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Målsetting med kurset

• Lære en enkel oppskrift på hvordan man gjør en biomekanisk analyse
– Stegvis oppbygging av analysen

– Interaktive spørsmål med «fasit»

– Praktiske eksempler

• Lære trygg og effektiv løfteteknikk
– Intuitive og lett forståelige instruksjoner

– Lett å forstå rasjonalet for instruksjonene

• Vite hvilke muskler som aktiveres i de 4 øvelsene, og i hvilken grad

• Forstå hvordan ulike øvelser eller løfteteknikker påvirker belastning på muskler og 
ledd i de 4 øvelsene

• Reflektere over hvordan biomekaniske prinsipper og styrketrening kan benyttes i din 
idrett



Hvorfor styrketrening for barn og ungdom?*

• Forskningen har tydelig vist at styrketrening fører 
til en rekke positive effekter for barn og 
ungdommers fysiske og psykiske helse og utvikling.

• Tilstrekkelig styrke er en forutsetning for at et barn 
skal kunne lære rett bevegelsesteknikk.

• Utilstrekkelig styrke kan føre til feilaktig innlært 
teknikk. 

• Det er velkjent at feilaktig teknikk er en av de 
fremste årsakene til skader i forbindelse med 
trening og konkurranse. 

* Fra kompendiet ”Idrettsskader og 
forebygging«, Trener 2



Anbefalinger

• Alder og kjønn medfører ingen prinsipielle forskjeller på hvordan vi bør trene styrke, 
men for barn og unge bør vi først og fremst ha fokus på innlæring av løfteteknikk, 
enkle treningsmetoder, et lavt treningsvolum og forsiktig treningsprogresjon.



Anbefalinger basert på alder



Kan styrketrening hemme naturlig vekst og utvikling 
og hva er risikoen for skade?

• Frykten for at styrketrening kan skade vekstsonene og kroppens naturlige vekst, 
støttes ikke av dagens forskning eller kliniske observasjoner. 

• Styrketrening kan føre til skade hos barn og unge, men sammenlignet med andre 
aktiviteter som fri lek, fotball og basketball er styrketrening en trygg treningsform

• Det er vist at styrketrening kan redusere skaderisikoen under annen fysisk aktivitet 
eller trening. 

• Styrketrening forsterker alle vevstypene i muskelskjelletapparatet, hvilket gjør 
strukturene mere motstandsdyktige mot skader. 

Fra kompendiet ”Idrettsskader og 
forebygging«, Trener 2



Bør barn og unge trene styrketrening?

På bakgrunn av forskning og erfaring mener Olympiatoppen (2010) at:

• Styrketrening i barne- og ungdomsårene skal være lekbetont og variert, med fokus 
på riktig utførelse (mestringsorientert).

https://www.olympiatoppen.no/avdeling
er/prestasjon/styrke/page3416.html

*

https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/prestasjon/styrke/page3416.html


Lek/lystbetont trening



Fokus på teknikk



Bør barn og unge trene styrketrening?

På bakgrunn av forskning og erfaring mener Olympiatoppen (2010) at:

• Styrketrening i barne- og ungdomsårene skal være lekbetont og variert, med 
fokus på riktig utførelse (mestringsorientert).

• Styrketrening for barn bør ikke prioriteres, da koordinasjonstrening, 
teknikktrening og bevegelighetstrening har større verdi på dette alderstrinnet.

• Styrketrening i form av relativt tunge vekter bør ikke vektlegges før fra 16-17 
års alder. 

• Før den tid bør styrketrening i hovedsak gjennomføres som variert 
styrketrening i form av lekbetonte øvelser med medisinball eller med kroppen 
som belastning.

https://www.olympiatoppen.no/avdeling
er/prestasjon/styrke/page3416.html

*

https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/prestasjon/styrke/page3416.html


Er det nødvendigvis skånsomt med kroppen som belastning??



Hva gir størst belastning?



Uvesentlig hva som 

skaper belastningen



Nøkkelen til trygg og effektiv 

styrketrening er løfteteknikk 
(og belastningsstyring)



Knebøy 
– hva er god/dårlig teknikk?













Knebøy 
– biomekanisk analyse



Hvorfor biomekanisk analyse?





Biomechanic analysis- how?

1. Identify the external force that creates the load (size, direction and point of application)

2. Identify the relevant joint(s)

3. The moment arm can now be determined

4. The moment is defined by M = r x F

5. The joint moment about the joint determines muscle activation



Knebøy 
– teknikkvariasjon



Animation



Kroppshev/nedtrekk
– biomekanisk analyse







Kroppshev/nedtrekk 
– hva er god/dårlig teknikk?









Oppgave

Hvordan benytte biomekaniske 

prinsipper for å justere 

belastning i en pushup?





STYRK: Pushups



Oppgave

Hvorfor var disse 

øvelsene tyngre/lettere 

enn en vanlig pushup?



Hvorfor er den brede tyngre?



Repetisjon 

Hvilke 2 faktorer bestemmer 

belastning i en styrkeøvelse?



Kraft og momentarm



Push-ups varianter



Takk for oppmerksomheten


