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Debatt

Sy f t e t m e d d e n n a 
debattartikel är att 
problematisera styrketrä-
ning i unga åldrar i 
relation till ett barnrätts-
perspektiv inom den 
organiserade idrotten. I 
takt med ökad talangjakt 
och tidig specialisering 
menar jag att fokus flyttas 

från barnets behov och barnets 
bästa till idrottens behov av att 
skapa internationella idrottsliga 
framgångar. Förskjutningen sker 
trots att den riskerar att leda till en 
utgallring och skador, och barn 
som aldrig blir inkluderade i 
idrotten. 
    För att motverka en teknifiering 
av barn menar jag att den statligt 
finansierade idrottsrörelsen, i 
första hand i form av Riksidrotts-
förbundet (RF), bör ta sitt ansvar 
då man intresserar sig för och 
belyser samhälleligt konstruerade 
idrottsrelaterade fenomen – som 
exempelvis styrketräning för barn. 
I det följande vill jag visa på den 
problematik som kan uppstå när 
man utifrån ensidig naturveten-
skaplig forskning och utan sam-
hällsvetenskapliga begrepp 
utformar rekommendationer som 
sedan omsätts inom barn- och 
ungdomsidrotten. Jag utgår från 
några exempel (men fler är 
möjliga) hämtade från RF:s 
rapport Kunskapsöversikt: 
styrketräning för barn och 
ungdom, skriven av professor 
Michail Tonkonogi.

Rapporten är en forsknings-
genomgång som följs av 
rekommendationer för styrketrä-
ning för barn. I förordet beskriver 
RF den tänkta målgruppen:

Vart tog barnen vägen?
K A T A R I N A  S C H E N K E R , Fil.dr., Linnéuniversitetet

Vi hoppas att rapporten kan leda till att 

SF, RF och SISU Idrottsutbildarna i sin 

utbildningsverksamhet tar hänsyn till 

denna kunskapsöversikt samt att 

träningsverksamheten i föreningarna 

utformas i enlighet med de rekommen-

dationer som ges. Vi tror också att 

rapporten kan utgöra rekommendatio-

ner för skolans idrottsverksamhet.

Den definition av styrketräning 
som används i rapporten är: 
”fysisk träning som är särskilt 
designad för att öka styrkan”. 
Styrka definieras som ”förmågan 
att med hjälp av muskelkontrak-
tion motstå eller övervinna yttre 
kraft”. Som jag tolkar dessa 
definitioner innebär de att själva 
idrottsutövandet i sig inte är 
styrketräning. Men om man gör 
vissa övningar som situps, arm-
hävningar eller bänkpress för att 
bli starkare och därigenom bättre 
på sin idrott, eller bara för att 
allmänt bli starkare, så klassas det 
som styrketräning.

I rapporten behandlas studier 
om träningsbarhet av styrka hos 
barn, de fysiologiska mekanis-
merna bakom träningseffekterna, 
varaktighet hos de träningsrelate-
rade styrkeökningarna hos barn 
samt potentiella positiva effekter 
av styrketräning hos barn och 
ungdomar. Det senare innebär att 
styrketräningen kan leda till 
underlättad motorisk inlärning, 
förebyggande av skador och ökad 
skeletthälsa. Forskningsgenom-
gången ger också vid handen att 
styrketräningen kan leda till 
skelett- och muskelskador – i 
synnerhet om tekniken är felaktig 
eller om det rör sig om extremt 
tunga belastningar eller ballistiska 

rörelser. 
Enligt min uppfattning är forsk-

ningsresultaten i rapporten inte 
relevanta för alla barn. Tonkonogi 
använder en retorik som bygger på 
att: om A så kan det leda till B som 
medför risk för C. På så vis framhål-
ler han styrketräningens potentiella 
positiva effekter på barns ökade 
motoriska inlärning. Här saknas vad 
jag kan se naturvetenskapliga belägg. 
Oavsett om det finns sådana bör 
denna aspekt främst vara intressant 
för tävlingsfokuserande barn som 
tränar ensidigt. Det gäller även 
förebyggande av skador hos unga 
idrottare. Ökad skeletthälsa är 
relevant i synnerhet för barn som inte 
rör sig så mycket i övrigt, det vill säga 
främst barn som inte inkluderas i 
idrottsrörelsen. Därför ser jag argu-
mentet som mindre relevant när vi 
talar om huruvida idrottsrörelsens 
barn bör styrketräna. 

Genomgången i rapporten följs av 
en ensidig internationell utblick där 
vi får ta del av några länders rekom-
mendationer för styrketräning för 
barn, det vill säga sådana länder som 
tar ställning för styrketräning. Denna 
utblick är för mig märklig, inte minst 
utifrån professor Åke Andrén-Sand-
bergs påpekande i ett debattinlägg i 
tidningen Svensk Idrott där han 
skriver: ”Att något inte är skadligt är 
inte argument nog för att rekommen-
dera det.” . 

Rapportens rekommendationer för 
systematisk styrketräning är dock 
formulerade så att de tycks gälla alla 
barn med riktmärket från 7-8 års 
ålder. De praktiska rekommendatio-
ner som följer de mer övergripande är 
problematiska, i synnerhet då barnet 
som individ objektifieras, eller från 
ett naturvetenskapligt perspektiv 

Riksidrottsförbundets rekommendationer om styrketräning för barn bygger på en rapport 
av professor Michail Tonkonogi. Katarina Schenker är kritisk mot vad hon anser vara en 
förskjutning från barnets bästa till idrottens behov av sportsliga framgångar.
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I  S I t t  I n l ä g g I f r å g a S ä t t e r 
Katarina Schenker Riksidrottsför-
bundets (RF) ansvarstagande och 
framför kritik mot idrottsrörelsen 
och RF:s rapport Styrketräning för 
barn och ungdom. I RF:s forsk-
nings- och utvecklings policy 
anförs det att förbundet har ansvar 
för:

 
• att identifiera och lyfta fram för 

idrotten och idrottsrörelsen 
angelägna forskningsbehov

• att inom idrotten avsätta eller  
tillskapa egna forskningsresur-
ser för, av RF, beställarstyrda 
forskningsinsatser inom priori-
terade områden.

Detta är precis vad RF gör när 
man identifierar ett behov och med 
hjälp av forskare producerar en 
kunskapsöversikt. En stor mängd 
ackumulerade vetenskapliga data 
visar att styrketräning för barn är 
en viktig del i allsidig träning och 
en förutsättning för harmonisk 
utveckling. I Idrotten vill stipulerar 
man att ”Idrott för barn ska vara 
lekfull, allsidig och bygga på 
barnens egna behov…”. Allsidighe-
ten förutsätter att barns alla fysiska 
kvalitéer utvecklas. Att åsidosätta 
utveckling av en så pass central 
kvalité som styrka, när det finns 
överväldigande vetenskapliga 
belägg för att styrketräning är 
positivt för barns utveckling och 
hälsa, vore verkligen att försumma 
allsidighet. Schenker söker ställa 
det humanbiologiska perspektivet 
mot det samhällsvetenskapliga. 
Finns det verkligen ett motsatsför-

elimineras. Det gäller exempelvis då 
man talar om att öka effektutveck-
ling istället för att tala om barn ur 
ett barnrättsperspektiv. I rapporten 
pekas flickorna ut som en grupp 
som särskilt behöver styrketräning. 
Man kan också vända på problemet. 
Istället för att det är flickornas 
muskelstyrka som brister, kan man 
betrakta den maskulint kodade 
idrotten och träningskulturen som 
ett problem. Varför ska flickorna 
anpassas, då problemet istället kan 
handla om seriesystem, cuper, 
träningsupplägg, en tidig specialise-
ring som leder till ensidig och tung 
träning eller ledare som bara har 
nästa match eller tävling i sikte?

Min tolkning är att Tonkonogis 
mission inom barnidrotten handlar 
om hur man ska kunna arbeta med 
tidig specialisering. Med styrketrä-
ning som komplement kan man 
träna barnen i större omfattning 
utan att de skadas mer. Och till 
detta ansluter sig RF, olika speciali-
drottsförbund och distriktsförbund, 
SISU Idrottsutbildarna, ett antal 
föreningar och flera ledare, om än 
ibland på skilda sätt. 

Rapportens rekommendationer 
är att ledarna ”bör vara väl för-
trogna med styrketräning som 
träningsform”. Man kan fråga sig 
vad väl förtrogna innebär och vem 
som tar ansvar om ett barn får 
allvarliga skador? Ledaren, fören-
ingen, specialidrottsförbundet, 
SISU Idrottsutbildarna, RF eller 
Michail Tonkonogi? Tonkonogi 
uttalar sig inte om idrottsrörelsen, 
utan bara om styrketräning och 
barn – från ett naturvetenskapligt 
perspektiv. Däremot vittnar hans 
omfattande engagemang som 
föreläsare på temat om ett person-
ligt intresse i att föra fram budska-
pet till idrottsrörelsen. Till skillnad 
från föreningar och ledare kan inte 
RF belastas med ett juridiskt 
ansvar, men däremot ett moraliskt. 
Så frågan om ansvaret är öppen. 
Varför ska den statligt finansierade 
idrottsrörelsen överhuvudtaget 
delta i ett samhällsexperiment, där 
vi laborerar med barnen? 

”Styrketräning är positivt
för barns utveckling”

M I C H A I L  T O N K O N O G I , 
Professor i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

hållande? Det skulle 
behövas en ordentlig 
intellektuell kullerbytta 
för att kunna påstå att 
träning som bygger på 
korrekt vetenskaplig 
grund, framtagen i 
humanbiologiska 
studier och som gagnar 
barns hälsa och utveck-
ling, skulle vara fel ur det sam-
hällsvetenskapliga perspektivet. 
Det som gagnar varje barn gagnar 
samhället.

Schenker fokuserar på ordet 
potentiella när man talar om 
styrketräningens effekter. Detta 
språkbruk är gängse inom forsk-
ningskommunikation och bottnar i 
ett kritiskt förhållningssätt, där 
grundbulten är förståelsen att 
kunskap är provisorisk till sin 
natur. Därför, även om det förelig-
ger väldigt starka belägg, är det 
vedertaget att undvika tvärsäkra 
påståenden. Så ordet potentiella i 
sig ändrar inte det faktum att det 
finns väldigt starka och omfattande 
belägg för att styrketräning för 
barn medför en lång rad positiva 
effekter och är en trygg och säker 
träningsform.

 Schenker påstår att resultaten i 
rapporten inte skulle vara rele-
vanta för alla barn. Att allsidig 
fysisk aktivitet är nyttig för alla 
barn torde vara välkänt för alla. Ett 
märkligt påstående är även att det 
saknas naturvetenskapliga belägg 
för positiva effekter av styrketrä-
ning. Schenker verkar ha haft det 
svårt att hitta de hundratals studier 
publicerade i internationella 

Svar

Michail Tonkonogi svarar och frågar vart det vetenskapliga 
förhållningssättet tog vägen.
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vetenskapliga tidskrifter. Detta 
trots att flera av dem finns i rappor-
tens referenslista och att man lätt 
hittar dem i  forskningsdatabaser. 
Hon ser inte heller ökad skelett-
hälsa som ett relevant argument. 
Man kan undra om de som drabbas 
av benskörhet och skador och deras 
familjer delar Schenkers uppfatt-
ning (i Sverige orsakar benskörhet 
70 000 frakturer och kostar fem 
miljarder varje år). Amerikanska, 
brittiska och kanadensiska forskar-
organisationer betraktar ökad 
skeletthälsa som ett mycket tungt 
argument. Givetvis kan ingen 
hindra Schenker från att ha en 
alldelles egen uppfattning i frågan. 

Den internationella överblicken 
berör, enligt henne ”några länder 
som tar ställning för styrketräning 
för barn”. Att det rör sig om 
ledande forsknings- och idrottsna-
tioner som USA, Kanada och 
Storbritannien verkar inte betyda 
så mycket. Att detta är framstående 
västerländska demokratier som 
torde värna om barns bästa i minst 
lika hög grad som Sverige verkar 
också sakna betydelse. De som 
mest aktivt aktualiserar styrketrän-
ing för barn i USA är barnläkare, 
sjukgymnaster och inte minst 
statliga Department of Health and 
Human Services, som i sina riktlin-
jer skriver: ”As part of their 60 or 
more minutes of daily physical 
activity, children and adolescents 
should include muscle-strengthen-
ing physical activity on at least 3 
days of the week”. Kan det verkli-
gen vara så att amerikanska staten, 
barnläkare och sjukgymnaster 
ingår i en hemlig komplott med 
syfte att skada amerikanska barn? 
Forskare i ovannämnda länder 
uppmuntrar aktivt styrketräning 
för barn, de tillåter den inte bara 
för att den är ofarlig. Schenkers 
resonemang om att ”om något inte 
är skadligt är inte argument nog för 
att rekommendera det” är därför 
inte tillämpningsbart i detta fall. 

De praktiska rekommendatio-
nerna i rapporten påstås objekti-
fiera barn. Dock är det svårt att 

förstå hur påståendet att barn bör 
träna med vikter som de kan lyfta 
13-15 gånger och liknande satser 
skulle kunna objektifiera barn. I så 
fall är alla som ger träningsrekom-
mendationer skyldiga till samma 
brott. 

Schenker ifrågasätter flickors 
behov av fysisk träning som ger 
dem möjlighet att idrotta på 
samma villkor som pojkar utan att 
drabbas av skador. Istället är det 
”den maskulint kodade idrotten” 
som ska ändras. Känns detta 
resonemang igen? Förr i tiden fick 
inte flickor spela fotboll, hoppa 
stavhopp eller brottas. Det var ju 
maskulina idrotter. Rytmisk 
gymnastik ansågs dock vara 
tillräckligt kvinnlig. Så vilken är en 
bättre väg att gå – att med veten-
skapligt underbyggd och för deras 
behov anpassad träning ge flickor 
möjlighet till en skadefri idrott på 
samma vilkor som pojkar, eller att 
vrida klockan tillbaka till 1920-
talet då det mesta av idrotten var 
förbjudet för flickor just med 
argument att det var maskulint?  

En intressant upptäckt var att 
Schenker vet mycket bättre än jag 
själv vad min ”mission” är. Det var 
verkligen en ny upplysning att min 
mission i livet är tidig specialise-
ring. Jag visste inte ens att jag 
hade någon särskild mission. Men 
om jag nu absolut är tvungen att 
ha en så är det snarare att efter 
bästa förmåga generera och 
förmedla forskningsrön till all-
mänheten. 

Schenker undrar hur man ska 
tolka påståendet ”ledarna bör vara 
väl förtrogna med styrketräning”. 
Det torde vara ganska självklart för 
de flesta att väl förtrogen innebär 
att ledaren har fått en relevant 
utbildning eller har erfarenhet av 
styrketräning. 

Hon ställer frågan: Vem tar 
ansvar i fall ett barn får allvarliga 
skador (vid styrketräning)? En 
motfråga är: Vill Schenker ta på sig 
ansvaret för de 60 000 svenska 
barn som varje år hamnar på 
akuten på grund av idrottsskador? 

Med tanke på den kunskap som vi 
besitter i dag om styrketräningens 
skadeförebyggande effekter hos 
barn och unga, vore det verkligen 
ansvarslöst att inte bedriva skade-
förebyggande träning. En omfat-
tande (154 originalstudier) meta-
analysstudie av Abernethy and 
Bleakley kom fram till att träning 
inriktad på ökad styrka och mus-
keleffekt är överlägsen andra 
skadeförebyggande strategier hos 
unga. Andra studier kom till 
liknande slutsatser. Med denna 
gedigna kunskap finns det alla 
förutsättningar för att undvika att 
utsätta barn och unga för de 
belastningar som idrottande 
innebär, innan man har förberett 
deras kroppar för denna påfrest-
ning med hjälp av skadeförebyg-
gande styrketräning.    

Schenker medger att Styrketrä-
ning för barn är en opartisk 
kunskapsöversikt men lyfter fram 
upphovsmannens engagemang som 
föreläsare som ett bevis på intresse 
för att föra ut budskapet. Har det 
någonsin varit hemligt? Det är 
varje forskares intresse att för-
medla kunskap till andra. Varför 
skulle man annars skriva artiklar, 
böcker och hålla föredrag om inte 
för att kommunicera ut kunskap till 
kollegor och allmänheten? Att 
idrottsorganisationer efterfrågar 
vetenskapliga rön och söker bygga 
sin verksamhet på en solid veten-
skaplig grund är helt i linje med 
ansatserna i Idrotten vill och med 
idrottens samhällsuppdrag. Att 
blunda för den vetenskapliga 
utvecklingen och bedriva barni-
drott utifrån tyckande och gamla 
myter vore verkligen att experi-
mentera med barnen. 

Det är välkommet att detta 
angelägna ämne kommer upp till 
diskussionen. Dock skulle man 
kunna önska att diskussionen 
byggdes på saklig, vetenskaplig 
argumentation och fördes i ett 
tonläge som anstår en seriös, 
vetenskaplig debatt. Katarina 
Schenkers inlägg lämnar, tyvärr, en 
hel del att önska i detta avseende.


