
 

 

 

Stämning, styrka och status 
En skildring av barns inställning till och utförande 

av styrketräning ur ett barndomssociologiskt 

perspektiv  
 

 

 

Examensarbete 

Författare: Johan Andersson 

& Max Andersson 

Handledare: Kalle Jonasson 

Examinator: Owe Stråhlman 

Termin: VT17 

Ämne: Idrott och hälsa 

Nivå:Avancerad 

Kurskod: 4GN074 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Med denna kvalitativa forskningsstudie vill vi bidra med kunskap om 

mellanstadieelevers syn på sin egen och andras styrketräning, samt vad som uppstår 

elever emellan när styrketräning genomförs.Vi vill också bidra med kunskap om vilka 

genusaspekter som gör sig gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. Det här 

görs med frågeställningar om elevers erfarenhet om styrketräning, det sociala samspelet 

när barn styrketränar tillsammans, barns inställning till styrkträning på gym och med 

genusaspekter som grund. I bakgrunden till studien presenteras hur synen på 

styrketräning bland barn har förändrats över tid, samt vad styrkträning är. I den tidigare 

forskningen presenteras gymkultur, gymtyper och styrketräning med genusaspekter i 

fokus. För att bidra med kunskap om syftet för studien valde vi att se på resultatet 

utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. Genom två observationer och en intervju i 

fokusgrupp samlades data in genom att använda en etnografisk ansats, vilket resulterade 

i tre underrubriker stämning, styrka och status. Materialet analyserades och visade att 

styrketräning är och kommer att spela en central roll i barns idrottande och fysiska 

aktiviteter. Det konstaterades att killar tar större plats i styrketräningssammanhang både 

bland barn och vuxna och sociala medier och förebilder påverkar hur barn ser på 

styrketräning. 
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Inledning 

Utbildningsminister Gustav Fridolin och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 

Gabriel Wikström debatterar i regeringens debattartikel (2016) för att barn mår väl av 

daglig fysisk aktivitet i skolan. I Riksidrottsförbundets artikel Idrott är en del av 

uppväxten (2017) skrivs det att fysisk aktivitet är en viktig del i barndomen. I artikeln 

står det att 90 % av alla Sveriges barn och ungdomar vid något tillfälle i sitt liv 

medverkat i en idrottsförening av något slag. Men tydligen är inte all fysisk aktivitet 

lika attraktiv. Påståenden som ”styrketräning i tidig ålder hämmar växten”, 

”styrketräning ökar risken för rygg- och knäproblem vid äldre ålder” och ”styrketräning 

försvagar skelettet” har påverkat bilden av styrketräning i tidig ålder. 

Riksidrottsförbundet (2009) menar att styrketräning för barn och unga kan ha 

skadeförebyggande effekter och samtidigt stimulera skelettets uppbyggnad. 

Riksidrottsförbundet hävdar också att en ökad styrka hos barn och unga underlättar 

deras motoriska inlärning. Detta skapar i förlängningen bättre förutsättningar och 

möjligheter för allsidig rörelse. Idrott- och hälsaundervisningen i skolan ska syfta till att 

”eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva” 

(Skolverket, 2011:51), vilket gör att styrkebaserat innehåll kan lämpa sig väl i idrott- 

och hälsaundervisningen. Med kunskapen om att fler unga idag väljer att träna på gym 

före att delta i lagsporter och att åldersgränsen på gym sänks runtom i landet (se 

Sundström, 2015 & Mathillas, 2017), anser vi att det vore intressant att bidra med 

kunskap om barns inställning till styrketräning. Vuxna har konstaterat att tidig 

styrketräning ger positiva effekter, men vad säger barn själva om styrketräning? Är det 

inte av högsta väsentlighet att lyfta barns egna röster angående styrketräning? Finns det 

skillnader i barns syn på styrketräning beroende på genus? Forskning om barn och idrott 

är bristfällig, och vad som är än mer saknat är forskning om vad barn själva säger om 

idrottskategorin styrketräning. Det är en anledning till varför vi väljer att lyfta barns röst 

om just styrketräning, för att fylla det hålrum som faktiskt existerar. Med ett 

barndomssociologiskt perspektiv ämnar vi med den här studien att komma i kontakt 

med barn, och bidra med kunskap om vad som präglar deras inställning till 

styrketräning. 

 

Inför denna forskningsstudie har en pilotstudie genomförts (se bilaga A) i en årskurs 

sex. Pilotstudien var en enkätundersökning där eleverna fick svara på deras attityd till 

styrketräning och gymträning, samt hur deras erfarenhet inom området såg ut.   

 

1 Syfte och frågeställningar 
Här presenteras studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och 

andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs. 

Syftet med studien är också att bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig 

gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har mellanstadieelever av styrketräning? 

 Vad präglar det sociala samspelet när barn styrketränar tillsammans? 

 Vad präglar mellanstadieelevers inställning till styrketräning på gym?  
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 Vilka genusaspekter gör sig gällande i mellanstadieelevers syn på styrketräning 

på gym?  

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras vad idrott och hälsa är för barn. Här presenteras också vår 

definition av styrka och styrketräning, samt vad forskare säger om styrketräning för 

barn.  

 

2.1 Idrott och hälsa för barn 

Att ämnet idrott och hälsa i skolan är populärt råder det ingen tvekan om. Håkan 

Larsson (2016) beskriver i boken  Idrott och Hälsa – i går, i dag, i morgon, att ämnet 

idrott och hälsa tillsammans med andra praktisk-estetiska ämnen värderas högt av 

elever. Samtidigt som det är ett ämne som många elever värderar högt är det ett ämne 

som många elever tycker är det absolut värsta. Att elevers inställning till ämnet skiljer 

sig kan bero på olika saker. En aspekt författaren lyfter är att yngre barn har ett stort 

behov av att röra sig och i ämnet idrott och hälsa uppmuntras rörelse i olika 

sammanhang, vilket i sin tur leder till en positiv inställning till ämnet. Ämnet idrott och 

hälsa är för barn i låg ålder också ofta associerat med frihet medan äldre barn inte alltid 

uttrycker samma associationer för ämnet. Författaren menar att det kan bero på att 

idrottsundervisningen blir mer och mer strukturerad och styrd desto äldre barnen blir. 

Att ämnet blir mer strukturerat och inte inger lika stor frihetskänsla hos eleverna kan 

vara en bidragande orsak till att elever inte uppfattar ämnet som lika lustfyllt längre.  

 

En annan orsak som kan påverka elevers inställning till idrott och hälsa är hur eleverna 

spenderar sin fritid. Barn som deltar i föreningsidrott på olika sätt upplever ofta ämnet 

idrott och hälsa i skolan som positivt. Som tidigare nämnt, meddelar 

Riksidrottsförbundet (2017) att uppemot 90 % av alla Sveriges barn och ungdomar vid 

något tillfälle i sitt liv har medverkat i en idrottsförening. Procenttalet hade säkerligen 

blivit mindre om undersökningen riktat in sig på de elever som varit involverade i 

föreningsidrott under hela sin grundskoletid, men det ger ändå en hint om hur många 

barn det är som testar på olika idrotter på sin fritid. Det här är något som RF menar att 

verksamma i skolan bör värna om. RF vill bland annat att det ska införas mål i 

läroplanen om kunskap och förståelse för rörelse. Dessutom påpekar RF i samma artikel 

att: 

 

“Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett 

gott liv och en god uppväxt. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse.” 

Riksidrottsförbundet (2017-01-24)  

 

Idrott och hälsa i skolan strävar efter att alla barns utveckling ska tillgodoses och det går 

att göra tolkningen att undervisningen av ämnet idrott och hälsa är extra betydelsefullt 

för barn som inte deltar i föreningsidrott på något sätt. Med andra ord har 

idrottsutövande på fritiden en inverkan på hur barn upplever undervisningen av ämnet 

idrott och hälsa. Susanna Hedenborg diskuterar i kapitlet Barnet och det idrottande 

barnet i antologin Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta (2012) 

huruvida föreningsidrott kan bidra till fortsatt idrottsutövande i ett framtida liv. 

Hedenborg poängterar att det inte handlar om hur många tillfällen ett barn deltagit i en 

föreningsaktivitet för att barnet ska fortsätta idrotta i framtiden. Författaren menar 

istället att miljöaspekter och själva testandet av olika idrottsaktiviteter är bidragande 

faktorer för barns motivation till fortsatt idrottande.  
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Varför medverkar barn i idrottssammanhang utanför skolan? Inger Eliasson sätter i 

Barns perspektiv på barnrättsperspektivet (2011) barnet i första rummet, och har genom 

intervjuer med barn sammanställt varför de väljer att idrotta på fritiden. Anledningarna 

är många. Några barn säger i intervjuerna att det roligaste med idrott är att få spela 

matcher och åka på läger. Några andra barn menar att det bästa med idrottandet på 

fritiden är att få träffa kompisar eller att lära känna nya kompisar. En sista grupp av barn 

menar att själva idrottsutövandet är det roligaste, alltså att i ishockey åka skridskor och 

tacklas, och i fotboll att springa och skjuta bollen. Barnen poängterar att de idrottar för 

att det är roligt, de kommer till de anordnade tillfällena för att ha kul.  

 

 

2.2 Definition av styrka och styrketräning  

I publikationen Styrketräning för barn – bu eller bä (2007) använder författaren Michail 

Tonkonogi sig av definitionen ”Fysisk träning som är särskilt designad för att öka 

styrkan” för att beskriva vad styrketräning är. Tonkonogi säger i en intervju med 

Gymnastikförbundet (2014) under gymnastikeventet Eurogym2014 att styrketräning 

fortfarande är starkt förknippad med stora muskler, skivstänger eller hantlar och anabola 

steroider. Vidare i intervjun påpekar Tonkonogi att styrketräning kan utföras på en 

mängd olika sätt som inte alls kräver skivstänger eller hantlar, istället kan den egna 

kroppen fungera som motstånd, en annan människa, trädstockar eller vad den tränande 

nu kommer över. Han menar med detta att musklerna i kroppen inte vet vad det är som 

orsakar motståndet kroppen står inför, sålänge musklerna får stimulans får de också 

möjlighet att utvecklas. Styrketräning kan alltså utföras i stort sett var som helst så länge 

individen är beredd på fysisk ansträngning.  

 

Tonkonogi (2007) anmärker att i en diskussion om styrketräning bör det klargöras vad 

begreppet styrka innebär, han använder sig av definitionen ”Förmågan att med hjälp av 

muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft” för att beskriva begreppet. Som vi 

nämner i stycket ovanför utvecklas styrkan, enligt Tonkonogi, genom olika fysiska 

aktiviteter som stimulerar musklerna i kroppen, vilket kan ske med olika hjälpmedel och 

i olika sammanhang. 

 

Vi som författare till denna forskningsstudie definerar styrketräning som all typ av 

träning där huvudfokus är att bli starkare. Den här typen av träning kan se ut på flera 

olika sätt. En styrketräningsövning kan exempelvis vara en knäböj. Ett annat exempel 

kan vara parövningen ”skottkärran”, där en person ska ta sig framåt med endast armarna 

som hjälpmedel, benen håller parkompisen i luften. I de här typerna av övningar är 

huvudfokus att bli starkare, men övningarna kan också ge andra positiva effekter såsom 

balans, smidighet eller kondition. Låt oss jämföra detta med konditionsträning. En 

vanlig konditionsövning är löpning, där huvudfokus är att förbättra sin kondition. En 

sidoeffekt som kommer som bonus av löpningen är bland annat att benmusklerna får 

arbeta och bli starkare, men vi vill ändå inte se detta som en styrketräningsövning 

eftersom huvudfokus ligger på något annat. Med det sagt menar vi inte att träningen kan 

ha annat fokus och ändå vara en styrketräningsövning, exempelvis att träna på gymmet 

för att socialisera sig med vänner. 

 

2.3 Styrketräning för barn 

Tonkonogi har i den populärvetenskapliga tidningen Idrottsforskning.se (dåvarande 

Svensk Idrottsforskning) publicerat en artikel vid namn Styrketräning för barn – bu 
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eller bä? (2007). I den här artikeln svarar experten på vilka positiva effekter 

styrketräning för barn ger, och varför barn ska styrketräna. Tonkonogi hävdar då först 

och främst att det är i den unga åldern människor har störst möjlighet för motorisk 

inlärning, och att det då är passande att utveckla en så bred rörelserepertoar som möjligt. 

Tonkonogi menar då, i samklang med Riksidrottsförbundets rapport (2009), att det 

krävs en tillräcklig muskelstyrka hos barn för att de ska ha möjlighet att utföra en 

tekniskt korrekt rörelse. Utöver detta menar Tonkonogi (2007) också att styrketräning är 

ett perfekt instrument för skelettuppbyggnad och ökad bentäthet, då detta bland annat 

minskar risken för frakturer. I samma artikel presenteras också hur styrketräning har 

positiva effekter hos barn och unga med olika typer av sjukdomar. Exempel som tas upp 

är ryggproblem, brännskador, cerebral pares och cystisk fibros. Detta bidrar med 

ytterligare en aspekt till vad som motiverar styrketräning för barn och unga. Tonkonogi 

(2007) presenterar i samma artikel olika studier som visar på hur barn som på olika sätt 

styrketränar kan öka sin fysiska styrka markant. Att styrketräning inte ger någon effekt 

på barn har tidigare varit ett av de stora argumenten till varför barn inte tillåts att träna 

på gym. Vad forskningen som Tonkonogi presenterat visar istället att barn rent generellt 

kan öka sin fysiska styrka minst lika framgångsrikt som vuxna. Däremot bygger inte 

kroppen någon muskelmassa att tala om hos ett prepubertalt barn. Muskelmassa byggs 

upp i samband med puberteten och de hormoner som kroppen börjar producera i och 

med det.  

 
3 Litteraturbakgrund  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om gymkultur, gymtyper och styrketräning 

med genusaspekter i fokus.  

 

3.1 Gymkultur  

Thomas Johansson (1998) beskriver i boken Den skulpterade kroppen bland annat hur 

gymkulturen har förändrats och nyanserats. Detta genom att titta tillbaka ett par 

årtionden och beskriva hur ett gym såg ut då och vilken kultur som rådde där, samt 

beskriva hur det har förändrats fram till idag. Ett klassiskt gym i många tränande 

människors ögon är med stor sannolikhet ett som liknar det som Arnold 

Schwarzenegger lyfter vikter i ur dokumentärfilmen Pumping iron (1977), Gold´s Gym. 

Ett sådant gym karaktäriseras av mestadels fria vikter samt de mest nödvändiga 

redskapen, affischer föreställande kända bodybuilders och att klientelet praktiskt taget 

uteslutande bestod av män. Denna typ av gym har med tiden blivit mer och mer sällsynt. 

En av orsakerna till detta är att en större målgrupp började intressera sig för olika typer 

av styrketräning. Jesper Andreasson & Thomas Johansson skriver i artikeln The fitness 

revolution. Historical transformations in the global gym and fitness culture (2014) 

bland annat att gruppen av kvinnor som intresserade sig för att träna på gym ökade. Det 

bidrog till att flera gym utökade utbudet genom att konsturera mer hanterbara 

styrketräningsmaskiner. Det resulterade också i att flera gym började erbjuda 

gruppträningspass ledda av instruktör, vilket är ett annat sätt att möjliggöra 

styrketräning för antingen personer som känner sig osäkra på tekniken eller personer 

som tycker det är roligare att träna i grupp. Angående gruppträning beskriver Johansson 

(1998) att det nästan uteslutande är kvinnor som nyttjar denna träningsform. Däremot 

har det blivit allt vanligare att kvinnor kombinerar styrketräning i gruppform med 

”vanlig” gymträning. Samma utveckling har inte kunnat urskiljas bland män, de flesta 

män visar fortfarande störst intresse för ”vanlig” gymträning. 
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I och med det växande intresset för styrkebaserad träning har det också blivit större 

konkurrens gymmen emellan. Att inte erbjuda gruppträning, vilket har blivit en populär 

träningsform, gör det svårt att hålla verksamheten igång. Andreasson & Johansson 

(2014) konstaterar att de flesta gymmen idag har gått ifrån att vara en nästan helt 

mansdominerad värld där muskelbyggande i en maskulin kontext har varit normen. 

Istället har gymmen gått emot en mer pluralistisk miljö där olika intressen och 

träningsformer erbjuds och tillgodoses av hjälpsamma instruktörer samt inbjudande, 

rena och fräscha miljöer. Sammanfattningsvis konstaterar Johansson (1998) att 

gymkulturen har förändrats från att vara en plats där endast manlighet i form av 

välbyggda och symmetriska kroppar varit norm, till att idag vara en plats där god hälsa, 

välmående och öppenhet för samtliga individer förespråkas oavsett mål och syfte med 

träningen. Däremot utgör den manliga bodybuilderkroppen fortfarande ett slags 

generellt ideal på gymmet. Det beror förmodligen på att det fortfarande är den typ av 

kroppsform som markandsförs på olika sätt i diverse medier, vilket också är ett sätt för 

gymmen att visa människor vilken typ av förändring de kan göra med sin kropp genom 

att styrketräna. Vidare så uttrycker författaren att det här kroppsidealet passar ganska 

dåligt in i vårt moderna samhälles krav på smidighet, snabbhet och jämlikhet.  

 

3.2 Gymtyper 

Gymkulturen som har växt fram och blivit till en livsstil för många människor gör också 

att det på gymmet finns en rad olika typer av tränande. Tor Söderström (1997) har i den 

populärvetenskapliga tidningen idrottsforskning.se (dåvarande Svensk Idrottsforskning) 

presenterat en observationsstudie där författaren har identifierat och kategoriserat olika 

typer av tränande på gymmet. De olika typerna har författaren döpt till nybörjaren, den 

alldaglige, den erfarne, gymtjejen, den komplementtränande, den påbyltade, 

muskelexhibitionisten och rehabiliteraren. Nybörjaren är en person som utstrålar 

osäkerhet när hen rör sig på gymmet, nybörjaren följer ofta ett träningsschema utformat 

av en instruktör som hen följer till punkt och pricka. Nybörjaren tränar nästan 

uteslutande i maskiner. Den alldaglige har passerat nybörjarstadiet och rör sig inte 

längre osäkert på gymmet, den alldaglige använder mestadels maskiner men i viss mån 

också fria vikter. Den erfarne utstrålar självsäkerhet på gymmet och vet vad hen ska 

göra utan att följa något synligt träningsschema. Den erfarne mannen tränar främst 

överkroppen och tränar flera övningar för samma muskelgrupp. Den erfarna kvinnan 

tränar mer allsidigt. Gymtjejen utstrålar precis som den erfarna en självsäkerhet på 

gymmet men behöver inte nödvändigtvis vara lika säker gällande övningar. Gymtjejen 

är intresserad av senaste modets träningskläder och är väl medveten om att blickar riktas 

åt hennes håll. Den komplementtränande kan vara allt ifrån nybörjare till erfaren 

beroende på annan idrottslig bakgrund. Den komplementtränande är, som namnet 

avslöjar, någon som tränar på gymmet som ett komplement för någon annan idrott. Den 

påbyltade är en kategori som består nästan uteslutande av män. Här är storleken det 

väsentliga, både gällande den egna kroppen och de vikter som används. Den påbyltade 

är självsäker och njuter av att synas på gymmet. Muskelexhibitionisten är oftast en 

mycket självsäker karaktär på gymmet som likt den påbyltade njuter av blickarna från 

andra tränande. Skillnaden mellan muskelexhibitionisten och den påbyltade är att den 

förstnämnde inte lägger så stor vikt på storleken utan istället värderar väldefinierade och 

synliga muskler. Likheten mellan dessa två gymtyper är dock att båda kan ses använda 

olika hjälpmedel såsom handledsremmar eller ryggbälten. Såna hjälpmedel stödjer den 

som användaren till att lyfta mer än vad en annars klarar av. Rehabiliteraren är en 

person som kan vara allt ifrån nybörjare till erfaren men det är tydligt att rehabiliteraren 

tränar för att antingen förebygga eller rehabilitera skador. De olika gymtyperna är inte 

nödvändigtvis själva på gymmet, utan kan ofta förekomma i grupper om två eller flera. 



  
 

6 

När de tränar tillsammans hjälper de ofta varandra genom att antingen passa vid olika 

övningar eller bara genom att heja på under övningarna. De olika gymtyper som 

Söderström (1999) beskriver är relevanta för undersökningen eftersom dagens barn 

växer upp med så stor mediaexponering från olika håll. Det innebär att livsstilen kring 

gymmande som har vuxit fram tar allt större plats i media och barn ser det och bildar sig 

en uppfattning om hur kulturen är på gymmet. Vad som gäller där. Vilka som tränar där. 

Hur man är och ser ut på ett gym. 

 

Tor Söderström (1999) diskuterar även speglarnas betydelse i sin avhandling, 

Gymkulturens logik. Speglarna är en betydande ingrediens på gymmet och har varit det 

sedan bodybuildingssporten slog igenom. Speglarna på gymmet har olika betydelse för 

olika människor och gymtyper. Författarens undersökning har visat att speglarnas 

huvudsakliga uppgift fortfarande är att de tränande ska kunna studera sina muskler, 

antingen när de jobbar eller efter övningen. Observationer har däremot också visat att 

speglarna för vissa fungerar som en sorts kommunikationskanal där tränande kan ha 

koll på varandra och var det befinner sig i relation till en själv utan att behöva studera 

varandra via direkt ögonkontakt. Genom denna typ av kommunikation som sker genom 

speglarna så förstärks också den kroppsordning som råder på flera gym, människor 

jämför sig med andra som oundvikligen finns i blickfånget i spegelbilden. Fokus kan 

flyttas från att se så att den tränande gör sin egen övning med ett säkert och korrekt 

utförande och istället fokuserar på en annan tränande. Detta kan innebära att den 

tränande upplever det som att hen inte har uppnått sitt idealjag eftersom en annan 

tränande vid sidan av har mer definierade muskler eller bara rent av är större än en själv.  

 

Spegeln har i sig också en del i hur ockupationen på gymmet ter sig. Som vi beskriver 

tidigare så finns det vissa platser på gymmet där det ena könet oftare är representerat än 

det andra. Det utesluter dock inte att områden på gymmet där speglar förekommer 

ockuperas av de gymtyper som är självsäkra i miljön eller vill visa upp sig, vilka 

förekommer hos bägge könen. Observationer har visat att gymtjejen, den påbyltade, den 

erfarna (man som kvinna) samt muskelexhibitionisten är de gymtyper som på ett eller 

annat sätt oftast ockuperar områden närmast speglarna. 

 

3.3 Styrketräning med genusaspekter i fokus 

Tor Söderström har, i sin avhandling Gymkulturens logik (1999), undersökt vilka 

likheter och skillnader det finns mellan kvinnor och män när de styrketränar. Som vi 

nämner tidigare i detta kapitel så är den manliga bodybuilderkroppen någon form av 

överordnat ideal på gymmet, vilket också har påverkat hur kulturen på gymmet 

beskrivs. Gymmet idag är en plats som kvinnor och män delar, även om det fortfarande 

finns platser som till stor del ockuperas av antingen män eller kvinnor. Författaren har 

under sina observationer sett att de platser på gymmet där fria vikter finns oftast 

ockuperas av män samtidigt som områden där ben- och magmaskiner finns, öppna ytor 

med pilatesbollar/yogamattor eller området där konditionsmaskiner finns ockuperas av 

kvinnor. Vidare visar observationerna också att det finns skillnad i vilka muskelgrupper 

som tränas, samt hur träningen går till. Män tränar till stor del överkroppen med vikter 

ganska nära deras maximala prestationsnivå och med få repetitioner samtidigt som 

kvinnor istället tränar mer allsidigt med fler repetitioner och vikter inte fullt så nära 

deras maximala prestationsnivå. Att träningen ser ut på det sättet kan förklaras med 

vilka idealkroppar och förebilder som finns. Att män i stor utsträckning tränar med 

tunga vikter och fokuserar på överkroppen kan ha att göra med det klassiska 

bodybuilderkroppsidealet. Att kvinnor tränar mer allsidigt med lägre vikter och många 

repetitioner kan bero på att det för kvinnan rent idealmässigt inte är viktigt med stora 
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muskler utan istället att ha en fast och slank kropp. Undersökningen visar att män också 

har en större benägenhet att på olika sätt demonstrera sin styrka på gymmet, vilket 

också är ett sätt att ta plats och tävla. Däremot så har undersökningen visat att det för 

kvinnor också är viktigt att märka av sin egen styrkeökning, något som också Johansson 

(1998) har kommit fram till i Den skulpterade kroppen. Men behovet att den ska 

demonstreras finns inte i lika stor utsträckning. Hedenborg (2012) påpekar också detta 

fenomen när hon beskriver skillnader i idrottsfostran hos barn, författaren beskriver 

bland annat hur flickor framställs med ett mindre framträdande behov av det så kallade 

tävlingsmomentet i deras idrottande.  

 

Att kvinnor och män tränar på olika sätt för att uppnå sina så kallade idealkroppar kan 

ha ett visst statusvärde både i och utanför gymmet, beroende på hur långt individen har 

tagit sig i sin träning. Som vi nämner tidigare så har Söderström (1999) 

uppmärksammat hur speglarna på gymmet påverkar den så kallade kroppsordningen 

där, en hierarki bildas efter hur man ser ut och beter sig. Marie Nordberg gör i boken 

Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande på schemat (2008) nedslag 

i hur begreppet ”cool” kan vara en statusmarkör för maskulinitet i barnens värld. 

Författaren har genom observationer och intervjuer uppmärksammat hur barn kopplar 

ihop coolhet med att vara stark, snabb, modig och duktig på sport eller någon annan 

rastaktivitet. Motsatsen till att vara cool är, enligt Nordbergs studie, när någon är rädd, 

osäker och inte speciellt framträdande. Det bildas alltså även i barnens värld hierarkier 

där det starka och framträdande barnet överordnas andra barn. Denna statusordning 

följer med in i klassrummet och gör att ett så kallat ”coolt” barn kan misslyckas i 

klassrummet men ändå vara cool i de andra barnens ögon. Likt Söderströms studie 

(1999) där både kvinnor och män kan ha hög status på gymmet beroende på utstrålning, 

styrka eller andra aspekter är det också i barnens värld flickor som pojkar som kan ses 

som ”coola”. Däremot är flickors coolhet ofta grundat i deras ”pojkaktiga”-förmågor, 

flickor ses alltså oftast som coola för att de är bra på någon sport som utövas 

tillsammans med pojkar, eller vågar ta plats och synas i olika sammanhang. Detta 

bekräftar att coolhet på ett eller annat sätt räknas till det manliga.  

 

 

4 Teoriavsnitt 
I detta avsnitt presenteras den teori som valts till undersökningen, samt hur barn 

förhåller sig till varandra sett till kamratkultur och genus.  

 

4.1 Barndomssociologi 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och 

andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs. 

Syftet med studien är också att bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig 

gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever, och då är det passande att se 

studien ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Halldén framställer i Den moderna 

barndomen och barns vardagsliv (2007) att barndomsforskningen har förändrats över 

tid. I tidigare forskning och teorier om barndom har barn betraktats ur ett 

utvecklingsperspektiv, där psykologer fokuserade på utveckling, avvikelser och stadier 

hos det enskilda barnet. Barn betraktades alltså som ofärdiga vuxna. Barns 

socialisationsprocesser syftade till att omfamna vuxnas normer och kunskaper om 

världen, och barndomen sågs således som en transportsträcka mot att bli just vuxen. I 

det barndomssociologiska perspektivet kallas denna syn på barn becomings, alltså 

blivande vuxna. Som en reaktion mot utvecklingspsykologin och sättet att se barn som 
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becomings, har forskare sedan slutet på 1980-talet betraktat barndom som en mer 

betydande del i människors liv. Istället för att se barn som becomings, blivande vuxna, 

såg man barn som beings. Begreppet beings syftar till att barn är en social grupp av 

människor som i den tid i livet de befinner sig i, går att se som delaktiga aktörer fullt 

kapabla att studera som en del av samhället. Barndomsstadiet är alltså i det här 

perspektivet inte endast en träningstid inför eller en transportsträcka till vuxenlivet, utan 

barndomsstadiet är betydande i sig. Begreppen beings och becomings är begrepp som 

beskriver barnperspektivet, barnet ur den vuxnas perspektiv. Forskare har tagit fram 

dessa begrepp för att studera och på bästa möjliga sätt förstå barndomen ur barns 

perspektiv, barnet utifrån barnets egna perspektiv.  

 

Halldén (2007) påpekar dock att det finns risker med att negligera olikhet mellan barn 

och vuxna. Forskningen inom området på senare tid ställer being och becoming bredvid 

varandra som två parallella processer, i vilka både barn och vuxna kan befinna sig. 

Detta perspektiv syftar till att ingen individ är färdig och att alla istället är under ständig 

förändring. Vad författaren då syftar till som riskfyllt gällande detta perspektiv är att 

forskare inte längre nödvändigtvis värnar för barnperspektivet och sättet att se på barnet 

i sitt varande, alltså att forskare istället ”överbetona[r] barnets kompetens och förmåga 

att lära” (Halldén, 2007:35).  

 

James och Prout (1990) beskriver Konceptuell autonomi som ännu ett väsentligt 

begrepp att tala om när forskare ser studier ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Det 

begreppet syftar till att barns kultur och sociala relationer bör studeras utan att vuxnas 

perspektiv ska färga resultatet. Jonasson (2009) menar att det vore märkligt om forskare 

inte hade kontakt med barn och studerade vad barnen själva uttrycker, när syftet är att se 

något ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Det är därför viktigt att låta barnen själva 

komma till tals, vilket är en metod som kommer att presenteras ytterligare i kommande 

kapitel.  

 

4.2 Kamratkultur och genus 

Barn blir på ett eller annat sätt placerade i en klass tillsammans med andra barn och 

bildar tillsammans en elevgrupp. I en elevgrupp bildar barnen ganska snart också olika 

vänskapsrelationer till varandra. William A. Corsaro påpekar i We´re friends, right ? 

(Corsaro, 2003 se Jonasson, 2009) att barn i stor utsträckning i dessa vänskapsrelationer 

också bildar olika typer av kamratkulturer. Kamratkulturen präglas av att en viss norm 

och speciella rutiner gäller vid särskilda sammanhang, till exempel i klassrummet eller 

på skolgården. I klassrummet präglas ofta normer och rutiner av lärares viljor och 

värderingar, och således får inte eleverna ett lika stort handlingsutrymme för att skapa 

egna kulturer. På rasterna på skolgården kan eleverna däremot skapa mer egna roller, 

normer och rutiner. Låt oss säga att några elever väljer att klättra i träd på rasterna och 

en annan grupp elever väljer att spelar innebandy. En elev som ofta spelar innebandy 

med sina kamrater på rasterna förväntas kanske också, av sin kamratgrupp, att göra det 

nästkommande rast. Skulle en innebandyspelande elev plötsligt en rast välja att klättra i 

träd istället för att göra det som hen brukar, skulle kanske en rutin brytas i 

kamratkulturen.  

 

Valerie Walkerdine skriver i Schoolgirl Fictions (1990) att skolan är en plats där pojkar 

och flickor positionerar sig i olika kategorier, och ett kraftfullt kategoriseringsverktyg i 

mänskliga sammanhang är enligt Hirdman (Hirdman, 1990 se Jonasson, 2009) genus 

(Hirdman, 1990 se Jonasson, 2009). Likväl som kamratkulturer och grupperingar skapas 

på skolgården kan kamratkulturer och grupperingar också uppkomma i 
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styrketräningslokaler, såsom gym, eftersom mellanstadieelever i dagsläget får vistas där. 

Som Söderström (1999) tidigare nämner går det inte att generalisera hur kvinnor 

respektive män tränar på gym, men författaren menar att det finns en tendens att kvinnor 

ofta tränar ben och att män tränar sin överkropp. Walkerdine (1990) menar att barn 

själva kan positionera sig i kategorier för att passa in i normsamhället och för att inte 

skrida över några gränser. En av studiens frågeställningar är ”vilka genusaspekter gör 

sig gällande i mellanstadieelevers syn på gymträning?” och då kanske vi får svar på om 

det exempelvis finns en tendens redan hos mellanstadiepojkar att fokusera på 

överkroppsträning på gymmet.  

 

5 Metod 
I det här kapitlet presenteras vårt val av ansats för studien, metodval, urval, analysmetod 

och hur vi har genomfört insamlingen av empiri. Här presenteras också de etiska 

överväganden vi tagit hänsyn till i den här forskningsstudien.  

 

5.1 Val av ansats  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och 

andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs. 

Syftet med studien är också att bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig 

gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. Halldén (2007) menar att etnografi 

lämpar sig väl som metod för att samla in data från barns perspektiv. En annan källa 

som bekräftade att etnografi var rätt val av ansats i studien är Dovemark. Dovemark 

skriver i Lära till lärare (2007) att ”[e]tnografi är en kvalitativ forskningsansats, där 

huvudsyftet är att försöka förstå och beskriva människors komplexa livsvillkor och 

levda kultur” (Dovemark, 2007:134). Med den här studien är inte huvudsyftet att 

försöka förstå och beskriva människors komplexa livsvillkor, men däremot att förstå 

och beskriva människors levda kultur. Eftersom det fanns ett hålrum att fylla i 

forskingen med avseende på att höra vad barn själva tycker och tänker om styrketräning, 

behövdes metoder hittas som låter barnen komma till tals. Halldén (2007) hävdar att det 

är viktigt då att möta barn i miljöer de befinner sig i dagligen för att analysera barnens 

verklighet utifrån deras ståndpunkt. I en etnografisk studie konstaterar Dovemark 

(2007) att datainsamlingen sker via observationer, samtal och intervjuer. Författaren 

menar att fokus i observationer kan vara sociala processer och hur de inblandande 

personerna uttrycker sig i ord om en viss händelse. I den här studien har elever 

observerats under två lektioner i ämnet idrott och hälsa, och därutöver har intervjuer 

skett i en så kallad fokusgrupp.  

 

5.2 Metodval 

Eftersom syftet med studien är att bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin 

egen och andras styrketräning lämpade sig en kvalitativ insamlingsmetod bäst. 

Denscombe (2014) menar att de vanligaste insamlingsmetoderna i kvalitativa studier är 

just intervjuer och observationer, vilka är de två metoderna som användes i den här 

studien. Bryman (1997) och Dovemark (2007) hävdar att det viktigaste under 

observationer är intresset för de deltagande människornas, i det här fallet elevers, 

perspektiv. Det här för att försöka förstå erfarenheter och handlingar hos individerna 

eller grupperna man observerar. Jonasson (2017) påpekar att det är ointressant för 

studien att försöka vara ”flugan på väggen” i observationer.  

 

Gällande intervjuer i etnografisk forskning framhåller Dovemark (2007) två olika 

former som mest förekomna, den spontana fältintervjun och den formella intervjun. Den 
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spontana fältintervjun kan vara lämplig att använda om du som forskare befinner dig i 

de observerades miljö under en längre tid och vill intervjua om en händelse som nyligen 

hänt. Den formella intervjun, vilken lämpade sig bättre för den här studien, är mer 

förplanerad. Ett förbestämt ämne kommer att diskuteras, utforskas eller utvecklas i en 

planerad miljö. I den formella intervjun kan inspelningsverktyg användas (Dovermark, 

2007). I den här studien utgick den formella intervjun i formen av en fokusgrupp med 6 

informanter. Bryman (2011) hävdar att intervjuer i fokusgrupp är användbart om 

forskare vill lyfta en grupps syn på ett område och om man samtidigt vill få bort 

”förhörskänslan” som kan uppstå vid enskilda och individuella intervjuer. Samma 

författare menar också att  fokusgrupper fungerar bäst om forskarna startar upp samtalet 

men sedan intar en passiv roll och låter därmed deltagarna själva föra samtalet framåt, 

detta till skillnad från den styrda intervjun (Denscombe, 2014). Denscombe menar 

också att det i fokusgrupper är viktigt med urvalet av informanter för att empirin ska bli 

intressant, antingen att deltagarna i intervjun delar ungefär samma åsikt angående ett 

ämne, eller också att deras värderingar och åsikter skiljer sig åt. Denscombe (2014) 

menar då att datan blir djup och användbar. Urvalet kommer diskuteras senare i arbetet.  

 

Enligt den tidigare forskning inom området vi tagit del av ansåg vi att 

insamlingsmetoderna för datainsamlingen skulle vara två deltagande observationer och 

en intervju i fokusgrupp.  

 

5.3 Urval 

Vad som är viktigt att vara medveten om när en forskningsstudie genomförs, är att alla 

val forskare gör påverkar resultatet på ett eller ett annat sätt. I en kvalitativ 

forskningsstudie där observationer och intervjuer används som insamlingsmetod av 

empiri står forskare inför valet av målgrupp. Den här studiens syfte är som tidigare 

nämnt att bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och andras 

styrketräning, samt vad som uppstår elever mellan när styrketräning genomförs, vilket 

gör att målgruppen nödvändigtvis bör vara barn i just den åldern. Med tanke på 

frågeställningen rörande förhållandet till genus, bör urvalet också representeras av både 

tjejer och killar. I den tidigare forskningen konstateras det att åldersgränsen på gym 

sänks runtom i landet, till exempel får barn träna på gymkedjan Nordic Wellness från 

och med 11-års ålder tillsammans med målsman (se länk i referenslistan). Det här 

formade också valet av målgrupp, eftersom elever i årskurs fyra-fem inte nödvändigtvis 

fyllt 11 ännu. Urvalet blev då alltså både tjejer och killar i årskurs sex. När forskare 

begränsar urvalet med exempelvis ålder och kön i beaktning kallar Holme & Solvang 

(1997) att ett kvoturval bestämts. Med ålder och kön i beaktning återstod bara valet av 

vilken skola observationerna skulle genomföras på och vilka specifika elever som skulle 

medverka i fokusgruppen. Av bekvämlighetsskäl valdes skolan som pilotstudien 

genomförts på. Valet av specifika elever gjordes med både pilotstudiens resultat, 

observationerna i konsideration och efter samtal med lärare. Tre tjejer och tre killar 

valdes ut med motiveringen att de hade erfarenhet av gymträning, eller att de tycktes se 

engagerade och motiverade ut under observationerna. Efter samtal med klassläraren om 

gruppen av elever skulle kunna tänkas att delta i en fokusgrupp, fastställdes urvalet. När 

urvalet valts baserat på deras erfarenheter och relevans för ämnet, kallar Denscombe 

(2016) urvalet för subjektivt.  

 

5.4 Genomförande 

Till att börja med genomfördes en pilotstudien (se bilaga A) i en årskurs sex. Innan 

eleverna svarade på enkätfrågorna blev de informerade om att deltagandet var frivilligt 
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och att de kunde hoppa över vissa frågor om de ville. Valet av skola och elevgrupp var 

som tidigare nämnt enkelt, och via mail frågades klasslärare om observationer och 

intervju i fokusgrupp kunde genomföras. Efter att klassläraren godkänt vår förfrågan, 

frågades både elever och elevernas vårdnadshavare om deltagandet i observation och 

intervju. Eleverna och vårdnadshavarna frågades via mail, brev och via klassens blogg.  

 
5.4.1 Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes i en årskurs sex som bestod av 44 elever. Pilotstudien var en 

enkätundersökning innehållande åtta frågor rörande ämnet idrott och hälsa. Eleverna 

fick svara på deras inställning till ämnet i allmänhet, inställning till och eventuell 

erfarenhet av styrketräning samt om styrketräning var någonting eleverna trodde de 

skulle syssla med i framtiden. Anledningen till att enkätundersökningen genomfördes 

var för att inför denna studie få en uppfattning om mellanstadieelevers inställning till 

styrketräning, och med anledning för att välja urval till kommande intervju i 

fokusgrupp. I pilotstudien kunde man utläsa att det fanns ett övergripande intresse för 

styrketräning och att nästintill alla kommer att vilja träna på gym i framtiden. En mindre 

grupp av elever hade sedan tidigare erfarenhet av styrketräning på gym. Enkäterna 

besvarades enskilt, alltså påverkades inte eleverna av varandra. Däremot finns det ingen 

garanti att eleverna har svarat trovärdigt. Deras svar kan till exempel ha påverkats av 

hur de tror vi som enkätundersökare vill ha svaren. Dock så var inte trovärdigheten i 

just enkätundersökningen det viktiga för oss då vi enbart har använt 

enkätundersökningen i urvalssyfte.  

 
5.4.2 Observation 

Idrott-och hälsalektionerna genomförs på den valda skolan i halvklass, och eftersom 

syftet var att observera hela klassen genomfördes två observationer. Inför 

observationstillfällena presenterade vi oss kortfattat och berättade då att vi skulle delta 

på dagens lektion som innehöll just styrketräning. Vi skulle alltså befinna oss bland 

eleverna i salen, hjälpa läraren om det behövdes. Med andra ord var inte syftet att sitta 

vid sidan av arenan där lektionen genomfördes, utan syftet var att befinna sig bland 

eleverna och visa intresse för vad de gjorde. Upplägget för lektionen var styrketräning i 

form av cirkelträning. Övningar som armhävningar, situps, knäböj, upphopp, chins, 

plankan och klättring i rep stod på schemat. Medans eleverna tog sig an övningarna, 

hade vi kommit överens med läraren att hjälpa till om eleverna behövde hjälp eller 

stöttning. Vid något tillfälle gjorde även vi några övningar tillsammans med eleverna. 

Eftersom vi valde att vara deltagande i observationerna, antecknade vi direkt efter 

observationstillfällena. Det vi tycktes utläsa under observationerna följde vi sedan upp i 

intervjun i fokusgrupp. Vad vi kunde utläsa under observationerna presenteras i resultat- 

och analysdelen.    

 
5.4.3 Intervju i fokusgrupp 

Veckan efter observationstillfällena diskuterade och reflekterade vi över vad vi sett och 

utläst under observationerna. Tillsammans med erfarenheterna därifrån och enkätsvaren 

i pilotstudien, valde vi ut sex elever till intervjuer i fokusgrupp. Eleverna som valdes ut 

hade på ett eller annat sätt gjort avtryck på lektionen, alltså sett engagerade och 

motiverade ut, och samtidigt lämnat utförliga svar i enkätundersökningen. Vid 

fokusgruppstillfället befann sig eleverna i en känd miljö, ett grupprum i anknytning till 

deras ordinarie klassrum. Kortfattat berättades syftet med gruppintervjun för eleverna, 

och att vi som gruppledare kommer agera passivt. Vi som gruppledare berättade att vi 

skulle sätta igång diskussionsämnet, men sedan låta eleverna samtala och diskutera med 

varandra fritt. Det nämndes att intervjun skulle fungera som det muntliga nationella 
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provet i svenskämnet, som de genomfört tidigare under läsåret, vilket gjorde att de 

förstod hur upplägget för intervjun. Intervjun spelades in med en mobiltelefon.  

  

5.5 Bearbetning av data 

Pilotstudien sammanställdes och studerades med fokus på gymerfarenhet. Eftersom att 

de observationerna som genomfördes var så kallade deltagande observationer gjordes 

inte mycket anteckningar under observationstillfällena, istället satte vi oss ner direkt 

efter observationerna och antecknade vad vi uppmärksammat. Med hjälp av 

anteckningar av vad vi uppmärksammat under observationerna samt 

enkätundersökningen valde vi i samråd med lärare ut elever till fokussamtal. Materialet, 

i form av ljudinspelning, transkriberades efter intervjutillfället och användes för att 

skriva resultatet. 

 

5.6 Validitet och reabilitet 

Lincoln & Guba (1985) menar att det inte finns något sätt att validera forskningen i 

kvalitativa studier, samtidigt som Karlsson (2007) menar motsatsen. Karlsson (2007) 

diskuterar validitet ur två aspekter; internal och external validity. Internal validity 

kopplas främst till etnografisk forskning, vilket är passande för studien som är just 

etnografisk. Alla metodval påverkar givetvis forskningsresultatet. Skulle exempelvis 

observationerna och intervjun genomförts på en främmande skola, där vi som forskare 

inte haft någon relation till eleverna, skulle de förmodligen agerat på ett annat sätt både 

vid observationstillfällena och under intervjun. Det här är en diskussion som kommer att 

lyftas ytterligare i diskussionskapitlet. External validity är svårare att hantera eftersom 

det handlar om huruvida forskningen går att generalisera och/eller återupprepas med 

samma resultat. Forskningen kan genomföras igen, på andra skolor med andra elever, 

men frågan är om resultatet blir detsamma vilket är intressant i sig. Att barn idag är 

intresserade av ämnet styrketräning/gymträning tror vi är generellt i landet, men att 

inställningen och erfarenheten av området skiljer sig. Relationen mellan observatör – 

aktör och gruppledare – fokusgrupp påverkar också resultatet, så frågan är varför man 

ska diskutera huruvida ett forskningsresultat i en kvalitativ studie går att generalisera. 

Denscombe (2016) menar däremot att forskare kan försvara sin forskning genom att 

använda sig av grundad data. Med grundad data menar Denscombe empiriskt material 

hämtat i fältet, och det är givetvis något den här studien bygger på.  

 

5.7 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra nödvändiga hållningar som vid forskning ska tas 

hänsyn till. Det fyra nödvändiga hållningarna är som följer: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet bygger på att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen 

om forskningens syfte, samt vilka deltagarnas uppgifter är och vilka deras villkor för 

medverkan är. Deltagarna i undersökningen ska också veta om att de när som helst kan 

välja att avbryta sin medverkan i forskningen,. Samtyckeskravet betyder att forskare ska 

ha fått deltagarnas samtycke till att genomföra undersökningen. Om deltagarna i 

undersökningen är under 15 år behövs de även samtycke från deltagarnas 

vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet är en regel, vilken innebär att all känslig 

information såsom personuppgifter och kontaktuppgifter skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Forskarna avger en tystnadsplikt gentemot deltagarnas uppgifter. 

Nyttjandekravet går ut på att den insamlade empirin endast används för det tilltänkta 
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forskningsändamålet, vilket deltagarna blivit informerad om, och får inte under några 

omständigheter användas för annat bruk.  

 

Vår undersökning följer dessa fyra krav på så sätt att deltagande elever informerades om 

studiens syfte och hur vi ämnade att använda empirin. De fick även information om att 

när som helst under intervjun eller vid ett senare tillfälle ägde de rätten att dra tillbaka 

sin medverkan. Deltagande elevers namn finns inte med någonstans, detta för att göra 

dem oidentifierbara. Forskningsmaterialet kommer heller inte ges ut till någon obehörig 

 

 

6 Resultat 
I detta kapitel redovisas elevernas skildringar med relevans gentemot studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet redovisas i de tre underrubrikerna stämning, styrka och 

status utifrån vad vi kunnat utläsa ur de två deltagande observationerna och utifrån vad 

eleverna sagt i fokusgruppsintervjun. I detta kapitel analyserar vi också resultatet efter 

varje underrubrik med fokus på genusaspekter och de barndomsociologiska begreppen 

beings och becomings. Gällande beings och becomings kan eleverna ge upphov till 

ståndpunkter som är såväl det ena, det andra eller som mitt i mellan.  

 

 

6.1 Stämning  

Eleverna visade på olika sätt att de tycker styrketräning är roligt. Vi kan dra denna 

slutsats baserat på vilka känslor eleverna gjorde synliga under observationstillfällena. 

Flera elevgrupper skrattade och hejade på varandra under hela lektionen. Däremot var 

den positiva stämningen varierande beroende på vilken elevgrupp som genomförde ett 

särskilt delmoment i cirkelträningen. Vad vi kunde uppfatta på båda 

observationstillfällena var att chinsövningen var den övningen som eleverna tydligast 

visade positiva känslor för. I en chinsövning hänger man i en stång med raka armar, och 

man ska sedan dra sig upp till böjda armar och gärna nudda bröstet mot stången. Vad 

som hände under observationen av det här delmomentet var att eleverna hejade på 

varandra och hjälpte varandra (genom att hjälpa till att lyfta upp varandra). Killarna 

jämförde sig med varandra, de hördes prata med varandra om hur många de klarade och 

de tittade även på sina armar efter övningen. Vi kunde utläsa att det här var en övning 

som uppskattades av elever från båda könen, men killarna hördes mest under 

övningen.Tjejerna kämpade lika hårt med att genomföra övningen, men det framgick 

ingen synlig jämförelse mellan dem. I intervjun i fokusgrupp bad vi eleverna att berätta 

hur det kändes att genomföra chinsövningen på lektionen. Då uttryckte alla sex elever 

att det var en rolig övning, och att det dels berodde på att man ville lyckas med 

övningen och dels för att alla hejade på extra mycket då. Anledningen till att eleverna 

trodde att stämningen var bäst under chinsövningen var för ”chins är coolt att kunna”, 

något som kommer presenteras ytterligare i underrubriken status.  

 

Som vi nämner i stycket ovan varierade stämningen mellan delmomenten. Ett 

delmoment där vi tyckte oss kunna se en svacka i humöret hos eleverna var upphopp. 

Eleverna gav tidigt upp med den här övningen och de hejade inte på varandra på alls 

samma sätt som de gjorde under chinsövningen. Vid upphopp syntes ingen glädje i 

utförandet, det suckades och klagades eleverna emellan. Vid intervjun ifrågasatte 

eleverna om upphopp ens är en styrketräningsövning, de poängterade att det var mest 

jobbigt för konditionen. En elev i fokusgruppen ansåg däremot att upphopp var roligt 

och givande, och påpekade att det är något eleven ofta gör som ett styrkemoment på 
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fotbollsträningarna. Samma elev var också en av de få killarna som genomförde 

knäböjsmomentet under observationen utan att klaga. I övningen knäböj var det 

framförallt killarna som vid ett tidigt skede gav upp och visade missnöje med övningen. 

Tjejerna var till skillnad från killarna genomgående positiva till knäböj, de manade på 

varandra och var fokuserade på att genomföra övningen som läraren hade instruerat den. 

Under intervjun berättade tjejerna som deltog vid fokussamtalet att knäböj var en rolig 

övning och killen som också tyckte upphopp var givande höll med om det. 

 

När intervjun sedan kom in på ämnet stämning i gymlokaler berättade fyra av sex elever 

att de vid enstaka eller upprepade tillfällen tränat styrketräning på gym. En av dessa fyra 

elever menade att människor som tränar på gym sällan pratar med andra. Eleven 

menade att det är tyst på gym, att folk ofta tränar med hörlurar i öronen och att många 

kan se sura ut. Samma elev sa också att man kollar in varandra på gymmet, men utan att 

säga något och att man kan använda speglarna till gymmet för detta ändamål. I 

speglarna säger eleverna att man dessutom kan kolla på sig själv, antingen för att 

kontrollera så man till exempel inte svankar eller också för att spänna sina muskler. 

Gällande det här med att prata på gym stämde en annan elev in och berättade att han 

själv var tyst och fokuserad: 

 

”Man går ju inte till gymmet för att prata med kompisar, man går ju dit för att träna sina 

muskler. Man vill fokusera på själva träningen. Det är lätt att bli störd om man pratar 

med andra.” INT 1 

 

En tredje elev flikade då in och sa att det kan vara bra att prata på gym ibland, och 

syftade då till när någon hejar på och pushar någon annan på gymmet. Eleverna 

diskuterar också om huruvida det är accepterat att be om hjälp med en övning i syftet att 

få instruktion eller med passning. Alla var överens om att de i deras framtida 

gymträning vid något tillfälle kommer be om hjälp av en annan tränande på gymmet 

samt att det är accepterat så länge man inte stör någon mitt i en övning. 

 
6.1.1 Analys 
Vid observationstillfällena kunde vi notera att eleverna under chinsövningen pushade 

och hjälpte varandra. Söderström (1999) har beskrivit liknande fenomen när författaren 

undersökte olika gymtyper bland vuxna. Söderström beskriver då hur gymtyper som 

tränar tillsammans ofta pushar varandra under genomförandet av övningar, alltså 

ungefär på samma sätt som vi observerade eleverna göra under lektionen. Det förefaller 

naturligt att vänner uppmuntrar varandra till att ta sig an utmaningar de står inför, 

oavsett ålder. Under övningen där vi observerade eleverna göra chins påverkade denna 

pushning stämningen positivt, då eleverna tycktes anstränga sig ytterligare när de hörde 

kompisarna heja på. 

 

En annan likhet vi kan utläsa mellan Söderströms (1999) studie och vår observation av 

mellanstadieelever är att hjälpmedel kan användas för att människor ska orka mer än 

vad de fysiologiskt sett ska kunna. I Söderströms studie kunde handledsremmar eller 

ryggbälten observeras, och i vår observation var eleverna själva ett hjälpmedel. De lyfte 

upp varandra under chinsövningen för att de skulle lyckas med fler repetitioner när de 

inte längre orkade. Under den populära chinsövningen började eleverna jämföra sig 

sinsemellan, något som Söderström (1999) också lyfter att vuxna styrketränare gör på 

gym. På gym berättar författaren att människor använder sig av speglar för att jämföra 

sig med andra, men det är något som eleverna inte hade tillgång till i idrottssalen. 

Däremot poängterade de elever som besökt gym att de iakttagit andra människor som 
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använder sig av speglar på gym. De menade då att andra använder speglar för att titta på 

andra utan att säga något, kontrollera sin teknik eller för att bara spänna sig. Söderström 

(1999) påpekar också att speglarna kan fungera som en tyst kommunikation 

styrketränarna emellan. Gällande kommunikation nämnde en elev i fokusgruppen att 

hon erfarit att människor på gym sällan talar med varandra, att de istället tränar med 

hörlurar och att många kan se aningen sura ut. Johansson (1998) menar att styrketräning 

är en typ av träning som kräver mycket självdisciplin och målmedvetenhet. Det här är 

något eleven som citeras i stycket ovan både tycks ha sett och håller med om.   

 

Gällande genusaspekter i elevers genomförande av och inställning till styrketräning var 

det intressant att se likheter och skillnader i stämningen mellan tjejer och killar. Både 

tjejer och killar fattade tycke för chinsövningen, det märktes redan vid 

observationstillfället och konstaterades sedan i intervjun. Det som skiljde könen åt var 

hur de uttryckte sina känslor för övningen. Killarna uttryckte sig högljutt i form av 

frustningar och pårop, samtidigt som tjejerna kommunicerade mer lågmält på lektionen. 

Johansson (1998) förklarar att män på gym ofta har en större tendens att demonstrera 

sin styrka än vad kvinnor har. Kvinnor vill enligt Johansson också lyckas och utvecklas, 

men de har inte samma behov av att ta plats som männen. Det är intressant hur vi redan 

bland mellanstadieelever på idrott- och hälsalektioner kan se hur killar faller inom 

ramen för hur en normativ man beter sig på gym. Det som också föll inom ramen för 

normativt beteende bland killar och tjejer i styrketräningssammanhang, var att killar 

generellt tyckte det var tråkigt med knäböj. Övningen gick ut på att eleverna skulle göra 

så många knäböj som möjligt under en viss tid, killarna visade tydligt med såväl 

kroppsspråk som kommentarer att detta inte var en övning de ville göra. Vilket också 

märktes då flertalet killar gav upp innan tiden var slut och antingen satte sig på golvet 

och pratade eller började göra annat. Tjejerna å andra sidan visade ett större intresse för 

att genomföra övningen, och gjorde också det med betydligt mer engagemang än 

killarna. Söderström (1999) har observerat liknande tillstymmelser i sin forskning, att 

kvinnor då är betydligt mer benägna att träna sina ben än vad män är. 

 

6.2 Styrka 

Vid båda observationstillfällena märkte vi att delmomenten där armhävningar och 

plankan genomfördes snabbt blev tävlingsmoment för elevgrupperna. Eleverna var noga 

med att räkna hur många armhävningar de orkade göra och de jämförde sedan med 

varandra. Det blev tydligt att armhävningar var något framförallt killarna förknippade 

med att vara stark, vi hörde de uttrycka sig med fraser som ”jag är starkare än dig” och 

”orkar du inte fler än så?”. Liknande jämförelser uppstod också vid övningen där 

eleverna skulle göra plankan, där tävlade eleverna om vem som kunde stå längst utan att 

sätta när knäna.  

 

I intervjun diskuterade eleverna vad det är att vara stark och varför det är fördelaktigt att 

vara just stark. I diskussionen framkom det att eleverna tycker en människa är stark om 

den orkar lyfta tunga saker. Med tunga saker menade eleverna allt från skivstänger med 

mycket vikt på, till tunga lådor och andra saker som man kan tänkas hjälpa till att lyfta i 

vardagen. Eleverna pratade också om att man kan se stark ut, att en människa har 

synliga muskler, vilket är något som kommer presenteras senare under rubriken status. I 

elevernas syn på varför det är fördelaktigt att vara stark diskuterades vardagen. Eleverna 

var överens om att det är fördelaktigt att vara stark för att kunna hjälpa till med saker 

hemma och för att kunna klara av vardagssysslor utan att behöva be om hjälp. Eleverna 

kom också fram till att det är fördelaktigt för dem att vara starka när de utövar idrotter 

av olika slag. Om detta sa eleverna till exempel att det är bra att vara stark om man ska 
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kasta ett långt inkast under en fotbollsmatch. En annan elev sa då att det är bra att vara 

stark i benen för att undvika knäskador i till exempel innebandy. Efter att en utav 

eleverna kommit på att det är bra med starka ben för att undvika skador så kom en 

annan elev på att det också är hälsosamt att vara stark. Hon förklarade att: 

 

”för att vara stark måste man träna, och när man tränar är hälsosam. Det hänger liksom 

ihop.” INT 2 

 

Det här var något som resterande elever i fokusgruppen höll med om. Eleverna 

diskuterar också att det är bra för självförtroendet att vara stark, vilket är något som 

kommer presenteras mer ingående under rubriken status. Eleverna i fokusgruppen 

samtalade även om att det är fördelaktigt att vara stark på olika arbeten. De poängterade 

då att som kontorsarbetare är det fördelaktigt att ha en bra hållning och att man kan få 

det genom att träna på gym. De lyfte även begreppet styrka kopplat till hälsa återigen. 

De syftade då till att det är bra om exempelvis människor med stillasittande arbeten 

tränar och blir starka på sin fritid, eftersom de i sitt yrke sitter mycket still. En 

kontorsarbetare mår alltså bra av att vara stark. Utöver stillasittande arbeten samtalade 

eleverna om hantverkaryrken. I hantverkaryrken menar eleverna att det är fördelaktigt 

att vara stark eftersom man lyfter tunga föremål dagligen. I samband med 

hantverkaryrken lyfte eleverna också polis- och brandmansyrket som exempel på yrken 

där det är fördelaktigt att vara stark. Eleverna kom även in på att det är viktigt med 

kontinuitet i träningen för att utveckla styrka. En elev berättade för de andra att:  

 

”Min mamma har tränat i 3 år och hon har blivit lite starkare hela tiden och nu så får jag 

följa med för att lära mig hur man ska göra och så” INT 2 

 

Efter det diskuterade eleverna om hur styrkeutveckling kan ta olika lång tid men att alla 

som vill bli starkare behöver träna under en längre tid och att gymmet förmodligen var 

det bästa hjälpmedlet för det ändamålet. 

 
6.2.1 Analys 
Att vara stark betydde mycket för eleverna, framförallt hos killarna. Armhävningar var 

den mest framträdande övningen där eleverna fick möjlighet att demonstrera sin styrka. 

Johansson (1998) har uppmärksammat hur män på gym tenderar att ofta tydligt visa hur 

starka de är inför träningskompisar eller andra på gymmet. Vilket också beskrivs som 

ett sätt att synas och ta plats. Killarna pratade högljutt om hur många armhävningar de 

skulle klara av att göra, och efter övningen pratade de om hur många de hade gjort. 

Jargongen eleverna emellan var tuff, eleverna påtalade för varandra vem som var 

starkast och vem som hade orkat flest. Tävlingsinstinkten gjorde sig alltså synlig hos 

flera av killarna i klassen, flera elever pratade också om att armhävningar var något de 

ofta gjorde i samband med sina olika föreningsidrotter. Att flera elever var så bekanta 

med övningen sedan tidigare bidrog säkert till att det blev en prestigefylld övning för 

eleverna att visa hur starka de var. Nordberg (2008) beskriver hur uppvisad styrka 

förstärker maskuliniteten hos barn och på så sätt bidrar till en viss ordning barn emellan. 

Tjejerna visade inte på samma sätt upp behovet av att tävla och jämföra sig med 

varandra. De räknande sina armhävningar och försökte göra så många som möjligt, men 

vi observerade inga styrkemätningar likt vad vi uppmärksammade med killarna. 

Hedenborg (2012) påpekar att det råder en skillnad i idrottsfostran hos barn, flickor 

beskrivs med en mindre benägenhet att vilja tävla med varandra. Något som vi under 

observationen då också upplevde.  
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Vid efterföljande intervju bekräftade eleverna vad vi observerat, killarna berättade att 

just armhävningar är en övning som man vill vara stark i eftersom alla känner till den. 

Även tjejerna menade under intervjun att man vill vara stark och orka många 

armhävningar, men de sa också att det inte berodde på att många känner till övningen 

utan att det är bra att vara stark. Det här är något som kan kopplas till being-

perspektivet. Eleverna vill antingen lyckas göra många armhävningar för att det är coolt 

att klara just många armhävningar, eller för att de vill vara allmänt starka. Det är något 

de vill vara just nu, på den platsen och i den perioden i livet de befinner sig i. Något 

som också kan kopplas till de barndomssociologiska perspektiven är fördelarna med att 

vara stark. 

 

Eleverna fick sedan diskutera begreppet styrka, vad det innebär för dem och vilka 

fördelar det finns med att vara stark. Eleverna menar att en människa är stark när den 

kan lyfta tunga saker, och Tonkonogi (2007) hävdar att en människa är stark när den 

med hjälp av muskelkontraktion kan motstå eller övervinna kraft. Definitionerna är inte 

helt olika, båda menar att människan med hjälp av muskler kan hantera mostånd. När 

eleverna sedan diskuterar vilka fördelar det finns med att vara stark, kunde vi tolka 

deras diskussioner utifrån de barndomssociologiska begreppen beings och becomings. I 

being-perspektivet samtalade eleverna om att det är fördelaktigt att vara stark för att 

kunna utföra vardagssysslor och hjälpa till hemma. Vi tolkar det som att eleverna menar 

att styrka är nödvändigt att besitta för att kunna vara självständiga individer som kan 

hantera vardagen. Eleverna samtalade också om att det är fördelaktigt att vara stark i 

olika idrottsliga sammanhang för att inte skada sig, vilket vi anser är viktigt för barn att 

veta om. Ett av målen i läroplanen för grundskolan (2011) syftar till att eleverna på 

idrott- och hälsalektionerna ska utveckla kunskaper om ”förebyggande av skador” 

(Skolverket, 2011:49). Det är viktigt att elever i mellanstadiet har kunskap om att 

styrketräning som utförs på rätt sätt förebygger skador, vilket eleverna i denna 

fokusgrupp verkade ha. När eleverna sedan diskuterade fördelarna med att vara stark i 

framtiden, som becomings, lyftes olika yrken. Det är intressant hur eleverna ställer 

kontorsarbetare och brandmän mot varandra. De poänterar då att det är viktigt att vara 

stark i båda yrkena, men med olika infallsvinklar. Kontorsarbete förknippar eleverna 

med ett ständigt stillasittande, vilket de vet inte är bra i längden och därför tänker de att 

en god fysik är viktigt för hälsan vid sådant arbete. Brandmän å andra sidan är för 

eleverna ett mycket fysiskt yrke där man istället behöver vara stark och vältränad för att 

klara av arbetet.  

 

6.3 Status 

Vid observationstillfällena blev det tydligt för oss att de elever som vid vissa 

delmoment utmärkte sig i förhållande till kompisarna också vann en viss status i 

gruppen. Som tidigare nämnts var armhävningsstationen och plankstationen delmoment 

som för eleverna blev till tävlingsmoment. Här var det häftigt att orka mest- eller längst. 

Dock tyckte vi oss kunna se detta i samtliga delmoment i cirkelträningen, men tävlingen 

gjorde sig mest tydlig i de två nämnda stationerna. Gällande chinsövningen, som enligt 

eleverna är en cool grej att klara av, kunde vi se att det bland eleverna blev en 

uppståndelse när en elev gjorde en, eller flera, chins utan hjälp. Vidare under lektionen 

hördes samtal eleverna emellan om vilka som klarat av chinsövningen. En av dialogerna 

lät på följande sätt: 

 

Elev 1: ”Såg du hur många chins x klarade?” 

Elev 2: ”Nej, jag klarade ju inte en enda.” 

Elev 1: ”X klarade ju 4 stycken. Det är ju sjukt.” 
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Elev 2: ”Va?! Fan vad coolt!” 

 

Vid intervjutillfället fick eleverna berätta mer om chinsövningen. En av eleverna mindes 

inte vad övningen hette, men sa att det är coolt att kunna dra upp sig själv till den där 

pinnen som vi gjorde på idrotten. Övriga elever i gruppen var då snabba med att stämma 

in och säga att chins är häftigt att kunna. Fortsättningsvis diskuterade ett par elever att 

det är ett tecken på styrka när man kan dra upp sin egen kropp på det sättet. En annan 

elev höll med om det och sa då också att human flag (När man håller i en stolpe/ribbstol 

och horisontellt håller upp sin kropp rakt ut i luften och bildar en mänsklig flagga) är en 

annan övning som man bara kan göra om man är riktigt stark. En annan elev hävdade i 

samband med det att det är coolt att lyfta så tunga vikter som möjligt, eleven beskriver 

övningen marklyft och att det är något han ser människor lyfta tungt i på instagram ofta. 

Då flikar andra elever in och hävdar samma sak, men också att själva utvecklingen är 

häftig. De berättar då att det är coolt att se människor som lyckas bli starkare på gym, 

att kunna lyfta tyngre och tyngre. En sista elev poängterar att det är coolt när man kan se 

muskler på kroppen, och syftar då till väldefinierade muskler hos styrketränare.  

 

I fokusgruppsintervjun berättar även eleverna att människor tränar på gym av olika 

anledningar. Eleverna menar då att vissa tränar på gym för att de vill se starka ut, 

eftersom det är coolt att se stark ut. De diskuterar också att andra tränar på gym för att 

få bättre kondition, och att vissa kanske är på gymmet bara för att ”mjuka upp kroppen”. 

Angående vad eleverna säger om att de som tränar vill se starka ut, och att det är coolt 

att se stark ut, säger killarna i gruppen att de själva vill ha väldefinierade magmuskler 

och stora armar. Generellt sett tror eleverna också att de flesta män vill ungefär samma 

sak. Tjejerna sa i motsats till vad killarna sagt att de inte vill se stora ut, istället vill de 

ha starka, vältränade ben och en platt mage. De sa att det är så de flesta träningsprofiler 

på Instagram och i tidningar ser ut och att det nog är därför de vill se ut så. Alla elever i 

fokusgruppen var överens om att en vanlig anledning till att människor tränar på gym är 

för att stärka självförtroendet. Eleverna säger att självförtroendet kan öka i samband 

med att man får komplimanger för sin tränade kropp. En kille fortsatte diskussionen om 

komplimanger, och att killar får det om de är riktigt vältränade och stora. Samma kille 

nämner också att killar kan gå stolt på stranden om de är vältränade. I samband med den 

diskussionen la tjejerna i gruppen till att även de vill se bra ut på stranden, eftersom att 

man där är så exponerad. 

 

Det framkom i fokusgruppsintervjun att sociala medier har inverkan på elevernas syn på 

styrketräning. Eleverna fick tillfälle att diskutera just sociala medier mer ingående i 

slutet av intervjun. Tjejerna i gruppen lyfte då Linn Jacobsson och Alexandra Bring som 

två Instagramprofiler de följer och har som förebilder inom styrketräning. Killarna 

nämnde Ako Rahim och Cristiano Ronaldo. Eleverna menade att profilerna de nämnde 

är antingen idealet för hur de skulle vilja se ut eller för hur de i framtiden kommer att 

träna på gym. De sa också att allting som profilerna publicerar automatiskt blir coolt, 

och de syftade då till hur profilerna tränar, äter eller ser ut. 

 
6.3.1 Analys 
Eleverna jämförde sig som tidigare nämnt sinsemellan vid chinsövningen, vilket 

återigen kan kopplas till Johansson (1998) och Nordbergs (2008) tankar om 

maskulinitet och om att vara cool. Att det var coolt att vara stark blev extra tydligt när 

eleverna samtalade med varandra om andra elever som lyckats göra flera chins. Det är 

då också intressant att återigen lyfta Hedenborg (2012) som menar att det finns en 

skillnad i hur killar och tjejer fostras i idrottssammanhang. Hedenborg menar att tjejer 
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generellt har mindre benägenhet att tävla, men samtidigt observerade vi tjejer som 

väldigt gärna ville lyckas att göra chins och tävla med andra elever. Däremot stämmer 

Hedenborgs tankar om den typiska tjejen in när knäböjsövningen genomfördes. Tjejerna 

hade definitivt bättre inställning än killarna när det gäller att fullfölja övningen, men 

ingen explicit tävlingslust kunde noteras. Handlar det här om att det maskulina är en 

statusmarkör? Eftersom killar inte verkade tycka att knäböj var intressant eller coolt att 

genomföra, blev kanske också resultatet att tjejerna följde killarnas beteende? Nordberg 

(2008) menar att flickors coola status kan grunda sig i ”pojkaktiga”-förmågor vilket kan 

vara en teori om beteendet på lektionen. Med det här sagt menar vi att lärare har ett 

viktigt uppdrag för att upprätthålla ett bra klimat i skolan.  

 

Eleverna visade att de har medvetenhet för hur det ser ut på ett gym genom att berätta 

för oss och för varandra om hur människor tränar på gym. De menar att människor 

tränar på gym av olika anledningar och på olika sätt. Söderström (1999) har i sin studie 

kartlagt och kategoriserat åtta olika gymtyper, vilka tränar och beter sig varierande på 

gymmet. Eleverna berättade till exempel att de vet om att det finns många killar som 

spänner sig framför speglarna på gymmet ungefär lika mycket som de faktiskt tränar, 

vilket stämmer ganska bra överens med Söderströms definition av gymtypen  

muskelexhibitionisten. De berättade samtidigt att flera tjejer som tränar har färgglada 

tights och matchande toppar, vilket stämer överens med den beskrivning Söderström ger 

av gytmtypen gymtjejen. Det är intressant att det är dessa två gymtyper eleverna först 

tänkte på då det också är dessa som Söderström (1999) beskriver som de gymtyper som 

utstrålar mest självförtroende och tar mycket plats på gymmet. Johansson (1998) menar 

att det fortfarande är den manliga bodybuildingkroppen som syns mest i diverse 

träningsrelaterade medier. Detta kan vara en bidragande orsak till att eleverna tänkte på 

muskelexhibitionisten i kombination med att de säkert har sett den typen av tränande 

antingen på gymmet eller i sociala medier. Intill muskelexhibitionisten vill vi som 

författare till den här studien hävda att Söderströms gymtyp gymtjejen är en kategori 

som också ofta syns i sociala medier. Något som kunde se vid observationerna var at 

flera av tjejerna i gruppen också stämde in på den här gymtypen, på så sätt att deras 

kläder matchade och gärna var mycket färgglada. Tjejerna i fokusgruppen nämnde Linn 

Jakobsson och Alexandra Bring som två Instagramprofiler, vilka har 317 000 respektive 

654 000 följare på Instagram. Killarna nämnde Ako Rahim med 123 000 följare och 

Cristiano Ronaldo med 100 miljoner följare. Med tanke på denna medieexponering är 

det inte förvånande att Söderströms två gymtyper blir idealen med hög status. Ur ett 

barndomssociologiskt perspektiv kan vi se att en anledning till att eleverna vill 

styrketräna nu är för att i framtiden se ut som sina förebilder på sociala medier. 

Träningen som eleverna genomför ger givetvis positiva effekter i nuläget också. En elev 

poängterade i intervjun att efter man tränat mår man bra, och en annan elev menade att 

styrketräningen är bra för att klara av föreningsidrotten. Men samtliga elever menar 

också att de tränar för att nå ett framtida resultat, för att de i äldre ålder vill se ut på ett 

speciellt sätt. Det här kan kopplas till becoming-perspektivet, att eleverna vill bli 

starka/snygga/vältränade i framtiden.  

 

Vidare i intervjun framgick det att i elevernas ögon är det häftigt med folk som 

styrketränar eller när det ser ut som att de styrketränar. Alla elever angav till exempel att 

det är häftigt att se vältränad ut, men att man kan göra det på olika sätt. Killarna uppgav 

bland annat att stora armar och synliga magmuskler är något man som kille vill ha, 

samtidigt som tjejerna menade att de inte ville se stora ut på något sätt men att en 

vältränad och slank kropp snarare var idealet. Både Johansson (1998) och Söderström 

(1999) har beskrivit att den manliga bodybuildingkroppen fortfarande ses som något 
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överordnat ideal bland tränande män, parallellt med att den feminina slanka och fasta 

kroppen är ett överordnat ideal för kvinnor. Att det ser ut så här även bland dessa elever 

blev klart då de berättade att det är så träningsprofiler de kände till såg ut och de 

förmodligen var därför de ville se ut så. Sociala medier har alltså en betydande inverkan 

på vilka ideal barn strävar efter. Instagram och andra sociala medier är idag arenor som 

dagens ungdomar besöker dagligen. Patricia Bricheno och Mary Thornton skriver i Role 

model, hero or champion? Children's views concerning role models (2007) att barns 

värderingar och attityder formas genom att observera och erfara andra människor. 

Författarna menar då att förebilder har en betydande roll för hur barn kan se på saker 

och ting, och i vårt fall styrketräning.  

 

I samband med samtalet eleverna förde om idealkroppar började de också prata om 

träningens inverkan på ens självförtroende. Eleverna var i det samtalet eniga om att 

självförtroendet hos de flesta blir bättre om man har en vältränad kropp, och att det 

säkert också är därför de flesta människor tränar på gym. För att se bättre ut och för att 

få komplimanger för det. Ur ett being-perspektiv berättade eleverna att de också är 

medvetna om hur de ser ut, och att de mår på ett eller annat sätt på grund av det. På 

samma sätt som vuxna som tränar och får komplimanger för sitt utseende upplever 

eleverna att komplimanger om saker som de gör eller är stärker deras självkänsla, och 

då också deras självförtroende. Ur becoming-perspektivet är eleverna eniga om att de 

senare i livet kommer vilja se bra ut på exempelvis stranden, vilket är en plats där 

människor är mycket exponerade. Alla elever kände att det är en plats där man vill se så 

bra ut som möjligt utifrån det ideal man strävar efter. 

 

6.4 Sammanfattade analys 

I en sammanfattade analys av resultatet kan vi konstatera att styrka och status går hand i 

hand eftersom eleverna uttrycker att det är coolt att vara stark. Vi tolkar elevernas 

utsagor som att det är viktigare i nuläget, alltså ur ett being-perspektiv, att vara stark än 

att se stark ut. Det är svårt som mellanstadieelev att leva upp till bodybuildingidealet, 

men det är fullt möjligt att vara stark. I framtiden, alltså ur ett becoming-perspektiv, är 

det också viktigt att vara stark men kanske lika viktigt att se stark ut. Detta eftersom att 

eleverna både lyfter hälsofördelar med att vara stark som vuxen, men även att det är 

häftigt att se vältränad ut. 

 

Att genus har stor inverkan på hur mellanstadieelevers inställning till och utförande av 

styrketräning ter sig, både ur being- och becoming perspektiv, blev tydligt. Ur ett being-

perspektiv blev det kanske tydligast under observationstilfällena då killarna ofta visade 

tendenser till att vilja tävla vid de olika momenten istället för att fokusera på själva 

utförandet. Samtidigt som tjejerna istället visade på motsatsen och fokuserade på själva 

utförandet av de olika övningarna. Ur ett becoming-perspektiv gick det under 

intervjuerna att kartlägga skillnader mellan killarna och tjejernas inställning. Enligt 

elevernas uttalanden vill killar generellt sett lyfta så tunga vikter som möjligt, ha så 

synliga muskler som möjligt eller vara så stora som möjligt. Till skillnad från killarna 

vill tjejerna istället träna för att få en slank och smidig kropp med en smal mage och 

starka ben,  alltså att inte nödvändigtvis se stark ut. 

 

Att killarna tog mer plats, på så sätt att de hördes mer och ville ha blickar mot sig, under 

observationstillfällena var påtagligt. Som vi nämner tidigare hade flera av killarna 

behovet att demonstrera sin styrka inför varandra, gärna så att så många som möjligt 

kunde höra exempelvis hur många armhävningar de klarat att göra. Tjejerna var vid 

observationstillfällena mer lågmälda och påvisade generellt inte samma behov att visa 
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hur starka de var, även om det var tjejer som var starkare än killar. Angående hur 

eleverna tänkte att det skulle vara i framtiden, alltså ur becoming-perspektivet, kom det 

bland annat fram i fokusgrupen att tjejer överlag tränar smartare än vad killar gör. En av 

eleverna sa: 

 

”Killar går liksom rakt på typ tunga vikter och inte så många lyft medans tjejer oftast 

värmer upp och försöker klara flera lyft på varje övning” INT 3 

 

Eleverna var eniga om detta, att killarna kommer vara ivriga att lyfta de tunga vikterna 

på gymmet, för att bygga så stora muskler som möjligt, utan att tänka på uppvärmning 

eller andra påverkande faktorer. Detta eftersom att det är så häftigt för killar att ha stora 

och synliga armmuskler exempelvis. Samtidigt som eleverna också var eniga om att 

tjejer istället delar upp träningen och tränar allsidigt, tjejer tränar kondition på löpband 

och cykel, de tränar hela kroppen lika mycket och är noga med att mjuka upp kroppen 

och värma upp.  

 

Intressant var också, ur ett becoming-perspektiv, att eleverna påverkas så mycket av de 

sociala medier som finns att tillgå. Eleverna angav, som vi också nämner tidigare, flera 

mer eller mindre kända träningsprofiler som de på ett eller annat sätt vill efterlikna eller 

bli som. Killarna hade då till exempel fotbollstjärnor som de ville bli som samtidigt som 

de nämnde fitnessprofiler de vill efterlikna. Tjejerna nämnde i samma diskussion 

kvinnliga fitnessprofiler med just slanka kroppar och smala magar. Samtliga menade att 

det också beror på sociala medier och vilka som syns där som påverkar hur man ska klä 

sig eller se ut.  

 

7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion om studiens resultat och insamlingsmetod. 

Slutligen ges också förslag på vad fortsatta studier inom området skulle kunna handla 

om.   

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och 

andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs. 

Syftet med studien är också att bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig 

gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. Inledningsvis i 

resultatdiskussionen vill vi lyfta hur stereotyp mellanstadieelevers inställning till 

styrketräning faktiskt är. Det här trots att samhället, med stereotypa normer och 

genuspositioner i fokus, är under förändring. Andreasson och Johansson (2014) hävdar 

till exempel att gym i allmänhet gått från en mansdominerad arena där maskulinitet varit 

norm, till en pluralistisk miljö där allas intressen och träningsformer tillgodoses. Men 

ändå får vi under observationer och intervjuer bevittna att stereotypa genusmönster 

finns redan i mellanstadieelevers vardag, alltså under idrott- och hälsalektioner och i 

samtal elever emellan. På gym idag kan vi se män träna kondition på crosstrainer-

maskiner och kvinnor som kör bänkpress, men det är fortfarande absolut mer vanligt att 

med det omvända. När barn redan i mellanstadieåldern påverkas av sociala medier 

huruvida man ska träna, skulle lärare kanske lyfta styrketräning mer ingående i skolan? 

Lärare skulle kunna visa rätt teknik i olika styrketräningsövningar, för att påvisa att det 

inte är antal viktkakor på stängerna som spelar roll utan att övningar genomförs på ett 

korrekt sätt. Att träna fel är farligt, speciellt om tunga vikter är inkluderat. Tonkonogi 

(2007) menar att det är i ”barnåldren” människan har bäst möjlighet att lära sig rätt 
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teknik och de motoriska grundformerna, vilket också motiverar mer ingående 

undervisning om styrketräning. Vad som också kan göras i undervisning i styrketräning 

är diskussioner om bland annat genusaspekter, och att då lyfta normbrytande 

träningsmönster. Vad lärare däremot inte kan påverka är de sociala medier som 

påverkar mellanstadieelevers inställning till styrketräning, men det är absolut något som 

också kan diskuteras i undervisningssammanhang.  

 

Killarna visade viljan att tävla och jämföra sig med varandra tydligare än vad flickorna 

gjorde. Att det såg ut på detta sätt kan möjligtvis bero på hur idrottsfostran skiljer sig åt 

emellan killar och tjejer. Hedenborg (2012) har uppmärksammat detta i sina 

undersökningar och menar då att killar fostras på ett visst sätt inom olika 

föreningsidrotter, samtidigt som tjejer fostras på ett annat. Tjejer beskrivs till exempel 

inte ha samma behov av att tävla som killar. Ett annat sätt till att förstå dessa tendenser 

skulle kunna vara den som Nordberg (2008) beskriver, där barn genom att visa styrka, 

snabbhet och mod också vinner status bland andra barn. Båda dessa aspekter bidrar till 

tanken om att killar vill synas, höras och tävla med varandra för att i sin tur förstärka sin 

maskulinitet och då också sin status i gruppen.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Något som är värt att diskutera inledningsvis i det här kapitlet är urvalet för studien. 

Eftersom vi som författare till studien är blivande mellanstadielärare ansåg vi att urvalet 

skulle bestå av elever i det åldersspannet. Med tanke på att åldersgränsen på gym sänks 

till 11 år på flera ställen runtom i landet, passade årskurs 6 bäst, eftersom flera elever 

antingen redan är eller blir 11 i den årskursen. Sex elever valdes ut för intervju i 

fokusgrupp, och då valdes 4 elever med mer erfarenhet av gymträning ut, och två med 

färre erfarenhet. Två observationer tillsammans med en intervju i fokusgrupp ansågs 

tillräcklig för insamling av data. Frågan är hur resultatet hade påverkats om vi 

involverat fler elever i studien? Hur hade resultatet sett ut om exempelvis två 

fokusgrupper valts ut istället för endast en, där en grupp hade haft mer erfarenhet än den 

andra? Hade mellanstadieelevers syn på sin egen och andras styrketräning sett 

annorlunda ut med fler deltagande informanter? Det här är frågor som i denna studie 

lämnas obesvarade, men som forskare i eventuell fortsatt forskning inom området kan 

ha i beaktning. Det hade också varit intressant att ställa olika delar av Sverige mot 

varandra. I denna studie valdes endast en skola ut för att genomföra observationer och 

intervjuer på.  

 

Vidare kan valet av metoder för insamling av empiri diskuteras, där deltagande 

observationer kan inleda den diskussionen. Bell (2016) menar att deltagande 

observationer möjliggör för forskare att dela upplevelser och erfarenheter med dem som 

studeras på ett djupare plan än en inaktiv observation. Samma författare poängterar att 

en deltagande observation kräver en god relation mellan observatörer och aktörer, och 

det kan kräva tid. Eftersom en av forskarna i den här studien tillbringat tid med 

deltagarna i observationer och intervjun, fanns det redan en god relation mellan 

parterna, vilket också motiverade deltagande observationer. Därtill kan också 

intervjuvarianten diskuteras. Intervju i fokusgrupp möjliggör diskussioner mellan de 

deltagande, vilket vi ansåg var fördelaktigt för denna studie. Enskilda intervjuer kan ofta 

medföra en förhörskänsla, och då ökar kanske risken för att de deltagande lyfter saker 

som de tror att vi vill höra. Intervju i fokusgrupp lämpade sig också väl eftersom syftet 

var att höra vad barn ser på saker och ting. I diskussioner barn emellan kan man skildra 

deras verklighet på ett annat sätt än om barn diskuterar med endast en vuxen. 
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7.3  Vidare forskning 

Studien är förvisso relativt begränsad sett till antalet deltagande informanter, men den 

har ändå gett en inblick i att gymträning är något populärt bland barn och något många 

barn kommer engagera sig i framtiden. Det här innebär att en mer omfattande studie där 

det undersöks på vilka sätt och med vilket mål ungdomar tränar skulle vara relevant. Då 

med syftet att göra skolan bättre på att förbereda barnen för den typen av fysisk 

aktivitet. Något annat som skulle kunna vara intressant att studera ytterligare är hur 

sociala medier påverkar elever. I denna studie bekräftades det att sociala medier har en 

inverkan på hur barn vill se ut, hur man ska träna eller vad som är coolt på gymmet. Det 

är något som en fortsatt studie skulle kunna behandla mer ingående.  
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Bilagor 

Bilaga A Enkätundersökning 

 

 
1. Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? 

 

 

 

2. Vad tycker du är roligast på idrott- och hälsolektionerna? 

 

 

 

3. Vad tycker du om styrketräning? 

 

 

 

 

4. Vad är din erfarenhet av gym? 

 

 

 

5. Om du tränat på gym någon gång, vad fick dig att gå dit? 

 

 

 

6. Om du inte tränat på gym någon gång, tror du att du skulle vilja göra 

det i framtiden? 

 

 

 

 

7. Vilka positiva effekter tror du att det finns av att träna på gym? 

 

 

 

8. Vad skulle du tycka om att ha styrketräning med fokus på gymteknik 

på idrott- och hälsolektionerna? 

 

 


