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Förord 
 
Vi vill tacka några som har hjälpt oss på vägen. Våra idéberikande och granskande 
handledare Inger Karlefors och Steffan Lind. Våra kära kamrater som vi har kunnat bolla 
våra tankar och idéer med, inga nämnda inga glömda. Vi vill även ta tillfälle i akt och 
tacka de idrottslärare och övriga intervjupersoner som så vänligt och hjälpsamt ställt upp 
i våra intervjuer. 
 
Tack så mycket! 
 
Luleå i december 2007 
 
 
Tomas Wickberg och Andreas Grufvisare

   



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete är att belysa om högstadieelever ges möjlighet att styrketräna på 
gym, ensamma eller med lärare, under lektionstid och om de i sådana fall utsätts för en 
skaderisk. Vi vill även undersöka på vilket sätt läraren genomför styrketräning i skolan. 
Rätt utförd styrketräning under uppväxten är hälsosam på många sätt. Den lägger 
grunden för en god fysik och ger bra förutsättningar för framtida träning. Genom 
kvalitativa intervjuer med idrottslärare har vi fastställt att den vanligaste 
styrketräningsformen som bedrivs på högstadieskolorna är cirkelträning där övningar 
med den egna kroppen som vikt används. Även klassisk styrketräning bedrivs på gym 
och då vanligtvis med lärarens närvaro. Styrketräning i unga år är inte skadlig så länge 
den utförs på ett korrekt sätt med låga vikter och många repetitioner. Däremot finns det 
en teoretisk risk för att en epifysskada på skelettet kan uppstå, med tillväxtstörning som 
följd, om klassisk styrketräning utförs med kontinuerlig maxbelastning under en längre 
period, innan epifysskivorna har förbenats. Sådan träning bedrivs dock inte på de 
högstadieskolor där studierna har utförts i Luleå kommun. 
 
Nyckelord: styrketräning, högstadieelever, hälsa, skador 
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Inledning 
Styrketräning har länge varit ett stort intresse för oss och vi ser det som en viktig 
träningsform som vi, i enlighet med styrdokumenten, vill föra vidare till våra elever. 
Styrketräning på gym har blivit väldigt populär bland ungdomar och av erfarenhet vet vi 
att styrketräningslokaler är vanligt förekommande på högstadieskolor. Som blivande 
idrottspedagoger vill vi undersöka om det är skadligt att börja med styrketräning innan 
kroppen vuxit färdigt. Vi vill också undersöka om det finns olika former av styrketräning 
och hur dessa i sådana fall bedrivs i högstadieskolor i Luleå kommun. Anledningen till 
detta arbete är att vi som blivande idrottslärare vill undervisa en korrekt och hälsosam 
styrketräning för våra elever. Vi kommer att avgränsa vårt arbete till skador på skelettets 
tillväxtzoner men kommer även att nämna andra skaderisker som styrketräning eventuellt 
kan medföra.  
 

Bakgrund 
Idrottsundervisning är ett naturligt inslag i skolan, som startar i årskurs ett och följer med 
under hela skolgången. Skolans mål är att göra barn och ungdomar medvetna om vad 
som främjar en god hälsa. De skall även stimuleras till ett bestående intresse för 
regelbunden fysisk aktivitet och att ta ansvar för sin egen hälsa. Styrketräning är en 
komplex träningsform som i allra högsta grad påverkar eleven mot dessa mål. Vi inleder 
vår bakgrund med att lyfta de skrivningar i läro- och kursplaner som styrker att 
styrketräning är en aktivitet som ingår i skolans idrottsundervisning. Därefter behandlar 
vi fördelar med styrketräning och hur träningen påverkar skelett och muskler. 
Avslutningsvis beskriver vi olika styrketräningsformer och hur dessa praktiseras på ett 
korrekt sätt. 
 

Styrdokument för idrott och hälsa 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 
94, www.skolverket.se (20080122), står det att idrott och olika former av motion och 
rekreation har stor betydelse för folkhälsan. Därför är det viktigt att barn och ungdomar 
får kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor och 
regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. 
Skolans mål är att sträva efter att eleven utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa. 
Eleverna ska stimuleras till ett bestående intresse, för regelbunden fysisk aktivitet och ta 
ett ansvar för sin hälsa. Ämnet står för en helhetssyn på människan det vill säga att kropp, 
känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra och kan på så sätt påverka till att 
elevens kroppsuppfattning utvecklas. Vidare kan man läsa att undervisningen skall ta 
hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och beakta de könsskillnader som finns mellan 
flickor och pojkar när det gäller fysisk förmåga och skaderisker. "För att söka förebygga 
arbetsskador och sjukdomar skall undervisningen i ämnet göra eleverna i vid bemärkelse 
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kroppsmedvetna" www.skolverket.se, (20080122)1. Ett särskilt mål som nämns och som 
förvisso redan skall vara uppfyllda i slutet av det femte skolåret är att "veta något om 
skaderisker och om hur skador kan förebyggas" www.skolverket.se, (20080122)2. 
Idrottslärare skall bedöma en elevs kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur 
man genom regelbunden fysisk aktivitet kan bibehålla och förbättra sitt fysiska och 
psykiska välbefinnande. Under betygskriteriet väl godkänt står det skrivet "Eleven har 
kännedom om den egna kroppens möjligheter och behov samt hur skador kan förebyggas 
och undvikas i vardagliga situationer" www.skolverket.se, (20080122)3. 
 

Definition av styrketräning 
Definitionen av styrketräning är enligt Augustsson: ”Med styrketräning menar man 
normalt träning med olika styrketräningsmaskiner, skivstänger och hantlar.” (Augustsson, 
2002, s.13) Raastad (2003) skriver att begreppet styrka är den maximala kraft eller det 
moment en muskel eller muskelgrupp kan skapa vid en specifik eller förutbestämd 
hastighet. Han menar därmed att styrketräning innefattar all träning som syftar till att öka 
eller bibehålla en individs förmåga att utveckla kraft i en muskel. Styrketräning i denna 
studie definieras som träning utav kroppens muskulatur med hjälp av redskap, som till 
exempel fria vikter och styrketräningsmoduler, som alstrar ett konstant motstånd till den 
specifika muskelgrupp som skall tränas, vi kallar denna träningsform för klassisk 
styrketräning. En annan styrketräningsform som behandlas i detta arbete är alternativ 
styrketräning. Till skillnad från klassisk styrketräning genomförs denna träning, enligt A. 
Eriksson (personlig kommunikation, 2007)4, utan redskap och endast med den egna 
kroppen som vikt. Denna alternativa styrketräning har samma syfte som den klassiska 
styrketräningen, nämligen att öka eller behålla styrkan i kroppens muskulatur. Vi 
kommer senare i bakgrunden, mer ingående, beskriva klassisk och alternativ 
styrketräning.   
 

Fördelar med styrketräning 
Ökad styrka, förebyggande av skador och starkare skelett är olika fördelar med 
styrketräning. 
 

                                                 
1 
www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2136&ar=0102&extraid=16
12&valtyp=&sel=&txt=
2 
www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=9900&extraid=16
12&valtyp=&sel=&txt=
3 
www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=9900&extraid=16
12&valtyp=&sel=&txt=
4 Anders Eriksson, Personligt samtal (18 april, 2007), Universitetslektor i anatomi, Molekylärbiolog. Luleå 
Tekniska Universitet 
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Ökad styrka 
Tonkonogi (2007) skriver att styrketräning för barn och ungdomar leder till ökad styrka. 
Ett prepubertalt (före puberteten) barn kan inte lägga på sig muskelmassa men en ökad 
styrka kan ändå uppnås genom styrketräning. Denna styrkeökning beror främst på 
neuromuskulär anpassning vilket innebär att samarbetet mellan nervsystemet och 
muskulaturen förbättras genom kontinuerlig träning. A. Eriksson (personlig 
kommunikation, 2007) pratar också om samspelet mellan nerver och musklerna. Han tar 
ett exempel på hur ett barn kan bli väldigt duktig på att göra armhävningar om det tränar 
mycket.  
 

”Om individen gör så många armhävningar den orkar varannan kväll 
innan den går och lägger sig så kommer den bli bättre och bättre och 
kunna göra fler och fler armhävningar varje gång. Det är dock viktigt att 
träningen sker kontinuerligt och att individen inte avviker från träningen. 
Antalet kommer att öka från gång till gång, självklart lite beroende på 
dagsform, men en tydlig kontinuerlig ökning i antalet kommer att 
märkas. Till slut kommer individen att klara 150 armhävningar i sträck.” 
(A. Eriksson ibid.) 

 
A. Eriksson (ibid.) säger vidare att prepubertala individer kan uppnå detta resultat 
eftersom det vänjer de nervbanor som används vid en armhävning. Självklart sker även 
en styrkeökning i de muskler som aktiveras när en armhävning genomförs men ökning av 
muskelmassa uteblir eftersom personer som inte kommit i puberteten har svårt för att 
lägga på sig muskler innan hormonproduktionen har satt igång. Enligt Tonkonogi (2007) 
går det inte att göra en prepubertal individ till muskelbyggare eftersom ökning av 
muskelmassa som följd av styrketräning är obefintlig, ökad muskelstyrka går däremot att 
uppnå. I och med ökad muskelstyrka hos individen underlättas och effektiviseras 
personens rörelseinlärning och motoriska utveckling. Människan skaffar sig i unga år en 
arsenal av rörelser som på många sätt bestämmer rörelseförmågan för hela livet. En 
bristande styrka under den här fasen i individens utveckling kan hindra teknikinlärning 
och hämma utveckling av rörelseförmåga, därav är det viktigt att styrketräning 
praktiseras redan i unga år. Förutom ökad styrka har styrketräning även en 
skadeförebyggande effekt. 
 

Skadeförebyggande 
Tonkonogi (ibid.) menar att muskelstyrka minskar risken för skador hos vuxna. Studier 
visar att detta samband även gäller för barn och ungdomar. Styrketräning har visat sig 
resultera i lägre skadefrekvenser och kortare rehabiliteringstider hos unga fotbollsspelare 
och andra idrottare. Man lägger under sin uppväxt grunden för ett starkt skelett och ett 
välmående som följer med upp i vuxen ålder.  
 

Starkare skelett 
Tonkonogi (ibid.) säger att styrketräning, förutom ökad styrka och skadeförebyggande, 
medför flera andra positiva effekter. Fysisk aktivitet i unga år är viktig för skelettets 
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uppbyggnad eftersom ben som utsätts för hög kraft och på så vis belastas mineraliseras 
(stärks). Detta håller Annerstedt (2002) med om då han belyser att fysisk inaktivitet under 
uppväxten leder till ett svagt och klent skelett som vuxen. Belastning av skelettet är enligt 
Berg (2006) viktigt för att ge det en anledning att bygga på sig och bli starkare och ett bra 
sätt att belasta skelettet på är styrketräning. Tonkonogi (2007) skriver att det endast är de 
ben som belastas som stärks. Statens beredning för medicinsk utvärdering www.sbu.se 
(20070418) säger att det även föreligger starka belägg för att fysiskt aktiva individer 
löper lägre risk att drabbas av benskörhet och benbrott framkallade genom fall. 
 

”Styrketräningen med sin oändliga arsenal av övningar utgör ett perfekt 
instrument för att påverka alla delar i det växande skelettet och är i sin natur 
förenad med hög kraftutveckling.”(Tonkonogi, ibid., sid. 40) 
 

För att bättre förstå skelettets komplexa uppbyggnad behandlar vi det i följande avsnitt. 
 

Skelettets uppbyggnad 
Människans skelett består enligt Berg (2006) av drygt 200 ben. Dessa ben bildar 
tillsammans den galge som kroppens alla muskler och organ är upphängda på. Vid 
födseln är skelettet uppbyggt av brosk och bindväv. Detta byts sedan, under tiden vi 
växer, ut mot benvävnad och vid tjugoårsåldern består skelettet helt av ben. Denna 
process kallas förbening. Berg skriver vidare att skelettet består av fem olika sorters ben: 
rörben, korta ben, platta ben, sesamben och lufthaltiga ben. Skelettet i extremiteterna 
(armar och ben), till exempel lårbenet och överarmsbenet, är av sorten rörben (se figur 1 
och 5), det är främst dessa som används och belastas när man styrketränar. Skelettets 
delar förbenas i olika takt och man måste vara försiktig med att överbelasta sin kropp 
innan processen är avslutad. 
 

Rörbenens längdtillväxt 
Bojsen-Möller (2000) menar att rörbenens längdtillväxt i kroppen framför allt äger rum i 
övergångszonen mellan epifys och diafys, denna övergångszon kallas metafys. Rörbenen 
är de längre benen i kroppen och utgörs av två ändar (epifyser) och ett skaft (diafysen).  
Hos nyfödda utgörs epifyserna (i nästan alla ben) enbart av hyalint brosk (brosk med låg 
friktion och med mjuk konsistens). När benkärnorna utvecklas, förvandlas epifysbrosket 
till ben (förbening) och kvar blir ledbrosk och en tvärställd skiva mellan diafysen och 
epifysen, som kallas epifysskivan (se figur 1). Epifysskivorna är skelettets tillväxtorgan 
och har därför betydelse för hela organismens längdtillväxt. Normalt är skivan cirka 2 
millimeter tjock och den kant som syns på benets yta kallas epifyslinjen. Det är den linjen 
som syns när man tar en röntgenbild av benet. En skada i detta område kan medföra ett 
kontinuitetsbrott, en epifyslossning, med en möjlig tillväxtstörning som följd. Det som 
sker är en så kallad anisomeli, det vill säga att benen växer olika långt. Berg (2006) 
menar att tillväxtfasen börjar redan när vi är foster och pågår till pubertetens slut. 
Längdtillväxten styrs av hormoner och stannar upp när tillväxtzonerna till slut växer igen 
(se figur 2). Bojsen-Möller (2000) skriver att växtprocessen i epifysskivorna normalt 
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avstannar i 16-17- årsåldern, tidigare hos flickor än hos pojkar. Epifysskivan försvinner 
då och istället framhävs området av en tät benvävnad och kvar blir "epifysärret". 
 

 

1. Ledbrosk - ett brosk på 
benändarna som gör att leder 
glider lätt. 
 
2. Benbalkar - benändens inre 
kallas benbalk. 
 
3. Märghåla - rörbenets skafts 
inre består av benmärg. 
 
4. Metafys - i tillväxtzonen som 
ligger mellan epifysen och diafys 
sker benets tillväxt, tillväxtzonen 
kallas även epifysskivan.  
  
5. Benhinna - det ligger en hinna 
runt alla ben i kroppen som har 
till uppgift att förmedla smärta. 
 
Rörbenets skaft = Diafys 
 
Rörbenets ände = Epifys 

Figur 1. Ett rörben.  Figuren är hämtad från Berg (2006) sida 18. 
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Figur 2. Genomsnittlig längdtillväxt hos pojkar och flickor. Figuren är hämtad från 
Annerstedt (2002) sida 70.  
  
Eftersom vi behandlar ämnet styrketräning i vårt arbete där muskulaturen berörs så 
kommer här en närmare redogörelse på muskulaturens funktioner och uppbyggnad.  
 

En muskels funktion 
Lännergren (1998) skriver att det finns tre typer av muskulatur i kroppen: skelett-, hjärt- 
och glatt muskulatur. Det är skelettmuskulaturen som ger oss rörelseförmågan och vi har 
därför fokuserat på den i detta arbete. P. Bonnerud (personlig kommunikation, 2007)5 
säger att kroppen har otroligt många muskler och att dessa i stort sett ser likadana ut och 
fungerar på liknande sätt. I figur 5 ser vi exempel på hur en bicepsmuskel ser ut och hur 
den ligger i relation till skelettet. Figur 3 visar hur en muskel (till exempel 
bicepsmuskeln) ser ut i genomskärning. Vidare beskriver Bonnerud att en muskel består 
av flera muskelfascikler, dessa fasciklar omsluter ett knippe muskelfibrer (se figur 3). 
Muskeln består av en sena i vardera änden där muskelfibrerna fäster. Dessa fibrer omsluts 
av en fascia bestående av bindväv. Fibrerna består i sin tur på liknande sätt av 
myofibriller och det är i dessa det sker en reaktion när muskeln används.  

                                                 
5 Patrik Bonnerud, Personligt samtal (18 april, 2007), Universitetsadjunkt i anatomi, Molekylärbiolog. 
Luleå Tekniska Universitet 
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Figur 3. En muskel i genomskärning.  Figuren är hämtad från Lännergren (1998) sid. 
158 
 

Muskelfibrer 
P. Bonnerud (ibid.) beskriver att det finns olika typer av muskelfibrer i kroppen, Typ 1, 
Typ 2B och Typ 2X. Han beskriver de olika fibrerna på följande sätt: 
 

• Typ 1 fiber: Dessa fibrer är de uthålliga, långsamma fibrerna, långdistanslöpare 
och längdskidåkare har mycket av dessa. Styrketränar man bör man göra över 30 
repetitioner per set för att den här typen av fibrer ska aktiveras.  

 
• Typ 2B fiber: Dessa fibrer är ett mellanting mellan Typ 1 och Typ 2X. Exempel 

på idrottare som har mycket av denna fibertyp är fyrahundrameterslöpare, de är 
explosiva samtidigt som de måste ha en uthållighet för att orka jobba i 40-50 
sekunder. Styrketräning med 10-20 repetitioner per set främjar den här typen av 
fibrer. 
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• Typ 2X fiber: Dessa fibrer är de snabba, explosiva fibrerna. Idrottare som utövar 

explosiva moment har mycket av dessa fibrer, till exempel tyngdlyftare som 
endast gör ett maxlyft och etthundrameterssprinters som bara jobbar i cirka 10 
sekunder. 

 
P. Bonnerud (ibid.) förklarar att en individ föds med olika mängd av respektive fibersort, 
genetiskt medärvda, och man har därför olika anlag för olika träningsformer. Beroende på 
vad och hur du tränar kan dessa fibrer ändras. Om man till exempel tränar mycket 
konditionsträning och långdistans så förvandlas fibrerna mot Typ 1. Typ 2X ändras först 
till Typ 2B och vidare till Typ 1. På samma sätt ändras Typ 1 fibrer åt andra hållet om en 
individ tränar tung styrketräning med få repetitioner. Det finns dock övergångsfaser när 
en fiber ändrar typ, det går inte på ett ”klick” utan det är en process. Trots att fibrer 
ändras beroende på träning så har man alltid alla sorters fibrer i muskeln, det är bara 
antalet andelar av respektive fibersort som ändras. En tyngdlyftare som endast tränar 
explosiv träning får med tiden muskler som består av mycket Typ 2X fibrer medan 
antalet andelar Typ 1 fibrer är betydligt mindre. Vad som händer i en muskel när den 
kontraheras (drar ihop sig) beskrivs härnäst. 
 

Vad händer i muskeln vid belastning? 
P. Bonnerud (ibid.) beskriver att varje myofibrill består av sarkom (se figur 3). 
Sarkomerna sitter efter varandra och det är respektive sarkom som drar ihop sig när en 
muskel kontraherar. När en muskel används tar myosinets små utskott tag i 
aktinfilamenten och drar dessa mot varandra (se figur 4). Sarkomen blir i och med det 
kortare och eftersom det sitter väldigt många sarkom i rad som alla samtidigt drar ihop 
sig dras hela muskeln ihop. 
 
 

 
Figur 4. Till vänster ser vi ett avslappnat sarkom medan den till höger är spänd och 
därmed har dragit ihop sig och är kortare. Figuren är hämtad från Martini (2004) sida 
299. 
 
P. Bonnerud (ibid.) säger fortsättningsvis att styrkan i en muskel ändras beroende på 
vilken sorts fiber man har mest av. Styrkan i en muskel beror på hur snabbt myosinets 
utskott tar tag i aktinet och därmed kontraherar muskeln. En stark och explosiv muskel 
har mycket Typ 2X fibrer och har därmed snabba utskott vilket medför att muskeln 
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kontraherar snabbt och därmed utvecklar mera styrka. En uthållig muskel med mycket 
Typ 1 fibrer har långsammare utskott som behöver längre tid på sig för att hugga tag i 
aktinet och utvecklar på grund av detta mindre styrka. Vi behandlar begreppet och 
området styrketräning i vårt arbete och för att läsaren bättre skall förstå innebörden av 
styrketräning så gör vi en utförlig beskrivning av olika styrketräningsformer som är 
relevant till det här arbetet. 
 

Olika styrketräningsformer 
Det finns olika tillvägagångssätt hur man kan träna muskeln. 
 

Dynamisk, Statisk och Excentrisk styrketräning 
På sidan www.kosttillskott.org/kroppen-och-traning.php (20070513), förklaras begreppen 
dynamisk, statisk och excentrisk på följande sätt: 
 
• Excentrisk träning innebär att man håller emot på tillbakavägen av rörelsen.  
 
• Statisk styrka är när ingen rörelse sker i leden. Muskeln spänns och hålls under en 

tidsperiod i samma läge. 
 
• Dynamisk (koncentrisk) styrka uppkommer när det sker en rörelse i leden. Muskeln 

spänns och slappnar av omväxlande. Dynamisk träning är den mest vanliga 
styrketräningsformen.  

 
Den excentriska träningen används enligt P. Bonnerud (personlig kommunikation, 2007) 
ofta vid rehabilitering. Enligt våra erfarenheter förekommer inte statisk styrketräning i så 
stor utsträckning på skolorna. Dynamiska styrketräningen är den vanligaste 
förekommande träningsformen i skolan som då oftast utförs i form av cirkelträning 
(alternativ styrketräning). 
 

Alternativ styrketräning 
Tonkonogi (2007) skriver om hur styrketräningen för barn ska genomföras för att nå ett 
maximalt resultat. Studier har visat att barn når en större styrkeökning av träning med fler 
antal repetitioner än träning med färre repetitioner. Barn och ungdomar behöver således 
inte tunga belastningar för att nå en styrkeökning utan lättare belastningar med fler 
repetitioner förefaller ge det bästa resultatet. Både A. Eriksson (personlig 
kommunikation, 2007) och P. Bonnerud (personlig kommunikation, 2007) anser att all 
sorts cirkelträning är en bra träningsform som på intet sätt är skadlig för kroppen. 
Individer orkar ofta många repetitioner i en sådan träning. Med cirkelträning menar de 
träning med bara den egna kroppen som belastning i olika träningsstationer där individen 
är aktiv i cirka 30-60 sekunder följt av en vila om lika lång tid. Tiden som individen är 
aktiv vid varje station kan justeras för att uppnå en längre vila eller en högre 
arbetsintensitet. Varje station representerar en förutbestämd övning. Några exempel på 
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övningar som är vanliga vid cirkelträning är armhävningar, situps, ryggböj, höga 
upphopp, benböj, (se bilaga 3). Under vilan byter individen station och får därmed en 
cirkulation. Cirkelträning kan också i vardagligt tal benämnas som stationsträning. På 
Apalby Friskcenters hemsida definierar de cirkelträning på följande sätt:  
 

”Cirkelträning är ledarledd styrketräning i stationsform till musik. Det är 
en effektiv träningsmetod där du tränar igenom hela kroppen. 
Cirkelträning är ett tidseffektivt sätt att träna på eftersom du får med både 
konditionsträning och uthållighetsträning för musklerna. Syftet är att öka 
sin styrka, uthållighet och kondition. Cirkelpass passar alla personer.” 
www.apalby.se/default.asp?m=8&u=47 (20070509) 

 
En annan definition av cirkelträning kan man läsa på Vallentuna Boxing Camps hemsida:  
 

”Med den egna kroppen som vikt tränar man igenom kroppens olika 
muskelgrupper i ett bra tempo. Teknik och styrka blandat med uthållighet 
och kondition.”  
www.vbc.se/Fitness_o_Motion/cirkeltraning/index.html (20070510) 

 
Enligt våra erfarenheter är cirkelträning vanligast i skolan. Där tränar eleverna en och en 
eller parvis på olika stationer och en cirkulation mellan övningarna görs (cirkelträning). 
Den utförs vanligtvis med dynamisk styrketräning i intervallform och endast med den 
egna kroppen som vikt. Intervallform innebär att varje övning utförs med ett tidsintervall 
som bestäms av läraren. Vilan mellan varje övning är vanligtvis lika lång som 
tidsintervallen på övningarna. Detta kan justeras för att uppnå en högre arbetsintensitet 
eller vila. Ett exempel som vi har sett användas ute i skolan är ett tidsperspektiv på trettio 
sekunders arbete följt av tjugo sekunders vila, där eleverna under vilan byter station och 
därmed får en cirkulation mellan övningarna. Beroende på hur lång lektionen är så 
varierar tiden för ett cirkelträningspass, vanligt förekommande tid är cirka trettio till 
fyrtio minuter. Träningspassen genomförs ofta till musik och övningar som vi har sett 
användas är armhävningar, situps, ryggböj, benböj, höga upphopp, tricepsträning på låga 
bänkar med mera (se bilaga 3). 
 
Den alternativa styrketräningen är enligt våra erfarenheter vanligast förekommande men 
den klassiska styrketräningen blir allt vanligare i skolan. Vi beskriver nedan skadlig 
respektive korrekt utförd klassisk styrketräning. 
 

Skadlig klassisk styrketräning 
Carlstedt (1997) skriver att styrketräning med tunga vikter bör undvikas innan puberteten 
är över eftersom det då fortfarande sker en tillväxt i epifysskivorna. Epifysskivorna kan 
skadas allvarligt vilket kan resultera i att benet blir krokigt eller att tillväxten avstannar 
under en tid. Enligt Tonkonogi (2007) har dessa tillväxtzoner lägre hållfasthet än andra 
delar av skelettet och att de därför skulle drabbas först vid eventuella överbelastningar på 
benen. Om sådana skador skulle uppstå på en växande individ skulle det kunna resultera i 
störning i tillväxten med deformationer och felställning som följd. Även A. Eriksson 
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(personlig kommunikation, 2007) hävdar att epifysskivorna kan skadas om man tränar för 
tungt, med bristande teknik och om denna träning sker kontinuerligt under en längre tid. 
Annerstedt (2002) skriver att långvarig och ensidig belastning kan medföra 
deformationer. P. Bonnerud (personlig kommunikation, 2007) säger att skaderisken ökar 
avsevärt när man lyfter tungt och utsätter muskler, leder, senor och skelett för hög 
påfrestning. Han säger dock att ett enda maxlyft ensamt inte är skadligt för skelettets 
tillväxt. Trots att risken existerar har varken P. Bonnerud (ibid.) eller A. Eriksson (ibid.) 
någonsin hört talas om något fall där en individ på grund av styrketräning har skadat sina 
epifysskivor så illa att den har fått tillväxtstörningar eller deformationer på skelettet som 
följd. Tonkonogi (2007) skriver att det bara finns ett känt fall i världen där tyngdlyftning 
utmynnat i en epifysskada. Skadan läkte dock utan komplikationer och utan bestående 
men. Det rapporterade fallet handlade dessutom om tyngdlyftning med maximala vikter 
och inte om styrketräning. 
 
Efter att epifysskivorna i skelettet, under senare tonåren, förbenats så säger både P. 
Bonnerud (ibid.) och A. Eriksson (ibid.) att skaderisken på tillväxtzonerna upphör 
eftersom det hyalina brosket har omvandlats till ben. 

Bilden föreställer överarmen, 
underarmen, armbågsleden samt 
bicepsmuskeln på överarmens 
framsida och dess fäste. Om man 
håller en hantel i handen och 
lyfter den så kontraheras 
bicepsmuskeln och det skapas ett 
tryck på epifysskivorna i armens 
ben. Ju tyngre hanteln är desto 
större tryck blir det på epifyserna. 
Det finns en risk att 
epifysskivorna kan skadas om 
styrketräningen sker med tung 
vikt och kontinuerligt över längre 
tid, men risken är i det närmaste 
obefintlig. (P. Bonnerud, 
personlig kommunikation, 19 
april, 2007) 

 
Figur 5. Figuren är hämtad från Martini (2004) sida 127. 
 

Korrekt utförd klassisk styrketräning 
Annerstedt (2002) menar att allsidighet och systematisk variation bör praktiseras i 
träningen för att undvika skador på tillväxtzonerna. P. Bonnerud säger så här: 
  

”Man kan börja styrketräna innan skelettet har utvecklats färdigt om 
träningen inte utförs på ett felaktigt sätt. Att få instruktioner innan man 
börjar träna är viktigt så att man utför övningarna på ett korrekt sätt och på 
grund av felaktig teknik inte skadar sig. En annan lika viktig sak är att 
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man inte lyfter för tungt med för få repetitioner per set.” (P. Bonnerud, 
personlig kommunikation, 19 april, 2007) 
 

A. Eriksson (personlig kommunikation, 2007) säger att ungdomar kan styrketräna på gym 
med hantlar, skivstänger och styrketräningsmaskiner om träningen görs med lättare 
vikter, rätt teknik och många repetitioner per set. Om träningen sker på det sättet så är det 
inte skadligt att träna på gym trots att epifysskivorna ännu inte har förbenats. Tonkonogi 
(2007) belyser vikten av att lära sig tekniken för att kunna utföra träningen på ett korrekt 
sätt. Det är viktigt att eleven har tillräcklig styrka för att kunna utföra en rörelse korrekt. 
En bristande styrka kan hindra teknikinlärning. Studier av styrketräning för barn och 
ungdomar har genomförts och alla är fria från skador på skelett, muskler, tillväxt, 
rörlighet, mognad, hjärt- och kärlsystemets funktion och motorik. Resultaten har visat att 
styrketräning inte hade några negativa effekter på något av de undersökta områdena och 
att skador i samband med styrketräning är obefintlig. Tonkonogi gör i slutet av sin artikel, 
utifrån undersökningar som gjorts, en intressant jämförelse i skaderisk mellan 
styrketränande barn och barn som spelar fotboll. Resultatet visade att det är ungefär 1500 
gånger farligare att spela fotboll jämfört med att styrketräna. 
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Syfte 

Syftet med vårt arbete är att belysa om högstadieelever ges möjlighet att styrketräna på 
gym, ensamma eller med lärare, under lektionstid och om de i sådana fall utsätts för en 
skaderisk. Vi vill även undersöka på vilket sätt läraren genomför styrketräning i skolan. 
 

Vår avgränsning 
Enligt P. Bonnerud (personlig kommunikation, 19 april, 2007) och A. Eriksson (personlig 
kommunikation, 18 april, 2007) kan det uppkomma skelettskador om kroppen utsätts för 
stor påfrestning genom styrketräning innan den har vuxit klart. Även andra skador så som 
överansträngda muskelfästen och senor, utslitna leder, sträckningar i muskler och 
muskelinflammationer kan uppstå, det här är dock skador som kan bli till oberoende på 
individens ålder. Eftersom vi som lärare kommer att jobba med ungdomar så har vi i vårt 
arbete valt att främst inrikta oss på skador som kan uppkomma på skelettet hos elever i 
13-15 årsåldern. 
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Metod 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod 
För att få svar på frågor som hur många och hur ofta menar Backman (1998) att man 
använder sig av kvantitativ metod. Specifikt om man skall transferera data till numeriska 
värden och sedan till statistik. Vidare skriver författaren att kvalitativ metod utnyttjar 
siffror mindre, de består istället av verbala formuleringar om exempelvis en individs 
vanor och perceptioner.  
 

Metodval 
Miles, Matthew B & Huberman, A. Michael (1994) nämner att ett forskningsarbetes 
utformning i inledningen bygger på val av metod. Ett korrekt metodval ska generera så 
relevanta data som möjligt och som i sin tur leder till de bästa svaren på frågeställning 
och syfte. Vi har valt intervjuform för att kunna fånga upp idrottslärarnas inställningar 
och handlande inom området styrketräning med högstadieelever. Förutom intervjuer så 
observerade vi hur gymmen var utformade och vad det fanns för träningsredskap 
tillgängliga. 
 

Strukturering och standardisering 
Trost (2005) säger att kvantitativa intervjuer har en högre grad av standardisering än den 
kvalitativa intervjun. Detta innebär att de kvalitativa formulerade frågorna inte följs så 
noggrant, utan istället dirigeras utav intervjupersonens formulerade svar. Intervjuns form 
ser således ut som den gör. Följdfrågor kan därför utformas utifrån hur intervjupersonen 
besvarade den tidigare ställda frågan. Trost skriver vidare att vid denna typ av lägre nivå 
av standardisering får vi en högre grad av variationer. Den tillfrågade intervjupersonen 
har själv möjlighet att avgöra svarsformuleringarnas konstruktion. När det är en strikt 
utformad intervju finns det flera svarsalternativ att bestämma sig för. Vinsten med 
välstrukturerade frågor är att de är lättare att mäta, därför att de har klara svarsalternativ 
men om man väljer att använda öppna frågor får man fram noggrannare 
svarsformuleringar som sedan kan analyseras. Vi har i vårt arbete valt att jobba med 
välstrukturerade frågor för att kunna få ett bra mätresultat.  
 

Kriterier för intervjuerna 
Intervjupersonerna har valts ut med ett bekvämlighetsurval enligt Lantz (1993), de är 
idrottslärare på högstadieskolor i Luleå kommun. Kraven var att det skulle finnas ett gym 
som var tillgängligt för skolans elever. Gymmet skulle uppfylla de krav av definitionen 
av klassisk styrketräning, således innehålla styrketräningsmaskiner, skivstänger och 
hantlar. En exklusion blev naturlig av de skolor som inte hade ett styrketräningsrum. 
Alltså blev urvalet av intervjupersoner baserat på de skolor som uppfyllde dessa krav. 
Rektorerna informerades innan utförd intervju. Kontakt togs med berörda 
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intervjupersoner genom personliga besök ute på skolorna där vi observerade om det fanns 
gym. 
 

Utförande av intervjuer 
Intervjufrågorna utformades för att få svar på vårt syfte. Vi använde oss av en 
bandspelare som vi spelade in på under intervjun. Först gjorde vi en pilotintervju med en 
utomstående person för att testa utrustningen och öva på intervjutekniken. Efter 
genomförda inspelade intervjuer så skrev vi ut svaren ordagrant som vi senare har tolkat 
och analyserat mot vårt syfte. 
 

Validitet och reliabilitet 
Lantz (1993) skriver att en väl genomförd professionell, vetenskaplig intervju skall 
innehålla följande tre delar 
 

• Reliabilitet, det vill säga intervjun måste ge pålitliga resultat. 
• Resultaten måste vara giltiga, kravet är alltså validitet. 
• Det skall finnas en möjlighet för andra personer att kritiskt granska slutsatserna. 

 
Det är alltså dessa delar som utgör grundstommen för en form av slutsats av en intervju. 
Reliabilitet och validitet är koncept som nyttjas för att beskriva värdet av intervjun. Det 
som kommer fram som ett resultat av intervjun måste vara användbart och data måste 
spegla källan. 
 
Trost (2005) och Kvale (1997) menar att reliabilitet är pålitlighet, det vill säga att 
slumpinflytanden inte påverkar mätinstrumenten. De skriver att validitet är lika med 
överensstämmelse, med andra ord en måttenhet över hur noggrant man studerar det man 
avser att utreda.  
 

Kvalitativ intervju 
I enlighet med Svenning (1999) har vi har valt intervjuform för att få en kvalitativ 
kunskapsinhämtning. Klara frågeställningar har ställts och vi har låtit intervjupersonen 
föra samtalet. Samtal har endast förts med en intervjuperson i taget, så kallad personlig 
intervju. För att hålla reliabiliteten hög har vi uteslutit störande moment, hållit oss till 
ämnet och försökt samstämma varje intervju med varandra. ”Kvalitativa intervjuer 
utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får 
man komplexa, innehållsrika svar” (Trost, 2005, s. 7). Taylor och Bogdan skriver 
följande: 
 

“Qualitative methods allow us to stay close to the empirical world. They are 
designed to ensure a close fit between the data and what people actually say 
and do. By observing people in their everyday lives, listening to them talk 
about what is on their minds, and looking at the documents they produce, 
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the qualitative researcher obtains first-hand knowledge of social life 
unfiltered through concepts, operational definitions, and rating scales” 
(Taylor & Bogdan, 1984, s.7) 

 

Etik 
Johansson och Johansson (2000) skriver så här: 
 

”Etiska värden berättigar handlingar och ger en riktning för hur vi ska 
bemöta andra. De kan uttryckas i ord eller handling, kan vara oreflekterade, 
eller reflekterade och är alltid inflätade i individernas livsvärld. De finns till, 
förhandlas och förändras i möten mellan människor” (Johansson & 
Johansson, 2000 s. 14) 

 
Vi har i enlighet med Widerberg (2002) samlat in, behandlat, utvärderat och rapporterat 
material i vår rapport på ett sådant sätt att intervjupersonernas anonymitet och integritet 
inte har kränkts. 
 

Tidsplan 
Vårt arbete påbörjades våren 2007 och avslutades våren 2008 med följande tidsplan: 

 

2007 

Vecka 3  Introduktion av kursen  

Vecka 5 Litteratursökning och inläsning 

Vecka 14  Bakgrund och syfte klart 

Vecka 16  Metoddelen färdigställd  

Vecka 17 Genomförande av intervjuer 

Vecka 18 Bearbetning av intervjuer 

Vecka 19 Sammanställning av resultat 

Vecka 51 Inlämning av arbetet 

 

2008  

Vecka 3 Examensvecka med opponering 
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Resultat 
När vi besökte styrketräningslokalerna vid de berörda skolorna observerade vi att vid två 
skolor var gymmen anpassade för att förebygga möjliga skaderisker. De tyngsta vikterna 
var bortplockade och maskinerna var låsta så de tyngsta lägena inte gick att använda. Vi 
såg även att styrketräningslokalerna var för små för att rymma en hel klass elever 
samtidigt. 
 
Intervjufrågorna är formulerade för att passa in i intervjusituationen och för att ge svar på 
vårt syfte. I följande text redovisas de svar som vi fått från de idrottslärare som vi har 
intervjuat och utifrån dessa data klargör vi ett resultat. De lärare som vi har intervjuat 
ligger i åldersintervallet 30-60 år. 
 
 

 Har du någon utbildning i styrketräning? 
 
Idrottslärarna som vi intervjuade har en varierad grad av universitetsutbildning inom 
ämnet styrketräning. Vi märker att olika idrottslärarutbildningar har behandlat ämnet 
styrketräning olika mycket. Tidpunkten för när utbildningen skett har även påverkat hur 
mycket kunskap läraren hade inom styrketräning efter avslutad universitetsutbildning:  
 
 ”Jag har en fyraårig högskoleutbildning där styrketräning ingår” (ip4). 
  
 ”1969, då jag gick på GIH så fanns det inga maskiner i den bemärkelsen, 

det var bara traditionell stationsträning och cirkelträning” (ip3). 
 
 ”Jag har gått på GIH i Stockholm och där hade vi inte speciellt mycket, 

det var vanlig basic utbildning som speglade åttiotalet” (ip2). 
 
Detta hade kunnat vara ett underlag för idrottslärarna att känna en osäkerhet i att ge 
undervisning i styrketräning men alla poängterade vikten av att hela tiden fortbilda sig 
inom ämnet:  
 
 ”Det är väldigt viktigt att fortbilda sig så man kan möta upp de krav som 

finns” (ip3). 
  
 ”Men jag har gått flera fortbildningar på jobbet om styrketräning” (ip2) 
     
 ”Jag har också gått en fortbildningskurs eftersom jag inte kunde så mycket 

efter utbildningen” (ip1).   
 
Genom denna kontinuerliga kunskapsinhämtning så känner sig lärarna säkra i att 
undervisa styrketräning: 
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 ”Jag känner mig fullt trygg att utbilda inom styrketräning” (ip6). 
 
 ”Förutom min utbildning så har jag gått fortbildningar så jag känner mig 

väldigt säker på att undervisa styrketräning” (ip4). 
 
 ”Annars så har jag tränat väldigt mycket själv och lärt mig också genom 

sjukgymnastik, därför känner jag mig trygg i styrketräningen” (ip5) 
 
Intervjupersonerna har varit väldigt seriösa när det kommer till kunskapen inom 
styrketräning och poängterar vikten av att undervisa styrketräning korrekt: 
 
 ”Jag tycker att det ska vara ett krav på idrottslärare att veta hur man gör så 

att man kan lära ut övningarna på rätt sätt” (ip5).  
 
 ”Jag tycker det är jätteviktigt som idrottslärare att få en ordentlig 

utbildning inom styrketräning” (ip2).  
 
Det är dock ingen av intervjupersonerna som har en utbildning som har behandlat barns 
fysiologiska utveckling. 
 
Anledningen till att vi ställde den här frågan är att vi ville få en överblick på 
idrottslärarnas utbildning inom styrketräning och få en förståelse för hur de har svarat på 
övriga frågor.  
 
 

 Tror du att det kan vara skadligt att börja styrketräna innan kroppen 
har utvecklats klart? 

 
Ingen av de intervjuade lärarna är riktigt säker på vilka skador som kan uppkomma om 
styrketräning utförs vid för tidig ålder. Kunskaperna om det är skadligt att styrketräna 
under kroppens utveckling skiljer sig åt, alla är dock medvetna om att det finns en 
skaderisk. Detta är citat som sammanfattar den allmänna kunskapen väldigt bra:  
 
 ”Jag vet inte riktigt vad som händer om man överbelastar grovt, eventuellt 

kan man nog stanna i längdtillväxten” (ip3). 
 
 ”Det vet man ju egentligen att med hög belastning på kroppen så kan man 

skada leder som inte har blivit hårda” (ip1).  
 
Vi fick uppfattningen att kunskapen om denna möjliga skadeuppkomst fanns men att den 
inte var en konkretiserad eller fastslagen vetskap bland idrottslärarna, åsikterna skiljde sig 
åt:  
 
 ”Jag har hört om en ny forskning från Italien där en studie visar att man 

kan börja styrketräna redan från fem års ålder” (ip2).  
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 ”Där tvistar de lärde, jag tror att så länge man inte belastar lårmuskeln 
max så är det ingen fara” (ip3).  

 
Något som var en generell uppfattning var att så länge man inte maximalt belastade 
musklerna så är det ingen fara för skador:  
 
 ”Det handlar om hur tungt man lyfter” (ip1).  
 
 ”Om man inte skolas in på styrketräning korrekt så kan det uppstå skador 

men det omvända är att tränar man rätt så blir det riktigt bra” (ip2). 
 
 ”Det gäller att dosera träningen utan överbelastning, gör man det är det 

inga problem” (ip4). 
 
 ”Ja, genom för tung belastning tror jag det finns vetenskaplig forskning 

på” (ip6).  
 
 "Gränsen för att börja gymma är ju hur olika utvecklade de är" (ip6).  
 
Idrottslärarna har en allmän uppfattning om att det är skadligt att träna för tungt innan 
kroppen har utvecklats klart. De har dock inte några belägg eller direkt utbildning inom 
det skadeområdet, inte heller hade någon idrottslärare någon erfarenhet av att en elev 
hade uppvisat en sådan skada.  
 
 

 Låter du dina elever träna på gymmet under lektionstid? 
 
Idrottslärarna som vi har intervjuat låter sina elever träna på gymmet men i olika 
utsträckning. Lärarna har olika synsätt på hur eleverna får nyttja styrketräningslokalen. 
Med tanke på de små lokalerna som gymmen är inhysta i så kan inte lärarna hålla 
undervisning med hela klasser där: 
 

”Jag bedriver inte så mycket undervisning i styrketräningslokalen för den 
är för liten för att hela klassen ska kunna vara där samtidigt” (ip1) 

  
En lärare ger elever med stort ansvarstagande tillåtelse att i rehabiliteringssyfte nyttja 
styrketräningslokalen själva: 
 
 ”Om en elev har ett rehabiliteringsprogram så får de vara på gymmet 

själva” (ip2). 
 
De andra lärarna låter endast eleverna vara där under uppsyn av en lärare: 
 
 ”På de så kallade favvodagarna så har vi haft styrketräning fast med 

uppsikt av lärare” (ip1). 
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På en av skolorna hade kommunen satt upp en regel att ingen under femton år fick vistas 
inne i gymlokalen, denna regel fanns inte på de andra två skolorna. Två av sex lärare låter 
inga elever från sjunde klass träna på gymmet:  
 
 "Jag ogillar att sjuorna är i styrkerummet överhuvudtaget för de är inte 

mogna att vara där" (ip5).  
 
 "Det är bara åttorna och niorna som får gymma, inte sjuorna" (ip6). 
 
Yngre elever anses inte vara tillräckligt mogna att vara i styrketräningslokalen på grund 
av alla skaderisker. Idrottslärarna är likväl eniga om att en elev måste vara mentalt mogen 
för att kunna släppas iväg på eget bevåg in i styrketräningsrummet: 
 
 ”Det är för stora risker att släppa dem ensamma, det kan hända så mycket 

olyckor med skivstänger och så vidare” (ip1). 
 
Idrottslärarna anser att gymmet är en lokal där det kan hända olyckor väldigt lätt och fort, 
förutom de skador på epifyser som vi belyser. Lärarna som vi intervjuade var 
uppmärksammade på att tappade vikter, fel utförande och överbelastningar är vanliga 
orsaker till skador: 
 
 "Ja men inte ensamma på grund av risk för skador genom hanteringen av 

redskapen" (ip4). 
 
Lärarna är mer oroliga att eleverna skall skada sig på redskapen än att träna fel och på så 
sätt göra sig illa. Tre av lärarna är av uppfattningen att om eleverna får träna själva på 
rasterna eller vara oövervakade i gymmet så förekommer det maximala belastningar. 
Framför allt mellan killarna blir det en tävling att mäta sina krafter mellan varandra:  
 
 ”Inga får träna på rasterna för jag vet att killarna går dit och maxar 

bänkpress” (ip2). 
 
 "Av erfarenhet så vet jag att det blir en tävling av det med att maxa och så 

vidare" (ip1). 
 
 "Om ingen är där och övervakar dem så vet jag att maxningar 

förekommer" (ip6).  
 
Lärarna låter alltså sina elever träna på gymmet men under olika former. Vanligast är att 
läraren närvarar i styrketräningsrummet. Det förekommer att elever får träna själva eller i 
grupp men det är väldigt ovanligt, detta figurerar i rehabiliteringssyfte och när läraren 
bedömer att eleverna är tillräckligt ansvarsfulla. Två lärare låter inga elever från sjunde 
klass vistas i styrketräningslokalen på grund av olika skaderisker med vikterna. Det 
förekommer inte heller någon träning på rasterna då lärarna vet att det bara blir maximala 
belastningar.  
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 Praktiserar du någon form av alternativ styrketräning med dina 
elever? 

 
Gemensamt svar för alla idrottslärare är att de praktiserar en form av alternativ 
styrketräning med sina elever. Den alternativa styrketräningen som bedrivs är olika 
former av cirkelträning, med endast den egna kroppen som vikt och med många 
repetitioner: 
 
 "Varannan vecka har vi cirkelträning i stora hallen. Då jobbar vi med 

hinderbana och styrketräning bara med kroppen som tyngd. Det gör vi året 
runt" (ip5). 

 
 "Ja, alla former av träning med den egna kroppen, det genom 

cirkelträning" (ip6). 
 
 "Jag brukar använda cirkelträning om fem till sex övningar, där de tävlar 

parvis mot varandra. Det ger en mycket allsidig träning" (ip4). 
 
Vanliga övningar som används är armhävningar, situps, ryggböj, benböj, höga upphopp, 
uppdragningar och tricepsträning, (se bilaga 3). Övningarna genomförs som 
intervallträning, där en rotation mellan stationerna sker. Sammanfattande är att lärarna 
jobbar väldigt mycket med alternativ styrketräning som de tycker är en allsidig, 
välgörande och hälsosam träningsform för eleverna.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Validitet och reliabilitet 
Frågorna i intervjun har varit ganska stängda men vi har innan intervjuerna poängterat att 
lärarna bör utveckla och beskriva sina svar för att vi ska få så innehållsrika svar som 
möjligt. Vi tycker att frågorna har formulerats väl för att kunna svara mot syftet och vi 
tycker att vi fick ett relevant resultat. I och med detta har vi fått en hög validitet eftersom 
data speglar källan, vi har studerat det vi avsett att undersöka. Vi har inte låtit någon form 
av slumpinflytande påverka vår studie, korta koncisa frågor som har utformats för att ge 
svar på vårt syfte har lett till att reliabiliteten är tillförlitlig.  
 
Det vi hade kunnat göra annorlunda är att ha utfört fler intervjuer och ställt fler frågor för 
att få ett bredare material att jobba med mot vårt syfte. I efterhand har vi kommit fram till 
att mer ingående frågor om till exempel skador och fördelar med styrketräning skulle ha 
kunnat ställas. Det hade vart intressant att höra lärarnas syn på det. Under arbetets gång 
har det även dykt upp andra frågor som vi kanske hade fått svar på om vi haft mer 
utvecklade intervjufrågor, vi har tagit upp dessa under fortsatt forskning. Beroende på om 
vi skulle ha ställt fler frågor hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Vi anser dock att vi 
fick uttömmande svar på våra intervjufrågor som ledde till ett resultat som svarar mot 
vårt syfte. Svaren i intervjuerna har överlag vart likvärdiga likaså miljöerna och 
situationen mellan lärarna och eleverna. Vi är därför inte säkra på att flera intervjuer hade 
visat på ett annat resultat.  
 
De observationer vi genomförde gjordes när det inte var några elever i 
styrketräningslokalen. Om vi också hade observerat gymmen under lektionstillfällen 
kanske vårt resultat sett annorlunda ut. Vi skulle då ha fått svar på om lärarna verkligen 
jobbar som de säger att de gör. I efterhand så har vi insett att detta skulle vart intressant 
men tyvärr så gjorde vi inte några sådana observationer. 
 

Val av metod 
Vi valde att arbeta med en kvalitativ mätmetod och då med intervjuer med idrottslärare. 
Med kvalitativ mätmetod fick vi idrottslärarnas vanor och personliga perceptioner på 
ämnet styrketräning med högstadieelever. Varför vi inte valde en kvantitativ metod var 
på grund av att inte alla högstadieskolor har styrketräningsrum och därför blir det för lite 
data att mäta med till exempel en enkätundersökning, där också ett eventuellt bortfall 
hade kunnat förekomma. En fördel med kvalitativa intervjuer, i jämförelse med en 
kvantitativ mätmetod, är att man i en intervjusituation kan ställa följdfrågor om det 
behövs men detta blev aldrig aktuellt eftersom vi fick tillräckligt uttömmande 
intervjusvar direkt.  
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Intervjuanalys 
Vi har läst igenom våra intervjuutskrifter (rådata) och på så sätt fått fram ett inre mönster 
som speglar mot våra intervjufrågor. Genom att läsa utskrifterna flera gånger har vi 
kunnat tolka data som först var svår att se. Eftersom vi innan intervjuerna byggt vår 
bakgrund och satt oss in i ämnet styrketräning så var vi väl pålästa när vi analyserade 
svaren på intervjufrågorna. Det har varit genom en helhetsbild av vad intervjupersonerna 
har svarat, miljön vi varit i samt hur gymmen var utformade som vi fått fram den gestalt 
vi fått på resultatet och resultatdiskussionen. 
 

Urvalsprocess 
Val av intervjupersoner och vilka högstadieskolor som skulle ingå i studien grundades 
helt och hållet på om det fanns en tillgänglig styrketräningslokal för eleverna. Innan 
urvalet gjordes så åkte vi därför runt till olika högstadieskolor i Luleå där studien 
genomfördes och undersökte om det fanns gym på de olika skolorna. Där kriterierna 
uppfylldes kontaktade vi de idrottslärare som jobbade på skolan. Vi förklarade vilka vi 
var och varför vi var där. Vi hade ett färdigutskrivet intervjudokument, (se bilaga 2), som 
lärarna fick ta del av. Av de fyra skolor som vi besökte var det tre som uppfyllde kraven 
på ett tillgängligt gym som nyttjades av eleverna. Två lärare på varje skola intervjuades, 
alltså sex till antalet totalt.  
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Resultatdiskussion 

Lärarnas styrketräningsutbildning 
Att jobba med sin egen kropp och träna i unga år sätter, enligt Tonkonogi (2007), 
standarden på kroppen för resten av livet. Vårt resultat visar även att lärarna anser att 
alternativ styrketräning är en välgörande och hälsosam träningsform. Vi som blivande 
lärare har ett uppdrag att utbilda och skapa ett intresse hos våra elever som 
förhoppningsvis ska följa med dem genom hela liv. Vi ser det som ett livslångt lärande 
och i enighet med vårt resultat tycker vi att det är viktigt att eleverna får en utbildning 
som möjliggör en korrekt utförd styrketräning. Vi vill bygga upp en inställning hos 
eleverna som motiverar dem till en fortsatt träning efter avslutad skolgång. Vi är av 
uppfattningen att styrketräning är hälsobringande och stärkande för kroppen, både fysiskt 
och psykiskt. Vi vill att eleverna skall få in styrketräning som ett naturligt moment i 
vardagen. Styrketräning på gym utövas ofta individuellt och är därför väldigt 
lättillgänglig, man har inga lagkamrater eller några fasta tider att anpassa sig efter. 
Styrketräna kan man göra när som helst så länge gymmet har öppet, träningen kan även 
bedrivas i hemmet med egna vikter och redskap.  
 
För att idrottsläraren ska kunna uppfylla de mål som står i styrdokumenten och förmedla 
ett livslångt lärande så måste läraren ha en utbildning som möjliggör detta. Vi anser att 
det finns en risk att fel träningsteknik och kunskap lärs ut om läraren inte har en korrekt 
och gedigen utbildning i ämnet. Detta kan få till följd att elever utövar en skadlig 
styrketräning senare i livet.  
 
Vi har, i enlighet med Carlstedt (1997) och Tonkonogi (2007), konstaterat att en möjlig 
skada kan uppstå på tillväxtzonerna om styrketräning med maximala lyft kontinuerligt 
bedrivs under en längre tidsperiod, så länge epifysskivorna inte har förbenats. Eftersom 
de lärare vi har intervjuat saknar en utbildning i ett barns fysiologiska utveckling så ser vi 
en risk att eleverna kan utsättas för en fysiologisk skaderisk Vår forskning visar dock att 
denna skadliga form av undervisning i styrketräning inte bedrivs i de högstadieskolor vi 
har besökt. Vi upplever att lärarna, trots sin brist i kunskap om ett barns fysiologiska 
utveckling, ändå har en intuition om att maxbelasta sin kropp inte är bra när man går på 
högstadiet.  
 
Vi ser en risk att en undervisning skulle kunna bedrivas som är skadlig för eleven. Det 
finns skrivet i skolans styrdokument för högstadieelever att de skall känna till skaderisker 
inom idrotten men hur skall vi lärare kunna medvetandegöra våra elever om riskerna med 
styrketräning om vi inte har en styrketräningsutbildning som möjliggör detta. Vi tror att 
idrottslärarutbildningen idag främst är upplagd på ett sätt för att skapa en övergripande 
kunskap om olika sporter och aktiviteter hos läraren, den tar upp ”lite om väldigt 
mycket”. Vi tycker självklart att det är bra men vi som snart nyutexaminerade 
idrottslärare har inte fått någon utbildning över huvud taget inom området styrketräning 
och här vill vi få en förändring. Eftersom människokroppen används i alla aktiviteter på 
skolidrotten så anser vi att kroppens fysiologi och skaderisker borde behandlas mer under 
idrottslärarutbildningen. Vi tycker inte att man som nyutexaminerad skall behöva 
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fortbilda sig direkt efter examen för att kunna möta upp styrdokumenten. Vi tycker dock 
att fortbildning är ett utmärkt instrument för att lärare ska kunna ta del av ny forskning 
och därmed utveckla sin undervisning. Om läraren har en fundamental kunskap inom 
kroppens fysiologiska utveckling och skaderisker så elimineras risken för att en skadlig 
undervisning bedrivs, därmed även risken för eventuella epifysskador hos eleverna. 
 
Lärarna i vår undersökning känner sig säkra att instruera och undervisa en korrekt 
styrketräning. Samtidigt så är de osäkra på vilka skador som kan uppkomma om eleverna 
styrketränar innan puberteten är över. Lärarna har bara en intuition att det inte är bra att 
maxbelasta i styrketräning under högstadieåldern. Denna osäkerhet tror vi inte hade 
funnits om lärarna hade fått en korrekt utbildning där de grundliga fysiologiska delarna 
hade behandlats. 
 
Under lektionerna så måste läraren ingående och detaljerat visa eleverna hur de övningar 
som praktiseras skall genomföras. I undervisningssituationen så måste läraren titta på 
varje elev för att se att eleven tränar på ett felfritt sätt och korrigera eventuella fel, allt för 
att ge eleven ett livslångt lärande om hur en korrekt styrketräning utövas.  
 

Styrketräningslokalen 
En intressant upptäckt vi gjorde var att två av tre gym var anpassade för att förebygga 
möjliga skaderisker. Denna åtgärd medför att möjligheten för eleverna att lyfta tungt 
begränsas. Man måste dock ha i åtanke att elever har olika förutsättningar, det är stor 
skillnad mellan den starkaste och svagaste eleven på en högstadieskola. Trots att de 
tyngsta vikterna är bortplockade och de tyngsta lägena är låsta så är inte risken för skador 
eliminerade. Vi antar att det främst är de tunga vikterna som orsakar eventuella 
epifysskador så därför tycker vi att det är en bra åtgärd att anpassa styrketräningslokalen 
för de ungdomar som skall träna där.  
 
Eftersom träningslokalerna var väldigt små till ytan så är det en omöjlighet för läraren att 
hålla undervisning med hela klasser där. Vi tycker att det är tråkigt att skolan inte har 
prioriterat och lagt mer resurser på styrketräningsmöjligheter för eleverna. Träning på 
gym med maskiner, skivstänger och fria vikter möjliggör en träning där en muskel, enligt 
Raastad (2003), kan tränas specifikt. Till skillnad mot cirkelträning, som är den 
vanligaste styrketräningsformen som lärarna praktiserar, så kan eleven träna en muskel i 
taget. Vid cirkelträning blir det, enligt vårt resultat, en mer allsidig styrketräning där flera 
muskler involveras i en och samma övning och det kan vara svårt att hitta rätt muskel. 
 
På en av skolorna hade kommunen satt upp en regel att ingen under femton år fick vara 
inne i gymlokalen. Nackdelen med den regeln är att en korrekt utförd träning, som A. 
Eriksson (personlig kommunikation, 2007) påvisar, som är bra för eleven inte möjliggörs 
på grund av individens låga ålder. En möjlig fördel med åldersgräns är att många elever 
kanske inte är mogna att ta vara på sig själva inne i styrketräningslokalen och på grund av 
oaktsamhet kan det uppstå olyckor med tappade vikter och missbruk av skivstänger. Ur 
den synvinkeln är en åldersgräns att föredra men vi har i vårt resultat fastställt att lärarna 
är medvetna om dessa olycksrisker som kan uppkomma i styrketräningsrummet, om 
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eleverna får vistas där själva. Därför tycker vi att gymmet även borde få nyttjas av 
ungdomar under femton år, om träning sker med lärarens närvaro. Tonkonogi (2007) 
säger att styrketräning medför ökad styrka, är skadeförebyggande och bidrar till ett 
starkare skelett. Därför ser vi inga nackdelar om eleven, under uppsikt av en lärare, får 
styrketräna i gymlokalen.  
 

Olycksrisker 
A. Eriksson (personlig kommunikation, 2007) hävdar att epifysskivorna kan skadas om 
man tränar för tungt, med bristande teknik och om denna träning sker kontinuerligt under 
en längre tid.  Som vi skrev tidigare så finns en intuition hos lärarna om att det finns en 
risk för skador på tillväxtzoner men det som vi tycker är väldigt intressant här är att 
lärarna är mer oroliga för är skador till följd av olyckor. Med olyckor menar lärarna 
tappade vikter och skivstänger, redskap som kan orsaka stor kroppsskada om de hanteras 
ovarsamt.  Det är därför av stor vikt att man som lärare har förtroende för de elever man 
låter träna på gymmet och att eleverna i fråga är mogna nog att ta det ansvar som krävs. 
Vi tror att det bästa sättet för att undvika eventuella olyckor är att först se till att eleverna 
får en ordentlig introduktion och sedan att aldrig lämna dem utan uppsikt i gymlokalen. 
Finns läraren i lokalen så tror vi att eleverna sköter sig bättre och olycksriskerna blir 
färre. I vissa enstaka fall, exempelvis vid rehabiliteringsträning, så kommer det säkert 
hända att man släpper iväg en elev ensam. Då kommer vi nog att göra den bedömningen 
att personen i fråga tveklöst kan ta det ansvar som krävs för att få träna på gymmet själv. 
 

Elevens mognad 
Som lärare tror vi att man lär känna sina elever när man undervisar dem under en längre 
tid. På så vis kan vi avgöra om de är mogen nog för att kunna träna och vistas i gymmet 
själva, utan att göra sig illa på grund av oaktsamhet och okunskap. Om läraren bedömer 
att eleven klarar av att träna utan uppsikt så har även en bedömning gjorts att 
olycksrisken i och med det är minimal. Intressant är att två av lärarna förbjöd elever från 
årskurs sju att träna på gymmet, enbart för att de inte ansåg att dessa elever var tillräckligt 
mogna för att få vistas där. När vi i vårt blivande yrke som idrottslärare ska göra 
bedömningar om eleven är mogen att få vistas i gymmet, kommer vårt beslut att påverkas 
av vissa faktorer: 
 

• Elevens ansvarstagande. 
• Elevens koncentration. 
• Elevens intresse av att träna seriöst. 

 
Gymmet är en träningslokal där det finns en stor risk för de skador som vi nämnt. Därför 
måste vi som lärare ta vårt ansvar att göra de bedömningar och ta de beslut som krävs för 
att eleverna inte skall göra sig illa. 
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Cirkelträning 
Tonkonogi (2007) fastställer att ungdomar inte behöver tunga belastningar för att nå en 
styrkeökning, utan lättare styrketräning med fler repetitioner förefaller ge bästa resultatet. 
Individer orkar ofta många repetitioner i en sådan träning. Vi har i vårt resultat 
konstaterat att den styrketräningsundervisning som bedrivs mest av idrottslärarna är 
cirkelträning. Vi har funderat på varför det ser ut just på det sättet ute i skolorna. Vi har 
konstaterat att det finns flera anledningar till varför cirkelträning är den vanligaste 
styrketräningsformen på högstadieskolorna som vi besökt. Cirkelträning är en väldigt 
lättillgänglig träningsform. Det behövs inte så mycket förarbete för att kunna bedriva en 
sådan lektion. Det största redskap som används är den egna kroppen så den finns ju redan 
på plats så att säga. Läraren behöver inte plocka fram och tillbaka så mycket material 
utan kan lägga mer tid och fokus på undervisningen.  
 
P. Bonnerud (personlig kommunikation, 2007) säger att om kroppen utsätts för stora 
påfrestningar så kan olika skador uppstå. Skador som överansträngda muskelfästen, 
utslitna leder, muskelinflammation och så vidare. Vi tror att lärarna är medvetna om 
dessa skaderisker, det var dock inget vi frågade om. Lärarna tycker att cirkelträning är en 
skonsam och hälsosam träningsform, det i kombination med ett gym som inte rymmer 
hela klassen samtidigt leder till att lärarna föredrar att undervisa cirkelträning. 
 
P. Bonnerud (ibid.) säger att risken för att en epifysskiva skall skadas, med 
tillväxtstörningar på skelettet som följd, är i det närmaste obefintlig när man styrketränar 
med sin egen kropp som motstånd och med många repetitioner. Detta är väldigt 
intressanta faktorer för oss som kommande idrottslärare när vi ska lägga upp vår 
styrketräningsundervisning. Vi vet ju förvisso nu att det finns en risk att det kan bli en 
skada i epifysskivorna om man överbelastar dessa under en längre tid men samtidigt så 
vet vi, i enlighet med Tonkonogi (2007), att träning som bedrivs vid cirkelträning ser ut 
att vara den träningsform som ger bäst styrka hos eleverna. Vi kommer att variera 
undervisningen mellan styrketräning på gym och cirkelträning eftersom vi tror att 
eleverna uppskattar variation i styrketräningen. 
 
Både P. Bonnerud (personlig kommunikation, 2007) och A. Eriksson (personlig 
kommunikation, 2007) anser att all sorts cirkelträning är en bra träningsform som på intet 
sätt är skadlig för kroppen. Eftersom vi som kommande idrottslärare inte vill bedriva en 
undervisning som till synes är skadligt för våra elever så är dessa fakta något som vi 
absolut kommer att anpassa vår undervisning efter. Vi vill jobba med en allsidig och 
varierad kunskapsförmedling och eftersom vi av erfarenhet vet att vissa elever tycker det 
är roligt att styrketräna i gym så kommer vi självklart att bedriva en 
styrketräningsundervisning i gymmet också. Dock så kommer denna, i jämförelse med 
cirkelträning, att ske under desto mer kontrollerade former, på grund av alla de olyckor 
som så lätt kan ske, detta i likhet med hur lärarna i vår undersökning undervisar. 
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Egna reflektioner 
Anledningen till att vi gjorde den här undersökningen var att vi som kommande 
idrottslärare ville sätta oss in i huruvida det är skadligt att börja styrketräna innan kroppen 
vuxit färdigt. Vi har alltid haft den uppfattningen att det är skadligt att börja styrketräna 
vid för tidig ålder innan tillväxtzonerna har förbenats. Vi ville därför ta reda på om det 
finns en möjlig skaderisk, för våra kommande elever, att utöva styrketräning. Vi har 
konstaterat att all styrketräning under uppväxten är väldigt välgörande och hälsosam, så 
länge styrketräning inte utförs med maximala lyft, kontinuerligt under en längre 
tidsperiod, innan eleverna har vuxit klart. Till vår glädje har vi fastställt att sådan träning 
inte bedrivs på de högstadieskolor där vi gjort vår undersökning.  
 
Nu när vi har kommit fram till en slutsats så känner vi oss betydligt säkrare att låta våra 
elever styrketräna utan att de utsätts för en skaderisk, viktigt är dock att träningen utförs 
på ett korrekt sätt. Något intressant som vi kommit fram till är att cirkelträning är den 
träningsform som förefaller vara den bästa styrketräningsformen för högstadieelever. Att 
träna med låga vikter och många repetitioner visar sig ge bäst styrkeökning för barn och 
ungdomar. Det är även den styrketräningsform som undervisas mest av idrottslärarna på 
de skolorna där vi har gjort vår undersökning. 
 
Vårt främsta mål som kommande idrottslärare är att skapa en medvetenhet om hälsa hos 
eleverna. Om de efter avslutad skolgång har fått med sig att idrott och hälsa är en naturlig 
del i livet så har vi uppnått vårt mål. Vi kommer som blivande idrottslärare att applicera 
de kunskaper vi fått med oss av detta arbete i vårt kommande yrke.  
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Förslag på framtida forskning 
Efter att ha genomfört detta arbete så har några nya tankar väckts som vi anser skulle vara 
intressant att forska vidare inom: 

 

• Utbildningsgraden och kunskapen inom ämnet styrketräning hos nyutexaminerade 
idrottslärare.  

• Styrketräning som skadeförebyggande träningsform inom andra idrotter.  

• Skillnader inom ämnet styrketräning mellan olika universitets 
idrottslärarutbildningar. 

• Har man som nyutexaminerad lärare en tillräcklig utbildning för att kunna 
uppfylla de krav som finns i styrdokumenten? 

 

29 



Referenslista 

Annerstedt, C., Gjerset, A., (2002) Idrottens träningslära. ISBN: 91-88940-14-4 
 
Augustsson, J., (2002) Styrketräning vid idrott och rehabilitering, del 1. Idrottsmedicin. 
Nr. 1. 4-13 
 
Backman, J., (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-
00417-6 
 
Berg, K., Paulún, F., (2006) Maximal muskeltillväxt. ISBN: 91-85225-63-0 
 
Bojsen-Möller, F., (2000) Rörelseapparatens Anatomi. ISBN: 91-47-04884-0 
 
Carlstedt, J., (1997) Styrketräning. Farsta: SISU, s. 11-12. ISBN: 91-88940-12-8 
 
Johansson, E., Johansson, B., (2000) Etiska möten i skolan. Stockholm: Liber. ISBN: 91-
47-05133-7 
 
Kvale, S., (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-
44-00185-1 
 
Lantz, A., (1993) Intervjumetodik. ISBN: 978-91-44-00-832-5 
 
Lännergren, J., Ulfendahl, M., Lundeberg, T., Westerblad, H., (1998) Fysiologi. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00842-2 
 
Martini, Frederic H., (2004) Fundamentals of Anatomy & Physiology. ISBN: 0-13-
120346-0  
 
Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., (1994) Qualitative Data Analysis. Calif, 
California: Thousands Oaks. ISBN: 0-8039-5540-5 
 
Raastad, T., (2003) Styrketrening - Generelle prinsipper og fysiologiske tilpasninger 
Idrettsmedisin vol 18. nr 1. 3-8 
 
Svenning, C., (1999) Metodboken. ISBN: 91-972961-3-9 
 
Taylor, S., Bogdan, R., (1984) Introduction to Qualitative Research Methods, John Wiley 
& sons, N.Y. ISBN: 0-471-88947-4 
 
Tonkonogi, M., Bellardini, H., (2007) Styrketräning för barn - bu eller bä?  Svensk 
idrottsforskning, 1, 38-43.  
 
Trost, J., (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03802-X 

30 



Elektroniska referenser 
 
www.apalby.se/default.asp?m=8&u=47, (20070509)
 
www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm, (20070511) 
 
www.sbu.se, (20070418) 
  
www.skolverket.se/sb/d/468, (20080122) 
 
www.kosttillskott.org/kroppen-och-traning.php, (20070513) 
 
www.answers.com/topic/press-up?cat=health, (20070420) 
 
www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15856&a=236679&lid=puff_323777&lpos=extra_2, 
(20070420) 
 
www.student.educ.umu.se/~ht00kaar/html/styrka.html, (20070420) 
 
www.weightlossforall.com/exercise-routine-metabolism.htm,  (20070420) 
 
www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2136&ar=
0102&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt= , (20080122) 
 

www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=
9900&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=, (20080122) 
 

www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=
9900&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=, (20080122) 
 

Personlig kommunikation 
 
Anders Eriksson, Personligt samtal (18 april, 2007), Universitetslektor i anatomi, 
Molekylärbiolog. Luleå Tekniska Universitet 
 
Patrik Bonnerud, Personligt samtal (18 april, 2007), Universitetsadjunkt i anatomi, 
Molekylärbiolog. Luleå Tekniska Universitet 

 

31 

http://www.apalby.se/default.asp?m=8&u=47
http://www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm
http://www.sbu.se/
http://www.answers.com/topic/press-up?cat=health
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15856&a=236679&lid=puff_323777&lpos=extra_2
http://www.student.educ.umu.se/%7Eht00kaar/html/styrka.html
http://www.weightlossforall.com/exercise-routine-metabolism.htm
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2136&ar=0102&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2136&ar=0102&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=9900&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=9900&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=9900&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=23&skolform=19&sprak=sv&id=2080&ar=9900&extraid=1612&valtyp=&sel=&txt=
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.kosttillskott.org/kroppen-och-traning.php


Bilaga 1 

Bakgrundsintervjuer 
 
Intervju med Anders Eriksson 2007-04-18 
 

• Finns det specifika utvecklingsfaser i en individs fysiska utveckling och i sådana 
fall vilka? Är denna utveckling individuell? 

 
Anders: -En individ utvecklas i en genetiskt bestämd och naturlig ordning men det är 
svårt att fastslå vilken utvecklingsfas en individ befinner sig i. Utvecklingstakten är 
individuell och kan skilja sig från person till person. De olika faserna har inte några 
speciella benämningar men en period är allmänt benämnd som puberteten. Puberteten 
börjar i 11-12 års ålder hos flickor och 1-2 år senare hos killar. Hormonproduktionen 
ökar i pubertetens början, flickors hormoner kallas östrogen och pojkars testosteron. Den 
ökade hormonproduktionen bidrar kraftigt till individens utvecklingstakt och håller i sig 
till 20-25 års ålder. I och med pubertetens början sätter tillväxtspurten fart och efter 
avslutad pubertet har de flesta vuxit färdigt och har ett färdigutvecklat skelett. 
 
 

• I vilken utvecklingsfas är det lämpligt att börja styrketräna för att det inte skall 
vara skadligt för kroppen?  

 
Anders: -Kroppen kan vara känslig för hög belastning innan den har vuxit färdigt. 
Epifysskivorna som sitter i rörbenens ändar består av hyalint brosk under uppväxten. 
Dessa skivor skall vara förbenade för att det inte skall finns någon som helst risk för 
bestående men rent skelettmässigt. Detta brosk är svagare än ben och kan ta skada om det 
belastas alldeles för hårt innan det förbenas. Denna förbening sker i slutet av puberteten 
och kan, rent åldersmässigt, således variera i stor utsträckning mellan individer. Om en 
kropp belastas på fel sätt och dessutom alldeles för tungt kan skador på dessa 
tillväxtzoner uppstå, men så länge det inte är maxbelastningar och varje set görs med 
många repetitioner så är skaderisken obetydlig. När individen har vuxit färdigt och 
epifysskivorna har förbenats så upphör ju risken att skada sig. Det är viktigt att 
ungdomarna får instruktioner på hur de skall lyfta rätt och att de blir medvetna om att de 
kan skadas om de lyfter på fel sätt eller maxbelastar. Här är det viktigt att lärare ute i 
skolorna har den kompetensen att visa hur man tränar på rätt sätt så att det inte är skadligt 
för eleven. 
   Jag har trots dessa risker aldrig hört talas om någon överhuvudtaget som har fått några 
skador på skelettet på grund av träning på gym. Visst förekommer det muskelskador, till 
exempel sträckningar och bristningar, men jag har aldrig hört talas om någon som stannat 
av i växten, fått krokigt skelett eller på något annat sätt fått några bestående men. 
   Det som är viktigt är att ungdomarna tränar på ett korrekt sätt, rätt teknik och att de inte 
maxbelastar. När man lyfter tungt belastas skelettets tillväxtzoner på ett negativt sätt och 
riskerna för skador ökar avsevärt. Så länge man tränar på lämpliga vikter med flera 
repetitioner per set och lyfter rätt ser jag skaderisken som obetydlig oavsett vilken 
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utvecklingsfas man befinner sig i. Sådan träning är bara nyttig för kroppen och stärker 
skelett, leder, ligament och muskler på ett positivt sätt under kroppens utveckling. 
 
 

• Finns det någon alternativ styrketräningsform för individer i högstadieålder (13-
15 år) som inte är skadlig? 

 
Anders: - Som jag sagt tidigare är det viktigast att lyfta rätt och inte för tungt. Så länge 
ungdomar lyfter lätta vikter som inte belastar skelettet för hårt kan de träna på gym. 
Givetvis är det bra att träna med bara sin kroppsvikt som motstånd, till exempel 
armhävningar, situps, ryggups, upphopp, dips på bänk, tåhävningar, benböjningar, 
uppdragningar, det ser jag inte alls någon skaderisk med. Denna träningsform kan kanske 
vara att föredra i skolan och under lektioner då det är mindre risk med dessa övningar. 
Man klara också många repetitioner i dessa övningar. Det finns ju alltid risker med att ta 
med sig ungdomar in på ett gym, det blir lätt bus och de vill visa hur starka de är, men en 
skivstång på halsen är ju inte så roligt att få. 
 

 
Intervju med Patrik Bonnerud 2007-04-19 
 

• Finns det specifika utvecklingsfaser i en individs fysiska utveckling och i sådana 
fall vilka? Är denna utveckling individuell? 

 
Patrik: -En individs utveckling är individuell. Den sker i en bestämd ordning men kan 
skilja mellan individer.   
 
 

• I vilken utvecklingsfas är det lämpligt att börja styrketräna för att det inte skall 
vara skadligt för kroppen?  

 
Patrik: - Man kan börja styrketräna innan skelettet har utvecklats färdigt om träningen 
inte utförs på ett felaktigt sätt. Att få riktiga instruktioner innan man börjar träna är viktigt 
så att man utför övningarna på ett korrekt sätt och på grund av felaktig teknik inte skadar 
sig. En annan lika viktig sak är att man inte lyfter för tungt med för få repetitioner per set. 
Jag rekommenderar att man tränar på 75 % av sitt max i en övning och ser inte alls några 
farligheter med det. Det är när man lyfter tyngre och utsätter muskler, leder, senor och 
skelett för hög påfrestning som skaderisken ökar avsevärt. Ett enda maxlyft orsakar inte 
en skada på en epifysskiva utan det är tung upprepande träning över längre tid som kan 
sätta spår och som kan orsaka bestående men. Så fort individen har gått igenom 
puberteten och har vuxit färdigt så har brosket i epifysskivan förvandlats till ben och 
risken att få tillväxtskador på skelettet är därmed borta. Jag har själv aldrig hört talas om 
någon individ som fått tillväxtstörning på skelettet på grund av att styrketräning utförts på 
ett felaktigt sätt i för unga år. Däremot så utsätts muskler, leder och senor för en större 
skaderisk och risk för överansträngning när man lyfter skrot på gymmet, skador på dessa 
är inte helt ovanliga. 
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• Finns det någon alternativ styrketräningsform för individer i högstadieålder (13-

15 år) som inte är skadlig? 
 
Patrik: - Styrketränar man på gym medför det givetvis en större risk än träning som utförs 
utan vikter. Risken för skelettskador som följd av träning på gym är däremot otroligt liten 
om träningen sker på korrekt sätt, det vi pratade om tidigare. Däremot är all träning med 
den egna kroppen som vikt bara nyttig eftersom det är relativt lätt belastning och eleven 
klara många repetitioner. Risken för skador till följd av den här träningen är betydligt 
lägre än vad den är på gymmet. Risken att en epifysskiva skadas och att man får 
bestående men, med tillväxtstörningar på skelettet som följd, är i det närmaste obefintlig 
när man tränar med sin egen kropp som motstånd. Exempel på lämpliga övningar är 
armhävningar, situps, ryggups, upphopp, uppdrag, tåhävningar och så vidare. Jag ser 
sådan träning som väldigt hälsosam och bör praktiseras i skolorna för att individerna 
genom träningen ska stärka sina skelett och uppnå ett fysiskt och psykiskt välmående. 
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Bilaga 2 

Intervjudokument 
 
Syftet med vårt arbete är att belysa om högstadieelever ges möjlighet att styrketräna på 
gym, ensamma eller med lärare, under lektionstid och om de i sådana fall utsätts för en 
skaderisk. Vi vill även undersöka på vilket sätt läraren genomför styrketräning i skolan. 
 
Vår definition av styrketräning är träning med olika styrketräningsmaskiner, skivstänger 
och hantlar. 
 

• Har du någon utbildning i styrketräning? 
• Tror du att det kan vara skadligt att börja styrketräna innan kroppen har utvecklats 

klart? 
• Låter du dina elever träna på gymmet under lektionstid? 
• Praktiserar du någon form av alternativ styrketräning med dina elever? 

 
Om du har några frågor eller funderingar når du oss på:  Andgru-3@student.ltu.se
        Tomwic-3@student.ltu.se  
 
Tomas Wickberg & Andreas Grufvisare 
Luleå Tekniska Universitet 
Kurs LUA 303 
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Bilaga 3 

Stationsövningar 
 
 
Armhävning 

 
 
 
Armhävning är träning för överkroppen som traditionellt utförs i horisontalt läge med 
endast handflator och tår på underlaget. Därefter "häver" man kroppen upp till armarna är 
raka varefter man åter sänker sig mot underlaget.  
 
http://www.answers.com/topic/press-up?cat=health (20070420) 
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Benböj 
 

 
 
Ben, tar framför allt på lårets framsida och sätesmuskulaturen. 
Stå med benen något bredare isär än höftbredd, håll armarna sträckta rakt framför bröstet. 
Neutral hållning. Böj benen som om du skulle sätta dig på en stol, gå ner till cirka 90 
grader i knäleden. I början kan det och med vara bra att ha en stol bakom sig, och precis 
bara nudda den för att känna hur långt ner man ska gå.  
  
Håll upp bröstet och se till att knäna går i linje med stortårna. Hela fötterna ska vara kvar 
i golvet. Pressa sedan upp till utgångsläget. Börja om. Håll ett jämt tempo. Andas in på 
nervägen och ut på uppvägen. 
 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15856&a=236679&lid=puff_323777&lpos=extra_2 
(20070420) 
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Sit-ups 
 

 
 
Raka bukmuskulaturen. Ha böjda ben med fötterna i golvet höftbredd isär. Sätt händerna 
bakom öronen. Håll dem inte knäppta utan spreta gärna med fingrarna så de ger ett brett 
stöd för hela bakhuvudet. Ha rak nacke och armbågarna 45 grader ut åt sidan. Tryck ner 
korsryggen ordentligt i golvet och försök att hålla magen platt. Kom upp med 
överkroppen, men behåll korsryggen i golvet. Sikta med näsan mot naveln. Rulla sakta 
tillbaka till liggande utan att släppa anspänningen i magen. Så fort du känner att håret 
nuddar golvet kommer du upp igen. 
Som variation kan du även lyfta fötterna upp från golvet och hålla benen i 90 graders 
vinkel. Gör jämna, lugna rörelser. 
 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15856&a=236679&lid=puff_323777&lpos=extra_2 
(20070420) 
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Ryggböj 
 
 

 
 
Hela ryggen och armarna. Ha armarna sträckta över huvudet i utgångsläget. Samtidigt 
som överkroppen lyfts så dras armbågarna bakåt som i en roddrörelse. Sträck sedan ut 
dem igen på tillbakavägen. 
 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15856&a=236679&lid=puff_323777&lpos=extra_2 
(20070420) 
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Höga upphopp 
 
 

  
Sätt dig på huk, sträck ut dig genom att hoppa upp mot taket. 
 
http://student.educ.umu.se/~ht00kaar/html/styrka.html (20070420) 
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Uppdragning 
 

 
Häng i en stång och dra dig uppåt. Försök att dra dig snabbt upp och sänk långsamt ner. 
 
http://www.weightlossforall.com/exercise-routine-metabolism.htm  (20070420) 
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Tricepsträning 
 
 

 
 
Överarmens baksida. Här kommer bänken eller en stol väl till pass igen. Sitt på den och 
sätt händerna på bänkens kant intill höfterna. Lyft sedan upp rumpan från stolen med 
sträckta armar. Pressa ner axlarna och lyft bröstet. Ha stark mage och korsrygg, och raka 
ben. 
Sänk rumpan mot golvet och böj armbågarna ner till 90 graders vinkel. Armbågarna 
pekar rakt bakåt. Pressa sedan upp till raka armar igen, genom att trycka ner handflatorna 
ordentligt. Axlarna stannar nere och det finns ingen rörelse i höft eller rygg. 
 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15856&a=236679&lid=puff_323777&lpos=extra_2 
(20070420) 
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