver paradoxen mellan att vara stark men ändå smal, detta innebär att man t.ex. ska
kunna lyfta tunga vikter, men det ska inte synas att du har grova muskler. Tjejer blir i större
utsträckning påverkade av paradoxen.
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Många tycker att man ska vara atletisk men ändå ha en kropp som ser bra ut enligt
kroppsidealet t.ex. platt mage och stora muskler som man och en smal midja och en fast
kropp som tjej. Ett exempel på detta kan vara en tjej som tränar tävlar i tyngdlyftning. För att
klara av att lyfta stora tunga vikter i en explosiv rörelse krävs det stora (och synliga) muskler.
Tjejen i detta fallet kommer då inte att vara “vacker” enligt kroppsidealet för tjejer i och med
att hon inte är smal med mindre synliga muskler. Det fjärde och sista fokuserar på
folkhälsomyndigheten som sätter hög vikt på nutrition och träning vilket ska implementeras i
skolan eftersom det är en stor arena. I och med detta fastställer skolan också ett kroppsideal
som man ska eftersträva vilket sätter press på ungdomar att nå för att vara “nyttig och
hälsosam” (Wiklund, E. m fl 2019). Resultatet visar enligt Wiklund (2019) att dessa fyra
aspekter av den onyttiga fitness hypen präglar mer eller mindre ungdomars hela vardagen.
Om man inte förhåller sig till de fyra aspekterna riskerar man att bli utesluten och bland annat
förlora sin sociala status. Resultatet leder till att många ungdomar enligt Wiklund (2019)
utvecklar olika former av psykisk ohälsa. Dessa kan ta formen av
självobjektifieringsbeteende som nämnts tidigare, eller ortorexi som innebär att man
utvecklar en skadlig besatthet av träning och kost, vilket också och Salomon & Brown (2019)
resultat är i linje med.

4.2 Positiva effekter på kroppsideal av sociala medier
Inte all forskning om sociala medier är negativ, tvärtom lyfter Krogh (2022) och Weinstein.,
m,fl (2021) att det sociala umgänget bidrar till en vänskaplig support vilket ger en positiv
effekt på ungdomars mentala hälsa och kroppsideal. Sociala medier kan bidra att nya
vänskapsband formas, inte bara i ens närhet utan även internationellt, vilket stärker den
sociala supporten ytterligare. Även om vänskaplig support kan ge en positiv effekt på sociala
medier så förmedlar Krogh (2022) att detta generellt bara gäller de individer som inte har en
negativ perception av sitt kroppsideal. Har man inte det är sannolikheten att man inte får
någon större effekt av den vänskapliga supporten.

4.3 Genusperspektiv - sociala medier och kroppsideal
Sociala medier påverkar könen olika, och Krogh (2022) lyfter fram hur ungdomar spenderar
sin tid på olika sociala medier. Författaren menar att i dagens samhälle är användandet av
sociala medier väldigt sällan textbaserat hos ungdomar, utan de fokuserar mer på visuella
applikationer (facebook eller instagram). Dessa visuella applikationer späder på olika
kroppsideal som i vissa fall skapar mental ohälsa. Krogh (2022) och skriver att tjejer i större
utsträckning är missnöjda med sin kroppsvikt och anser sig vara överviktiga medan killar
istället ser sig som underviktiga och för smala. Forskningen visar på att 53% av tjejerna och
41% av har ett negativt kroppsideal vilket tyder på att den mentala ohälsan i form av
kroppsideal finns hos båda könen, även om tjejer överlag upplever ett lägre välmående än
killar. Forskning av Maheux (2022) lyfter också att tjejer i högre grad utsätts för
depressionssymtom genom de sociala medier som är visuell fokuserade.
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Gioia (2020) fortsätter med att unga tjejer har en högre tendens att ta strategiska kort på sig
själva som lyfter fram kroppsdelarna som de anser vara “idealet”, detta kallas för
“body image control”. I vissa fall kan ett sådant beteende leda till individen skapar en negativ
kroppsbild, vilket också kan öka risken för bland annat depressionssymtom. Carmona m.fl
(2015) skriver i samband med att tjejer generellt har högre negativ kroppsbild dessutom visar
på en högre grad av “avoidance behaviors”, vilket innebär att man undviker obekväma
situationer på grund av “defekter” med den egna kroppen. Detta gäller, även om Krogh
(2022) lyfter att tjejer i högre grad har ett större vänskapligt supportsystem bland de sociala
medierna, vilket genererar positiv feedback och därmed positiva effekten av sociala medier

4.4 Kroppsideal - lärarens uppdrag
Schubring (2021) skriver att det kan vara komplicerat att arbeta med kroppsideal som
idrottslärare och trycker på att sociala medier, sociokulturella förhållanden men även elevers
mentala motstånd gentemot kroppsideal gör processen svår. Enligt Schubring (2021) måste
man som lärare visa på en förståelse för ungdomarnas personliga och kulturella bakgrund
som påverkar deras ideal av hälsa. Detta understryks i hennes resultatet då det visar på att
tjejer generellt vill vara smalare, och att många killar vill ha en större kropp. Idéerna av att få
en större eller smalare kropp är till viss del personliga preferenser, men också kulturella vilket
Schubring (2021) framhäver som problematiskt för idrottslärare. Författaren skriver dessutom
att man måste även kunna visa en förståelse om olika diskurser (en diskurs är i detta fall ett
eller flera perspektiv) som kön eller etnicitet och hur det t.ex. kan påverka elever med en
utländsk bakgrund om du endast visar upp en vit muskulös man som ett exemplar av utmärkt
hälsa. Lärare ska enligt Schubring (2021) vara försiktiga med att associera hälsosamma
begrepp med fitness, man behöver inte vara muskulös för att vara nyttig. I samband med det
ska man som lärare ha reflekterat över lektionsupplägget så att man inte häver ut sig det ena
begreppet efter det andra och kopplar ihop dessa med hälsa, studier av Schubring (2021)
visar att detta kan leda till avhopp från fysisk aktivitet utanför skolan samt olika former av
ätstörningar hos eleverna.

Carmona m.fl (2015) skriver att tonåren är en påfrestande period i de flesta ungdomars liv i
och med att kroppen i många avseenden växer och förändras. Detta menar författarna kan
leda till att elever märker avvikelser från normen vilket i vissa fall resulterar i att man kan
råka ut för mobbning. Det kan då skapas en försvarsmekanism i huvudet på offret som kallas
för “avoidance behaviors”, vilket innebär att man undviker situationer där man känner sig
obekväm. För idrottslärares del menar Carmona m.fl (2015) att elever vars kroppsbild är
negativ tenderar att undvika idrottslektionerna då det är en situation där man lätt kan peka ut
olika kroppsdelar som eleven är osäker över. Studien författarna tog fram visar på att
idrottslärare som använder sig av traditionella undervisningsstilar inom idrott i större
utsträckning hade fler frånvarande elever än idrottslärare som hade särskilda examen inom
idrott. Vidare lyfter Schubring (2021) fem faktorer som hon anser vara viktiga för att skapa
ett klimat där eleverna kan arbeta med kroppsideal inom idrott och hälsa.
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Till att börja med ser både lärare och elever att kroppsideal är en viktigt och meningsfull del
inom idrott och hälsa. Vilket bör leda till att skolverksamheten implementerar arbetet med
kroppsideal mer tydligt i den antagna läroplanen. Utöver det är kroppsideal dessutom ett
känsligt ämne för både lärare och elever enligt Schubring (2021). Det sätter press på att det
finns eller skapas väletablerad relation lärare och elever sinsemellan. Därefter kommer vi till
kroppsideals intersektionella karaktär, det vill säga de olika maktordningar som följer
kroppsidealet och hur dagens klassrum i vanliga fall är diversifierade i form av t.ex. kön eller
etnicitet. Man som lärare behöver då kunna vara flexibel i sitt arbetssätt för att kunna nå en
progression hos eleverna. Läraren måste enligt Schubring (2021) se till att ta en aktiv roll
under lektionen och våga utmana elevernas tankar kring deras subjektiva kroppsideal, målet
måste vara att skapa förutsättningar under undervisningen för att eleverna ska kunna få en
positiv kroppsbild. Den sista faktorn har att göra med idrottslärares egna subjektiva bild av
kroppsideal och hur man balanserar den med stoffet som ska läras ut till eleverna. Schubring
(2021) skriver att man som lärare ska kritiskt reflektera över kroppsidealen som eleverna kan
tänkas besitta och planera en långsiktig strategi för inte bara idrottsundervisningen, men
också för hela skolan.

En studie av Marttinen, m.fl (2020) handlar om ett efterskole program skolan implementerade
som heter GIRL (Gaining Insight through Reflective Learning). Målet med studien var att
idrottslärarna skulle skapa en kroppsfokuserad läroplan för endast tjejer då detta var ett hett
tema genom en “An activist approach”, det innebär att man som lärare lägger extra energi på
att identifiera, förhandla och förstå vad som underlättar för i detta fallet, tjejer när det
kommer till kroppsideal. Författarna beskriver att det var essentiellt att tjejerna fick vara med
och bestämma hur läroplanen skulle se ut, detta fungerade bra eftersom att detta program
skedde efter skolan vilket tillät en viss flexibilitet. Det var också extra viktigt att skapa en god
relation elever och lärare emellan, som också Schubring (2021) lyfter då kroppsideal för
många är ett känsligt ämne. Arbetssättet som Marttinen, m.fl (2020) resulterade dessutom i
att eleverna även utanför lektionen befann sig mer bekväma med sina kroppar samt var mer
öppna om t.ex. pubertet och allt runtomkring som går under kroppsideal.

Kerner., m,fl (2018) anser att det finns en relation mellan ens perception av kompetens inom
fysisk aktivitet och kroppsbild. Författarna trycker på att aktiviteten som genomförs på
lektionen inte har så stor betydelse för att uppnå en mer positiv kroppsbild hos eleverna. De
påstår att man som lärare istället bör sträva efter att höja elevers perception av kompetens,
och att detta i sin tur leder till att deras kroppsbild positivt påverkas
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5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion
Denna forskningsöversikten har presenterat data som belyser hur sociala media porträtterar
kroppsideal, hur kroppsideal påverkar skolungdomar i samband med deras egna sociala
mediebruk, och hur lärare arbetar med undervisningen av kroppsideal. Vid sökningen av
material bestämdes det att sökorden var passande, då sökorden kunde associeras med
forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Majoriteten av sökningarna som skedde
ledde till de önskade artiklarna, men det svåra var att identifiera artiklar som kunde stämma
in på frågeställning två. Med det sagt var en ändring i sökorden det enda som behövde göras,
vilket senare resulterade i en lyckad sökning. När vi bestämde oss för att bedriva sökningen
utgick vi efter våra inklusionskriterier.
Artiklar skrivna före 2011 har alltså exkluderats och anledningen till gränsdragningen är
enkel. År 2011 infördes en ny läroplan i samtliga ämnen i den svenska skolan och hoppet om
att finna ett arbete som hänvisade till den läroplanen fanns bland oss. Språkbegränsningen är
också den enkel, liksom valet att endast inkludera peer-review granskade artiklar. Båda
kriterierna syftar till att minska risken för missförstånd och öka chansen till att hitta relevant
och korrekt forskning.

Arbetets styrkor är att det behandlar ett omtalat, och växande område i forskningsvärlden.
Något som ytterligare stärker det valda ämnets område är det faktum att artiklarna som har
beaktats i forskningsöversikten är skrivna av olika författare, vilket vidare indikerar att
forskningsöversikten behandlar ett relativt väletablerat område. Utöver blandningen av
författare, är ursprungsländerna olika. Ursprungsländerna är USA, Sverige, Danmark,
Storbritannien, Italien, Spanien och Schweiz. Det var fyra artiklar som kom från USA, två
från Sverige, och resterande länder hade en var. En svaghet som detta arbetet erhåller är det
faktum att majoriteten av forskningen inte genomfördes i Sverige. Om flera artiklar hade
gjorts i Sverige hade man kunnat få ett resultat som riktar sig mot svenska ungdomar. En
annan svaghet som går och tolka som ett “dubbeleggat svärd” är det faktum att
forskningsområdet som detta arbetet behandlar är brett, vilket kan försvåra avgränsningen av
artiklar.

Sammanlagt var det 11 artiklar som ansågs vara relevanta till forskningsöversiktens syfte och
frågeställningar, och det är dessa som vi har valt att redovisa i resultatdelen. Av dessa artiklar
var fyra kvalitativa och resterande sju kvantitativa. De artiklar som var kvalitativa var
Mahuex (2022), Marttinen (2020), Schubring (2021), och Weinstein (2021). På grund av att
majoriteten av artiklar var kvantitativa tros det att det kan påverka resultatet. Tanken är att om
man jämför en kvantitativ studie med en kvalitativ studie i detta ämnet så kan man få mera
djupgående svar i en kvalitativ studie, till skillnad från kalla fakta från kvantitativa studier.
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Vid bearbetningen av artiklar genomfördes en läsning och kvalitetsgranskning. Vid läsningen
utgick vi med att artiklarnas innehåll skulle medföra relevant information till
forskningsöversiktens syfte och frågeställningar. Vid kvalitetsgranskningen fanns det ett
problem med att poängsätta artiklarna. Som sagt innan fanns det sju kvantitativa artiklar och
fyra kvalitativa artiklar. Vid sammanställningen av poäng förekom det frågor som riktade sig
mot specifikt kvantitativa eller kvalitativa artiklar. Tankarna om man skulle sänka
maxpoängen under sammanställningen flög runt, men det gjordes inte fastän vissa frågor inte
kunde rikta sig mot specifika artiklar.

5.2 Resultatdiskussion
I anslutning till syftet kommer vår diskussion ta fram de relevanta aspekterna från resultaten,
och dessa kommer att redogöras utifrån två underrubriker.

5.2.1 Sociala mediers påverkan på ungdomarnas kroppsideal
Sociala medier är idag stort, otroligt stort, och det är naivt att tro att det inte har en påverkan
på människors, i synnerlighet ungdomars hälsa kring kroppsideal. Forskningen som Truby &
McCaffrey (2020) och  Santos & Reeve (2020) lyfte fram i inledningen tolkade sociala
mediers framryckning genom smartphones som ett hot mot ungdomars mentala hälsa.
Forskarna menade att tillgången till sociala medier som var bild-fokuserade låg bakom
mycket av kroppsmissnöjet och extrema hälsoval som bredde ut sig i samhället i början av
2010-talet. Salomon & Brown (2019); Maheux (2022); Weinsteins., m,fl (2021); Marciano.,
m.fl (2022) studier visade på samma resultat, det vill säga att bild-relaterade sociala medier
påverkar ungdomars kroppsuppfattning. Forskarna lyfter också upp
självobjektifieringsbeteende som till stor del påverkar kroppsuppfattningen och som
ungdomar kan utveckla om kroppsbilden är låg och bild-fokuserade sociala medier är en stor
del av deras liv. Wiklunds (2019) resultat visar på att det finns flera “arenor” som tillsammans
skapar en “fitness hype” (ett ideal man ska följa) hos ungdomar, varav sociala medier är en av
dessa “arenor”. Författarens resultat går såldes i linje med de tidigare nämnda, det vill säga
att sociala medier trycker ut ett kroppsideal som bidrar till en negativ kroppsbild hos
ungdomar. Men man kan då också påpeka att Wiklunds (2019) studie tog upp tre arenor till,
utöver sociala medier och att dessa också bidrog till “fitness-hypen”. Det vi syftar till är då att
sociala medier i många fall kanske är droppen som får bägaren att rinna över, och inte det
som fyller bägaren fullt ut. Anledningen till att vi inte såg detta i dem andra studierna kan
bero på hur frågeställningarna var upplagda och hur riktningen i arbetet var etablerat.
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Något vi inte riktigt hade räknat med i resultatet var att det skulle finnas positiva aspekter av
sociala medier. Men som det visade sig så pekade inte all forskning på att sociala medier bara
medför negativa aspekter. Truby & McCaffrey (2020) forskning pekade inte enbart på
utvecklingen av sociala medier som negativt, utan även om det bidrog till kroppsmissnöje och
negativ prat om kroppen kunde det även ledde det till nyttiga matval. Detta går i linje med
studien från Camacho-Miñano., m,fl  (2022) där tjejer ansåg att vältränade hälsoprofiler från
plattformen “Instagram” inte bidrog till något kroppsmissnöje utan som en inspiration för hur
man ska gå tillväga för att uppnå liknande resultat. Krogh (2022) studie går delvis- och delvis
inte i linje med Camacho-Miñano., m,fl  (2022) och Truby & McCaffrey (2020) studier.
Krogh (2022) menar att det i allra högsta grad finns positiva aspekter av sociala medier, och
att dessa visar sig i den vänskapliga supporten man kan från sin vänskapskrets, men också
från internationellt håll om man har band där. Men för att kunna få nytta av den vänskapliga
supporten bör individen generellt inte ha en negativ perception av sin kroppsbild.

5.2.2 Hur lärare i idrott och hälsa arbetar med kroppsideal
Det kan vara svårt för lärare i idrott och hälsa att lära ut om kroppsideal. Schubring (2021)
studie resulterade i att författaren strukturerade upp en undervisningsmodell som går ut på att
hjälpa lärare i idrott och hälsa arbeta med kroppsideal. Modellen kan kort beskrivas så här: att
kroppsideal borde implementeras i läroplanen, starka relationer mellan lärare och elever,
flexibelt arbetssätt, aktiva lärare, lärare bör släppa den subjektiva bilden av kroppsideal.
Idrottslektionerna uppfattas av många ungdomar som en plats där man känner sig utsatt och
blottad. Man kanske hade kunnat arbeta bort detta om “kroppsideal” hade varit tydligare
implementerat i läroplanen. En studie av González-Calvo,m,fl. (2022) resulterar i samma
slutsats som Schubring  (2021), det vill säga att lärare måste ha tillräckligt med
självkännedom för att acceptera sin egna bild av hur ett nyttigt kroppsideal ser ut, och avhålla
sig från att förespråka detta till sina studenter, såvida inte det går i samma spår som
folkhälsomyndighetens. Carmona m.fl (2015) går i linje med Schubring (2021) med att nya
och innovativa lärstilar är vägen framåt. Hon lägger upp det som att idrottslärare med särskild
examen tenderar att ha färre avhopp från idrotten än lärare som använder sig av den
traditionella ledarstilen. Hon tar också upp “avoidance behaviour”, vilket kort innebär att man
undviker obekväma situationer som t.ex. omklädningsrummet för idrotten. Lodewyk &
Sullivan (2016) studie går i samma spår, det vill säga att många elever hoppar av ämnet idrott
och hälsa så fort man kan välja bort det. Kroppsideal finns med i det centrala innehållet från
grundskolan, men det är inget som betygsätts fören idrott och hälsa 2 i gymnasiet.
Ungdomarna som hoppar av hinner med andra ord inte lära sig om kroppsideal fören idrott
och hälsa 2, såvida inte lärarna i grundskolan verkligen har arbetat flitigt med det. Studien av
Marttinen, m,fl (2020) fokuserar på att lärarna skulle arbeta efter en  “activist approach” och
var av samma anda som tidigare resultat.  Arbetssättet “activist approach”resulterade i att
eleverna både under och utanför lektionen befann sig mer bekväma med sina kroppar samt
var mer öppna om t.ex. pubertet och allt runtomkring som går under kroppsideal.
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Kerner., m,fl (2018) resultat visade på att lärare i idrott och hälsa ska fokusera på att höja
elevers perception av kompetens för att kunna skapa en positiv kroppsbild hos eleverna.
Enligt Skolverket (2022) ska idrottsundervisningen både i grundskolan och gymnasiet
innehålla kroppsideal. Enligt vissa anser man dock att kroppsideal är otydligt implementerat i
läroplanen och på så sätt hamnar kroppsideal undervisningen lite vid sidan av och i värsta fall
skummar lärare igenom kroppsideal lite lätt i samband med andra moment och sedan kryssar
av det som genomfört. Detta kan vara en aspekt till varför det enligt Lodewyk & Sullivan
(2016) är så många som väljer bort idrott och hälsa fortast möjligt, då man inte fått tillräckligt
med lärdom om kroppsideal och hur man kan motverka det negativa som oftast är associerat
med det. I samband med avhopp från idrottsundervisning bör man se över vilken ledarstil
man använder sig av. Precis som Carmona m.fl (2015) skriver borde man ha en progressiv
ledarstil som grundar sig i en särskild examen inom idrott, och undvika de traditionella
ledarstilarna som nästan går ut på att förnedra utövarna som inte klarar av momentet. Man
bör också se över och kanske implementera kroppsideal mer tydligt i läroplanen som
Schubring (2021) skriver i sin studie.
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6. Slutsats och implikationer
Resultatet ovan visar på att sociala medier påverkar ungdomars kroppsuppfattning och att
kroppsidealen som matas ut till användarna skapar en rad hälsoproblem som är svåra att
hantera. Många gånger är det jämförelsebeteendet hos ungdomarna som späder på det redan
infekterade området och påverkar ungdomarna att ta till mer drastiska metoder för att uppnå
kroppsidealet eller för att “vara snyggare” än övriga. Även om mycket av resultatet tyder på
en negativ utveckling så finns det ändå guldkorn. Det visade sig att sociala medier kan vara
en positiv effekt på ungdomars kroppsuppfattning, dock är detta “låst” bakom vissa kriterier.
För att man ska kunna gynnas av detta krävs det att man för det första har en stödjande
kompiskrets och för det andra att man inte redan har en negativ kroppsbild. Som med mycket
annat är kroppsideal komplicerat och det är skillnad från person till person. Man ser hur
kroppsidealet påverkar ungdomars kroppsuppfattning positivt- eller negativt. Element från en
dålig kroppsuppfattning kan visa sig i vardagen som att överträna eller extremt fokus på kost,
allt detta påverkar givetvis ungdomars välbefinnande. Vilket leder in på hur läraren ska
förhålla sig till undervisningen om kroppsideal. Resultaten visar på att lärarna ska eftersträva
att vara i utvecklingens framkant när det gäller ledarstil, och aktivt arbeta på ett sätt som visar
förstående för elevernas subjektiva bild av kroppsideal, och våga ifrågasätta tankar hos elever
som får dem att börja reflektera över om deras tankar är korrekta. Fortsatt kvalitativ forskning
bör genomföras i samband med de positiva effekterna av sociala medier. Med en mer
djupgående forskning kanske man helt kan ersätta de negativa aspekterna med dem positiva.
Genom arbetet har vi fått en fördjupad förståelse kring hur sociala medier påverkar
ungdomar, samt hur man som lärare kan arbeta för att verkligen få fram kroppsideal i sin
undervisning. Vi känner att en ökad kunskap inom olika former av ätstörningar och ohälsa
skulle kunna vara givande eftersom det många gånger grundar sig i fysisk aktivitet.
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punkten resultatet
tog fram var att
ungdomar som
spenderar mycker
tid framför sociala
medier tenderar
att i högre
utsträckning
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Resultatet visar på
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från sociala
medier under
inläggningen på
sjukhuset
medförde
positivare resultat.

13/17

Wiklund, E.,
Jonsson, E., Coe,
A.-B., &
Wiklund, M.
(2019)

Studiens syfte är
att utforska hur
unga människor
uppfattar
träning, diet och
kroppsideal i den
nutida svenska
kontexten.

Deltagarna i
studien kommer
från en större
kommunal skola i
norra Sverige, ett
kriterium var att
samtliga deltagare
skulle vara 16-19
år gamla.
Semi-strukturerade
intervjuer
genomfördes på
deltagarna.

Det utstående
fyndet visar på att
de flesta
ungdomar ser
fitness-hypen som
något onyttigt
men ändå följer
man den på något
plan då den har
blivit en livsstil i
samhället.

12/17
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Bilaga 4 - Bedömningsmall för att mäta studiens kvalitet för artiklar

1.      Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

3. Är väsentliga begrepp definierade?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

4.      Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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5.      Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?

Ja

Nej

För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka som
valdes och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella inklusions- och
exklusionskriterier?

Eventuell kommentar:

6.      Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek bestämdes?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

8.      Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)?

Ja

Nej

Omögen att
avgöra

Eventuell kommentar:
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9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning etc.)
som ska jämföras beskrivits tydligt?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

10.  Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

11.  Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och
observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt beskrivits?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

12.  Är den redovisade analysmetoden lämplig?

De metoder som används måste vara lämpliga för data.

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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13.  Har etiska aspekter beaktats?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

14.  Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:

15.  Svarar resultatet mot syftet?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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16.  Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet?

Om antalet deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att man
är oförmögen att avgöra

Ja

Nej

Oförmögen
att avgöra

Eventuell kommentar:

17.  Är resultaten praktiskt relevanta?

Ja

Nej

Eventuell kommentar:
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