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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att studera vad högstadielever anser beträffande styrketräning 

med tilläggsvikter och dess inverkan på längdtillväxten. Min hypotes är att mer än 50 procent 

av alla högstadieelever anser att man kan stanna i växten av att styrketräna med tilläggsvikter. 

Anser högstadieelever i år 8 att man kan stanna i växten om man styrketränar med 

tilläggsvikter under tillväxtperioden? Finns det skillnader mellan könen? Vilka orsaker uppger 

eleverna till sina antaganden?

Metod

För att besvara mina frågeställningar använde jag mig av en enkätundersökning som 

besvarades av högstadieelever. 193 elever i år 8 valdes ut av dem svarade 180 på enkäten. Jag 

valde att göra undersökningen på elever i år 8 då de ännu inte haft en gymgenomgång med 

idrottslärarna på skolan och följaktligen inte blivit påverkade av dem. Tretton elever, tio 

flickor och tre pojkar, svarade inte på enkäten vilket ger ett bortfall på sju procent.

Resultat

180 elever svarade på enkäten av dem anser 84, mindre än hälften, att man kan stanna i 

växten av att styrketräna med tilläggsvikter medan 96 elever inte anser att det har någon 

inverkan på längdtillväxten vilket förkastar min hypotes. Däremot är det större andel flickor, 

mer än hälften, som anser att styrketräning har en negativ inverkan på längdtillväxten medan 

pojkarna i mindre grad anser det. De källor som ligger till grund för de elever som anser att 

man kan stanna i växten är i de flesta fall något de har hört från en kompis medan cirka en 

tredjedel har hört det från sina föräldrar. Totalt utgör dessa två källor 73 procent av fallen.

Slutsats

Det finns många ungdomar som är intresserade av styrketräning men som ännu inte börjat 

styrketräna samt en hel del ungdomar som redan börjat träna på gym. Nästan 50 procent av 

ungdomarna som svarade på enkäten anser att man kan stanna i växten av att styrketräna med 

tilläggsvikter. Med hänsyn till resultatet borde styrketräningsundervisningen börja redan i år 7 

för att de ska få en bra grund tillsammans med behöriga instruktörer till hands.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

”Med en myt menar vi i allmänt språkbruk nästan alltid en utsaga som betraktas som 

sanningsenligt, men där innehållet sedan visat sig vara oriktigt. Ofta förhåller det sig i själva 

verket helt annorledes och ibland till och med tvärtom.” 1

Enligt en lista som Riksidrottsförbundet sammanställt är svenskens favoritmotion 

promenader, tvåa på listan är styrketräning. Om man specifikt tittar på olika åldersgrupper 

finner man att det även gäller för åldern 15-19 år. Däremot finns styrketräning inte alls med 

på listan för åldern 7-14 år.2  

William J. Kraemer och Steven J. Fleck 3 skriver i Strength training for young athletes att de 

flesta av de olika missuppfattningarna gällande styrketräning med tilläggsvikter för barn 

många gånger är resultat av missförstånd och tolkningar av partiella sanningar, stereotyper 

eller sportmyter. Även tränare med vanföreställningar om styrketräning är en orsak till 

uppkomsten av myter.

Vidare skriver Kraemer och Fleck 4 att media också är en mytskapare av falska teorier inom 

styrketräning bland annat genom opålitliga rubriker i stil med ”uppnå god hälsa på 6 veckor” 

och att man lättare skadar sig när man styrketränar med fria vikter. 

Andra myter som Kraemer och Fleck 5 tar upp är att man blir långsam av styrketräning eller 

att ungdomar inte har en tillräcklig hög produktion av testosteron för att kunna öka i 

muskelstyrka.   

I Strength & power for young athletes tar Avery Faigenbaum och Wayne Westcott 6 upp olika 

myter och missförstånd som till exempel att styrketräning för barn och ungdomar inte 

                                                
1 Sven-Anders Sölveborn, Dags att avliva myterna inom idrott, skador och rörelseapparaten (Stockholm: 
Nordiska bokhandelns förlag, 2003), s. 8. 
2 http://www.rf.se/files/{A02617E1-7642-42C9-AA46-3BCAA15FF2DD}.pdf, 2007-04-01
3 William J. Kraemer, Steven J. Fleck, Strength training for young athletes, (Champaign, Illinois: Human 
Kinetics, 1993), s. 5.
4 Ibid., s. 6.
5 Ibid., s. 5.
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fungerar, att det är för påfrestande för musklerna och att det är farligt. Men även att ungdomar 

som styrketränar med tilläggsvikter kan få en störd tillväxtfas.7

Detta arbete genomförs för att få en övergripande bild av hur ungdomars intresse är av 

styrketräning med tilläggsvikter. Ämnet har valts för att jag vill veta hur jag på ett bättre sett 

kan lägga upp styrketräningsundervisningen i skolan. 

1.1.1 Definition av centrala begrepp

Jag har valt att definiera begreppet styrketräning och tilläggsvikter för att förklara vad jag i 

denna uppsats avser med dessa ord. Styrketräning kan definieras som ”fysisk träning som är 

särskilt designad för att öka styrkan” 8 Den kan bland annat ske med sin egen kropp som vikt 

eller med hjälp av tilläggsvikter som till exempel hantlar eller skivstänger. 

1.2 Forskningsläge

Människan tillbringar en fjärdedel av sin livslängd med att växa och tillväxten sker efter 

specifika principer. I förpuberteten och puberteten sker en tillväxtspurt i de långa rörbenen 

som finns i lår och underben samt i armarna. Tillväxten sker i speciella tillväxtzoner så 

kallade epifyser. De utgör ett svagt område i skelettets hållfasthet.9

Skelettets epifyser är som svagast under slutskedet av tillväxtfasen under puberteten eftersom 

de då förlorar sin elasticitet. När en vuxen skadas i en led skadas ofta ledbanden. Ungdomars 

ledband och senor är starkare än epifysen varför den eventuella skadan istället sker där hos 

ungdomar. Den skadan kan i sin tur medföra rubbningar i tillväxtfasen. 10   Detta är även något 

som Artur Forsberg beskriver i Idrott för ungdom 11 likaså Janne Carlstedt i Styrketräning för 

att bli snabb, stark eller uthållig 12 och William J. Kraemer, Steven J. Fleck i Strength training 

for young athletes 13.

                                                                                                                                                        
6 Avery Faigenbaum, Wayne Westcott, Strength & power for young athletes, (Champaign, Illinois: Human 
Kinetics, 2000), s. 3.
7 Ibid., s. 6.
8 Michail Tonkonogi, “Styrketräning för barn – bu eller bä?”, Svensk idrottsforskning, 16 (2007:01) s. 38.
9 Lars Pettersson, Bengt O. Eriksson, Risker med styrketräning för växande individer i Styrketräning, red Artur 
Forsberg, Bengt Saltin (Farsta: Idrottens Forskningsråd Sveriges Riksidrottsförbund, 1981), s.174ff.
10 Ibid., s.176.
11 Artur Forsberg, ”Säker idrott” i Idrott för ungdom (Farsta: SISU, 1996), s.80.
12 Janne Carlstedt, Styrketräning för att bli snabb, stark eller uthållig (Farsta: SISU, 1997), s.12.
13 Kraemer, 1993, s. 6-7.
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Både Carlstedt 14 och Forsberg 15 skriver att muskeltillväxten sker något senare än 

längdtillväxten för båda könen. För pojkar ökar muskelvolymen markant under puberteten. I 

20-årsåldern avslutas den naturliga styrkeökningen för pojkar medan den för flickor avslutas 

redan i 17-årsåldern.

Engström16, Carlstedt 17 samt Pettersson och Eriksson 18 tar alla upp att människan är som 

mest mottaglig att lära sig svåra koordinativa rörelser och moment innan puberteten. Senare i 

livet kan det vara besvärligare att lära sig sådana rörelser. Därför är det viktigt att lära sig 

riktig teknik från början. Men det gäller att individen är mogen för just sådan träning.  

I Strength training av Kraemer och Fleck 19 samt i artikeln, “Styrketräning för barn – bu eller 

bä?” i Svensk idrottsforskning av Michail Tonkonogi 20 nämns olika amerikanska 

organisationer, National Strength and Conditioning Association, the President’s Council on 

the Physical Fitness and Sports, the U.S. Olympic Committee och the National Athletic 

Trainers Association som redan 1985 rekommenderade ungdomar att styrketräna med 

tilläggsvikter. 

Vidare skriver Faigenbaum och Westcott 21 i Strength & power for young athletes att de 

amerikanska organisationerna som nämnts tidigare har samarbetat med stora 

fitnessorganisationer för att framställa lämpliga styrketräningsprogram för ungdomar där 

svåra koordinativa rörelser ingår.

Styrketräningsprogrammen som Faigenbaum och Westcott22 rekommenderar för barn och 

ungdomar går ut på att träna två till tre gånger i veckan, 20-30 minuter per pass. Träningen 

ska i början ske utan vikter för att lära sig rätt teknik. När individen har lärt sig rätt teknik kan 

träning med vikter påbörjas. Femton repetitioner per set och ett till tre set för varje övning där 

ett set är när man har utfört det antal repetitioner i följd som är tänkt i en övning. Detta är inte 

                                                
14 Carlstedt, 1997, s.12.
15 Artur Forsberg, ”Att växa” i Idrott för ungdom (Farsta: SISU, 1996), s.37.
16 Lars-Magnus Engström, ”Jag kan” i Idrott för ungdom (Farsta: SISU, 1996), s.47.
17 Carlstedt, 1997, s.106.
18 Pettersson, 1981, s.174.
19 Kraemer, 1993, s. 16.
20 Tonkonogi, s. 42.
21 Faigenbaum, 2000, s. 4.
22 Ibid., s. 11-12.
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alls stor skillnad i relation till vad som rekommenderas vuxna nybörjare. När individen klarar 

av femton repetitioner med rätt teknik kan viktmotståndet ökas successivt. Vidare poängterar 

Faigenbaum och Westcott att aldrig träna med barn och ungdomar som ännu inte nått en 

mognadsnivå för att kunna ta emot instruktioner.

I Idrott för ungdom från 1996 skriver Forsberg 23 att styrketräning med tilläggsvikter för 

växande individer inte rekommenderas utan istället föreslås att de gör klätter- hopp- och 

springövningar som träning för att utveckla styrka på ett bra sett. Vidare anser Engström att en 

allsidig träning, gärna med sin egen tyngd som motstånd istället för extra vikter är att föredra 

framför styrketräning med tilläggsvikter. Att öka antalet repetitioner anses vara viktigare än 

att öka viktmotståndet. Samma råd ger Lars Pettersson och Bengt O. Eriksson 24 i kapitlet 

Risker med styrketräning för växande individer i boken Styrketräning från 1981 med Artur 

Forsberg, Bengt Saltin som redaktörer. 

Faigenbaum och Westcott 25 påstår i sin bok, Strength & power for young athletes från år 

2000, att det inte är farligt för unga individer att styrketräna med tilläggsvikter men det ska 

göras med lugn progression och under mycket noggrann uppsikt. Vidare rekommenderar de 

ett individanpassat styrketräningsprogram med tilläggsvikter för ungdomar. Ett sådant 

program anser de är mycket bättre ur ett fysiskt- och psykiskt stressperspektiv än till exempel 

räckhävningar och dips i barr med sin egen kroppsvikt.26  Tilläggsvikterna går att reglera 

vilket medför att den tränande individen kan anpassa motståndet till den vikt som krävs för att 

orka femton repetitioner och inte fler. Kroppsvikten däremot går inte att reglera lika lätt och 

det medför oftast att det istället blir för tungt och påfrestande vilket kan ge upphov till skador. 

Brian P Hamill 27 har i Relative Safety of Weightlifting and Weight Training sammanställt och 

jämfört resultatet av skaderisker för ungdomar mellan tretton och sexton år i olika fysiska 

aktiviteter. Jämförelserna gjordes per 100 timmars träning och resultatet visar bland annat att 

fotboll har drygt 1700 gånger fler skador och under vanliga idrottslektioner är det över 50 

gånger fler skador jämfört med styrketräning. 

                                                
23 Forsberg, 1996, s.37.
24 Pettersson, 1981, s.176.
25 Faigenbaum, 2000, s. 3.
26 Ibid., s. ix.
27 http://focusedtrainers.com/news/articles/Hamill,%20Relative%20Safety.pdf, 2007-05-30
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I Muskeln i fokus - forskningsnytt & träningsråd från 50 olika idrottsexperter menar Håkan 

Westerblad 28 att styrketräning ger effekter före puberteten då det finns möjligheter för 

prepubertala barn att öka sin styrka trots att deras tillväxthormonproduktion och 

testosteronproduktion ännu inte utvecklats. Även Faigenbaum och Westcott 29 skriver att 

ungdomar har en låg produktion av testosteron som gör att de inte kan utveckla stora muskler 

men ändå tillräckligt för att öka i styrka. Det är dock ett år efter puberteten den största 

effekten av styrketräning infaller och det är då kroppens hormonbalans ändras vilket är ett 

nödvändigt villkor för muskeltillväxt.30 Innan puberteten sker styrkeökningen framför allt på 

grund av en förbättrad samverkan mellan nerver och muskler i kroppen. Genom

återkommande styrketräning lär man sig koppla in fler så kallade motoriska enheter till de 

arbetande musklerna. 31 som även Kraemer och Fleck 32 tar upp i boken Strength training for 

young athletes. I samma bok skriver de vidare att det i ett par studier även har visat sig att 

barn har potential för hypotrofi, en ökning i muskelvolym.33

Faigenbaum och Westcott 34 tar upp många positiva effekter av styrketräning för ungdomar i 

boken Strength & power for young athletes. En av de viktigaste positiva effekterna av 

styrketräning för överviktiga ungdomar som författarna tar upp är att med den ökade styrkan 

som följer av styrketräning följer även ett bättre självförtroende. Undersökningar visar att 

med det ökade självförtroendet vågar de överviktiga ungdomarna prova på nya fysiska 

aktiviteter. För överviktiga ungdomar som genomfört ett styrketräningsprogram har det visat 

sig att de ändrat sin livsstil till en mindre stillasittande samt även förbättrat sina kostvanor. 

För överviktiga är styrketräning en idealisk aktivitet. I konditionsgrenar medför deras 

kroppsvolym en negativ belastning medan det istället blir till något positivt i gymmet där de 

helt plötsligt kan vara bäst i klassen eftersom de gått runt och burit på en massa kilon och på 

så sätt blivit starka. På grund av den ökade ämnesomsättningen som styrketräningen har 

hjälper tränandet även de överviktiga ungdomarna att bränna fler kalorier. 

                                                
28 Håkan Westerblad, Muskeln i fokus - forskningsnytt & träningsråd från 50 olika idrottsexperter, red Christian 
Carlsson (Stockholm: SISU, 2006), s. 15-16.
29 Faigenbaum, 2000, s. 3.
30 Westerblad,  2006, s. 15-16.
31 Ibid., s. 15-16.
32 Kraemer, 1993, s. 14.
33 Ibid., s. 15.
34 Faigenbaum, 2000, s. ix.
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Vidare skriver Faigenbaum och Westcott 35 att styrketräning för ungdomar har visat sig kunna 

förhindra 50 procent av de sportrelaterade skador som uppstår. Genom att träna styrketräning 

trettio minuter, tre gånger i veckan minskade Notre Dame High Schools löparlag sina skador 

jämfört med tidigare år. 

Faigenbaum och Westcott 36 samt Westerblad 37 betonar att ungdomar som styrketränar 

bygger en framtida grund vilket gör det lättare för dem att utveckla muskelstyrka senare i 

livet. Enligt Westerblad 38 leder styrketräningen till att antalet satellitceller ökar och dessa 

underlättar muskelökningen när individen nått sitt vuxna hormonella stadium.

Både flickor och pojkar behöver styrketräning i någon form 39 och det kan bedrivas på ett 

säkert sett.40 Barn och ungdomars behov måste alltid vara det primära när planering av deras 

träning sker. Det gäller att skapa en säker och trygg miljö för att undvika skador.41

Alla barn är olika varför det inte går att skapa ett träningsprogram som fungerar för alla utan 

det måste individualiseras.42 Man måste ta hänsyn till mognad, ålder och träningstillstånd för 

varje individ.43

I sin rapport “Styrketräning för barn – bu eller bä?”, i Svensk idrottsforskning tar Tonkonogi44

upp att när man tar fram ett styrketräningsprogram för ungdomar är det viktigt att tänka på att 

det inte går att använda sig av ett styrketräningsprogram som är anpassat för vuxna. Det är till 

exempel bättre för barn att använda sig av 13-15 repetitioner för varje set istället för lägre 

antal repetitioner som vuxna bör använda sig av för att öka i muskelstyrka. 

Inte i någon av de studier som Tonkonogi 45, Faigenbaum och Westcott 46 samt Kraemer och 

Fleck 47 antingen sammanställt eller själva genomfört har det rapporterats frakturer i 

                                                
35 Ibid., s. ix.
36 Ibid., s. 4.
37 Westerblad, 2006, s. 15-16.
38 Ibid., s. 15-16.
39 Forsberg, 1996, s.37.
40 Pettersson, 1981, s.176.
41 Lars-Magnus Engström, ”Du leder” i Idrott för ungdom (Farsta: SISU, 1996), s.18.
42 Ibid., s.16.
43 Peterson, 1981, s.176.
44 Tonkonogi, 2007:01 s. 41.
45 Ibid., s. 41-42.
46 Faigenbaum, 2000, s. 6.
47 Kraemer, 1993, s. 7.
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tillväxtzoner i samband med styrketräning för ungdomar. Studierna har genomförts 

tillsammans med kompetenta instruktörer och välkonstruerade styrkeprogram. 

Tonkonogi 48 samt Kraemer och Fleck 49 påstår istället att det visat sig att styrketräning med 

progressiv ökning av vikter har stärkt skelettet och gjort det mer motståndskraftig till skador.  

Vidare skriver Faigenbaum 50 att för flickor har det även visat sig vara så att styrketräning 

minimerar risken för benskörhet senare i livet.

Enligt Faigenbaum och Westcott kan styrketräning hjälpa unga att öka i muskelmassa, minska 

andelen fett, öka självförtroendet, öka den fysiska aktiviteten, förbättra matvanor, utveckla 

kapaciteten för samarbete, undvika sportrelaterade skador samt förbättra prestationsförmågan 

i andra sporter. De har i sina studier aldrig stött på några negativa konsekvenser när man 

tillåtit unga individer att styrketräna försiktigt och med kompetenta instruktörer.51 Alla deras 

försökspersoner har ökat i styrka och ingen har råkat ut för en styrketräningsrelaterad skada 

eller fått en störd tillväxtfas.52

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på vad högstadieelever anser om styrketräning 

och dess inverkan på längdtillväxten. 

Min hypotes är att mer än 50 procent av alla högstadieelever tror att man kan stanna i växten 

av att styrketräna med tilläggsvikter.

Frågeställningar:

 Anser högstadieelever i år 8 att man kan stanna i växten om man styrketränar med 

tilläggsvikter under tillväxtperioden?

 Finns det skillnader mellan könen?

 Vilka orsaker uppger eleverna till sina antaganden?

                                                
48 Tonkonogi, 2007:01 s. 40-41.
49 Kraemer, 1993, s. 9.
50 Faigenbaum, 2000, s. 6.
51 Ibid., s. x.
52 Ibid., s. 3.
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2 Metod

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av enkäter.

2.1 Urval

Den högstadieskola jag valde att göra undersökningen har 582 elever. 193 av dem går i år 8. 

Jag valde att göra undersökningen om styrketräning med tilläggsvikter på elever i år 8 då de 

ännu inte haft en gymgenomgång med idrottslärarna på skolan och således inte blivit 

påverkade av dem. Enligt skolans regler kommer de att i år 9 få tillträde till gymmet och får 

då även en genomgång. Undersökningen skulle kunna ge ett bättre underlag på vilket sätt 

gymundervisningen kan läggas upp på och följaktligen utveckla verksamheten. 

För att redovisa resultaten i små grupper är en totalundersökning lämplig och i detta fall är det 

fullt genomförbart då gruppen är liten. Därtill underlättar man eventuellt jämförelser mellan 

olika bakgrundsfaktorer. Skolan har jag inte valt ut slumpmässigt men eftersom jag arbetar på 

skolan är resultaten intressanta för mig.

2.2 Datainsamlingsmetoder

Enkätundersökning valdes för att för att få en bred information. Enkäten utarbetades utifrån 

forskningsgenomgången och börjar med ett antal faktafrågor som handlar om elevernas kön 

och tidigare erfarenheter av träning och i synnerhet styrketräning. Enkäten består i stort av 

slutna svarsalternativ där eleven endast behöver kryssa för ett svarsalternativ för varje fråga. 

För att minimera risken med utelämnade av svar finns även möjlighet för eleven att skriva i 

egna alternativ. Den sista frågan är dock öppen.

2.3 Procedur

Jag var närvarande då eleverna fyllde i enkäten. Det medförde att eventuella 

missuppfattningar kunde elimineras då jag hade möjligheten att förtydliga frågorna. En 

nackdel är dock att de kunde känna sig styrda till följd av att jag var närvarande.
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Eleverna informerades tydligt om syftet med undersökningen, att de när som helst kunde 

ställa frågor, avstå från att svara och helt avbryta sin medverkan. De informerades även att 

deras svar var konfidentiella. Svaren från enkäterna sammanställdes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS.

2.4 Bortfallsanalys

Av de 193 elever som valdes ut svarade 180 på enkäten. Tretton elever, tio flickor och tre 

pojkar, svarade inte på enkäten. Bortfallet blev sju procent. Det var få som inte svarade på 

enkäten men resultatet skulle ändå kunna påverkas av dem som inte svarade. Eleverna 

verkade vara motiverade att svara på frågorna. De verkar inte ha upplevts som känsliga eller 

integritetskränkande och de var korta och mindre mångtydiga vilket minimerar bortfallet. 

2.5 Validitet och reliabilitet

En viss intervjuareffekt kan ha påverkat elevernas svar men jag tror inte denna var särskilt 

stor. Jag testade enkäten vid ett tillfälle och efter provenkäten omformades de frågor som var 

mångtydiga för att få ett mer tillförlitliga resultat. Det verkade som eleverna uppfattade 

frågorna på samma sätt. Det går dock inte att överföra resultatet till andra skolor i landet då 

jag inte valde ut skolan slumpmässigt. Däremot skulle jag som arbetar på skolan där 

undersökningen gjordes kunna använda mig av resultatet. Vidare skulle man kanske kunna 

använda resultaten på skolor med samma upptagningsområde eller skolor som har liknande 

statistiska modellberäknade betygsvärden.53 Det är ett värde som tar hänsyn till föräldrarnas 

sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever 

födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Utifrån dessa variabler beräknas ett 

förväntat meritvärde per skola och per kommun. Skolan jag gjorde undersökningen på hade 

ett modellberäknat betygsvärde på 224. Jag har inte testat reliabiliteten och validiteten. 

                                                
53 Skolverket <siris@skolverket.se> Salsa <http://salsa.artisan.se>, 2007-05-29
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3 Resultat

3.1 Undersökningsgrupper

Undersökningsgruppen bestod av 180 högstadieelever från år 8, från en skola i området kring 

Stockholm.

3.1.1 Kön

Av det totala antalet på 180 svarande var 86 flickor och 94 pojkar.

3.1.2 Aktivt deltagande i idrottsträning i en förening

Merparten, 55 procent, av dem som besvarat enkäten var aktiva i en idrottsförening. Av de 86 

elever som var flickor svarade 51 att de var aktiva i en idrottsförening, cirka 60 procent. Av 

de 94 pojkar som deltog i undersökningen var 48 aktiva i en idrottsförening, cirka 50 procent. 

Bland pojkar var följaktligen andelen aktiva i en idrottsförening färre än andelen aktiva 

flickor i en idrottsförening.

3.1.3 Styrketräningsbakgrund

Av de 180 eleverna som svarade på enkäten har 96 elever, 46 pojkar och 48 flickor, provat på 

styrketräning med tilläggsvikter vilket motsvarar lite mer än 50 procent. Det betyder att 

andelen pojkar, 49 procent, som provat på styrketräning var färre än andelen flickor, 56 

procent som provat på styrketräning.

Av de 99 elever som var aktiva i en idrottsförening har 71 provat på styrketräning. Det 

betyder att merparten, 72 procent, av dem som provat på styrketräning med tilläggsvikter 

även är aktiva i en idrottsförening. Av de 81 elever som inte är aktiva i en idrottsförening har 

endast 23 provat på styrketräning vilket motsvarar 28 procent. 
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Av de 86 elever som tidigare inte provat på styrketräning ville 42, cirka hälften, styrketräna 

med tilläggsvikter.
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Figur 1. Skälen till varför elever som vill styrketräna inte styrketränar.

Resultatet visar att hälften av de elever som tidigare inte styrketränat men som vill styrketräna 

inte har tillgång till ett gym. Vidare anger cirka en fjärdedel att de tycker det är för dyrt 

medan en femtedel menar att de inte har tid. Mindre än en tiondel uppger att de antingen inte 

vet hur man tränar rätt eller saknar tillåtelse av sina föräldrar.

3.2 Åsikter om styrketräningens inverkan på längdtillväxten

Av de 180 elever som svarade på enkäten anser 84 att man kan stanna i växten av att 

styrketräna med tilläggsvikter medan 96 elever inte anser att styrketräning med tilläggsvikter 

har någon inverkan på längdtillväxten hos växande individer, se figur 2. 
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Figur 2. Antal som anser att man stannar i växten av att styrketräna med tilläggsvikter.

Det betyder att 47 procent av eleverna anser att man kan stanna i växten av att styrkträna med 

tilläggsvikter. Således kan jag förkasta min hypotes då mindre än 50 procent av alla 

högstadieelever i undersökningen anser att man kan stanna i växten av att styrketräna med 

tilläggsvikter.

3.3 Skillnader mellan könen

Om man delar upp svaren utifrån kön visar det sig att större andel flickor, mer än 50 procent, 

tror att styrketräning med tilläggsvikter har en negativ inverkan på längdtillväxten. Medan 

pojkarna i mindre utsträckning tror att man kan stanna i växten av att styrketräna med 

tilläggsvikter. Det betyder att min hypotes visade sig vara sann för flickgruppen, se figur 3. 
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Figur 3. Antal som anser att man stannar i växten av att styrketräna med tilläggsvikter uppdelat på kön.

3.4 Källa till uppfattningarna

Här presenteras de källor som ligger till grund för de 84 elever som anser att man kan stanna i 

växten av att styrketräna med tilläggsvikter. I de flesta fall, 43 procent, har eleverna hört det 

från någon kompis medan 30 procent har hört det från sina föräldrar. Dessa två källor anger 

73 procent eller 61 av de 84 elever som tror att man kan stanna i växten. Fem elever anger att 

deras orsak till antagandet har uppkommit från träningstidningar. Tränare utgör åtta av dessa 

elevers antaganden. Elever som har hört det genom idrottslärare och gyminstruktör är tre i 

respektive fall. I fyra av fallen har eleverna inte specificerat var upphovet till deras 

antaganden uppstått, se figur 4.
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Figur 4. Källa till varför man anser att man kan stanna i växten av styrketräning med tilläggsvikter.

4. Sammanfattande diskussion

Syftet med denna uppsats var att studera vad högstadielever anser beträffande styrketräning 

med tilläggsvikter och dess inverkan på längdtillväxten hos växande individer. Min hypotes 

var att mer än 50 procent av alla högstadieelever trodde att man kunde stanna i växten av att 

styrketräna med tilläggsvikter. 

Resultatet av den första frågeställningen om högstadieelever i år 8 anser att man kan stanna i

växten om man styrketränar med tilläggsvikter under tillväxtperioden framkom genom 

enkätundersökningen. Resultatet förkastar min hypotes då endast 47 % av eleverna trodde att 

man kan stanna i växten om man styrketränar med tilläggsvikter. Ett bortfall på tretton elever 

gör att resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut. Om de tretton elever som inte svarat på 

enkäten skulle ha svarat att de trodde att man kunde stanna i växten av att styrketräna med 

tilläggsvikter skulle andelen istället bli mer än 50 %. Det är ändå 84 elever som tror att man 

kan stanna i växten av att styrketräna och den siffran uppfattar jag som stor. Det som även 

förvånade mig var att det var flest flickor som hade provat på styrketräning samt att det var 
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flest flickor som trodde att styrketräning med tilläggsvikter hade en negativ inverkan på 

längdtillväxten.

Resultatet varifrån eleverna fått föreställningarna att man kan stanna i växten av att 

styrketräna med tilläggsvikter gläder mig då endast få elever har angett idrottslärare som 

orsak till deras antaganden. Däremot ser jag vikten av att informera föräldrar om styrketräning 

och dess inverkan på längdtillväxt. Jag tror att anledningen till att så många föräldrar tror att 

styrketräning har en negativ inverkan på längdtillväxten har att göra med bristfälligheten i den 

svenska forskningen. De få böcker och rapporter som jag funnit och tagit del av tar upp 

riskerna med epifysskador vid styrketräning och rekommenderar styrketräning med den egna 

kroppsvikten istället för anpassningsbara vikter. Ofta refererar de till Lars Petersons och 

Bengt O Erikssons kapitel, Risker med styrketräning för växande individer i Styrketräning, 

red Artur Forsberg, Bengt Saltin som skrevs 1981. 

Den forskning som tar upp faror med styrketräning med tilläggsvikter och dess negativa 

inverkan på längdtillväxten är från 80- och 90-talet. Jag har heller inte funnit några studier 

som de grundar sina antaganden på. Vidare rekommenderar de sin egen kropp som tyngd 

vilket är mycket svårare att reglera än tilläggsvikter som lättare anpassas efter individens 

styrkeförmåga. Den forskning som är skriven på 2000-talet tar upp vikten med att antal 

repetitioner ska ligga på upp emot femton, vilket kan vara svårt att uppnå med sin egen kropp 

som tyngd. Men all den forskning jag har granskat rekommenderar unga individer att på ett 

tidigt stadium träna på komplicerade rörelser och styrketräning består av sådana rörelser.

Det har visat sig att skaderisken är 50 gånger så stor under en vanlig idrottslektion än vid 

styrketräning men ändå tror jag att det skulle vara värre för en idrottslärare om det skulle ske 

en skada under en lektion i ett gym än 50 elever som skadar sig under en handbollslektion. 

Om en skada sker i en mer socialt accepterade idrott som handboll och fotboll har folk i 

allmänhet en större förståelse än om man låter barn styrketräna med vikter och skadan sker i 

samband med det.

Den utländska litteraturen som jag tagit del av har rekommenderat barn och ungdomar att 

styrketräna två till tre gånger i veckan, 30 minuter per pass, femton repetitioner per set. 

Däremot framhåller de betydelsen av att aldrig låta barn och ungdomar styrketräna utan 
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uppsikt och alltid träna med kompetent vuxennärvaro med andra ord ska till exempel 

fotbollstränaren hålla sig på fotbollsplanen. 

Det finns en hel del ungdomar som är intresserade av styrketräning men som ännu inte börjat 

styrketräna. Vidare finns det en hel del ungdomar som redan börjat träna på olika gym, en del 

av dem tränar troligtvis ensamma och utan instruktörer med risk att göra fel och skada sig 

allvarligt. Med hänsyn till dessa uppgifter borde det vara ett stort argument till att börja 

undervisa högstadieelever redan i år 7 för att de ska få en bra grund tillsammans med 

kvalificerade instruktörer till hands. Det borde därmed ingå 

styrketräningsinstruktörsutbildning på idrottslärarutbildningarna i Sverige och det borde vara 

idrottslärarnas uppgift att lära elever korrekt teknik från början. 

Man får heller inte glömma bort riskerna som styrketräning kan för med sig. Den stora 

kroppsfixeringen i media har resulterat i att ungdomar i dagens samhälle lägger större vikt till 

ytan än till innehållet. Idealet för både kvinnor och män är en fettfri kropp med framför allt 

stora muskler för män. I forskningsläget tar jag upp att ungdomar har svårt att öka i 

muskelmassa på grund av frånvaro av tillväxthormon. Dessa faktorer kan leda till att 

ungdomar kan försöka ta de snabba metoderna för att nå sina mål vilket kan leda till 

dopingmissbruk och ätstörningar. Något som man måste ha i åtanke när man planerar 

styrketräningsundervisningen.

4.1 Förslag till fortsatta studier

Intressant för vidare forskning vore att göra en mer omfattande studie för att ta reda på om 

mina resultat stämmer överrens med resten av kommunen, länet eller landet. Det skulle även 

vara mycket intressant att göra en större undersökning med fokus på idrottslärare och om de 

tror att högstadieelever kan stanna i växten om de styrketränar med tilläggsvikter. 
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Bilaga 1

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Frågeställningar: 

 Anser högstadieelever i år 8 att man kan stanna i växten om man styrketränar med 

tilläggsvikter under tillväxtperioden?

 Vilka är deras orsaker till dessa antaganden?

 Finns det skillnader mellan könen?

VAD?
Vilka ämnesord har du sökt på? 
Ämnesord Synonymer
Styrketräning
ungdomar, barn

VARFÖR?
Varför har du valt just dessa ämnesord? 
Jag sökte på styrketräning eftersom det är vad jag fokuserade på i min uppsats. Eftersom jag 
fokuserade på barn och ungdomar använde jag även dessa ämnesord i mitt sökande. 

HUR?
Hur har du sökt i de olika databaserna?
Databas Söksträng Antal 

träffar
Antal relevanta
träffar

Gymnastik- och 
idrottshögskolans 
bibliotekskatalog

Libris

Styrketräning + barn
Styrketräning + ungdomar

Styrketräning
Styrketräning +barn
Styrketräning + ungdomar

17
16

159
0
0

4
3

8
0
0

KOMMENTARER: 
I stort sett var det samma böcker i de båda databaser. Genom andra examensarbeten fick jag även 
hjälp med en del användbara källor.
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Bilaga 2

Enkät

1. Kön

� Pojke

� Flicka

2. Är du aktiv med idrottsträning i en förening?

� Ja

� Nej

3. Tränar du nu eller har du tidigare tränat styrketräning regelbundet?

� Ja

� Nej

4. Om du inte tidigare tränat styrketräning, skulle du vilja träna styrketräning?

� Ja

� Nej

5. Du som skulle vilja träna styrketräning vilket är det viktigaste skälet till att du inte gör det?

� Har inte tillgång till ett gym

� Jag vet inte hur man gör

� Det är dyrt 

� Har inte tid

� Får ej

� Annat: ___________________________

6. Tror du att man kan stanna i växten av att styrketräna med vikter?

� Ja 

� Nej

7. Om ja, varför tror du det? (Välj ett alternativ!)

� Jag har hört det av kompisar

� Jag har hört det av idrottslärare

� Jag har hört det av mina föräldrar

� Jag har hört det i träningstidningar

� Jag har hört det av gyminstruktör

� Jag har läst det av tränare 

� Annat sätt: __________________________________________

8. Om du tror att styrketräning är skadligt, hur skadas kroppen av detta?

� Skada ryggen

� Skada benen

� Ledskador

� Slitage

� Muskelbristningar

� Annat
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Bilaga 3

Brev till målsman

Stockholm 2007-05-24

Till Målsmans kännedom

Jag heter Kristian Molda och arbetar som idrottslärare på skolan. Jag håller för närvarande på 

med kurs som heter Kunskapens Mångfald II vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm som handlar om styrketräning för ungdomar. För detta ämnar jag att dela ut en 

enkät till några elever i den klass där ni är målsman. I enlighet med de forskningsetniska 

reglerna ber jag därför härmed om ert godkännande. Skolledningen har givit sitt klartecken. 

Eleverna deltar frivilligt och svarar helt anonymt. Svaren behandlas sedan konfidentiellt.  

Hör av er om ni misstycker eller har några frågor.

Med vänliga hälsningar

Kristian Molda

Kristian.molda@nacka.se

0736-93 00 94


