
Att sätta upp mål och planera 
egen träning
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Kort genomgång av olika 
träningsformer

Vad vet vi om träning ?
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Människor tränar av olika 
anledningar..

Oavsett anledning så är varje träningstillfälle

en prestation
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Lågintensiv träning

Under 65 % av sin maxpuls
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Medelintensivt pass

20 – 60 minuters träning jämt tempo. 
Högre tempo än ”snacktempo”
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Högintensiv träning

Puls nära Max. Genomförs ofta i intervaller.
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Bra att mixa olika typer av träning

Måndag: Stavgång  
40 minuter

Onsdag: Joggning

Torsdag: boxning 

Fotbollsträning och 
match är bra 
konditionsträning. Att 
spela fotboll 30 minuter 
ger mer kondition än 30 
minuters jogging.
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Hur bör ett träningsupplägg se ut?
Moment Syfte

Generell uppvärmning • Höja pulsen, kroppstemperaturen och 
öka cirkulationen i kroppen.

• Målet är att aktivera stora muskel-
grupper på ett lugnt sätt. 

Specifik uppvärmning • Göra sig redo inför träningspasset.
• Få igång nervsystemet och 

koordinationen.

Huvuddelen • Vad ska du träna? Form av träning
• Hur ska du träna? Intensitet
• Intervall/distans, set/reps, teknik

Nedvarvning/stretch • Jogga ned
• Stretcha
• Påskynda återhämtningen.
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Intensitet 

= Hur jobbigt är det?

Vad är BORGSKALAN ? 

6 = Mycket lätt
12 = Något ansträngande
16= Mycket ansträngande
20= Maximal ansträngning 
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Specificitetsprincipen

Du blir bra på det du tränar.

Träningsprogrammet måste ha relevans för det mål du 
ska uppnå!

Om du vill få bättre kondition måste du konstruera ett 
träningsprogram som syftar till att öka konditionen.

Vill du öka i styrka måste du konstruera ett 
träningsprogram som syftar till att öka styrkan. 
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Superkompensation

Det är när du återhämtar dig, det vill säga vilar, äter och 
sover som din prestationsförmåga (styrka och kondition) 
byggs upp.

Viktigt att tänka på i programmet – få tillräckligt med 
återhämtning. 
• Minst en vilodag i veckan.
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Målformulering 
att sätta upp mål



SMART- mål

För att bli godkänd på uppgiften 
“Träningsdagbok” så ska du använda 
dig att ett SMART-mål.

Exempel:

S: Kunna springa i 30 minuter i sträck

M: Mitt mål är mätbart i tid.

A: Mitt mål är accepterat och jag 
känner mig pepp på att nå det!

R: Mitt mål är realistiskt eftersom jag 
idag promenerar 1 timme flera gånger 
i veckan och att jag i nuläget kan 
springa i 20 minuter i sträck. Jag 
kommer göra ett för-test vecka 1 för 
att säkerställa min nuvarande form och 
ett slut-test vecka 5 för att se om jag 
nått mitt mål.

T: Mitt mål är tidsatt på 5 veckor och
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Specifikt/konkret

Varför ska jag idrotta/träna? 
Målet ska vara enkelt och tydligt beskrivet. 

Inga vaga målsättningar som ”starkare”, 
”bättre kondition”. 

Det måste vara ett konkret mål som går att 
mäta.



Konkretisera mål (några exempel)
Bli starkare

Få bättre kondition

Bli spänstigare

• Klara av att göra 20 armhävningar
• Klara 25 kg i bänkpress
• Klara 30 kg i knäböj
• Klara av att hålla plankan i 90 

sekunder
• Klara av att göra 5 pull ups

• Komma upp till nivå 12 (BEEP TEST)
• Springa 3 km under 15 minuter

• Att hoppa 2 meter i stillastående 
längdhopp

Konkretisera

Konkretisera

Konkretisera



Formulera mål
Mål Problem Åtgärd

Jag ska bli så bra som 
möjligt

När vet du att du har blivit 
så bra  som möjligt? 
Risken är att du jagar ett 
mål som du aldrig 
kommer att nå.

Gör målet mer mätbart 
och specifikt. T ex ”jag vill 
springa 3 km under 15 
minuter”. 

Jag ska bli svensk 
mästare

Detta är ett typiskt 
resultatmål som har den 
stora nackdelen att 
personen inte har kontroll 
över målet. Han eller hon 
kan göra sitt livs tävling, 
men ändå bli slagen av 
någon som är snäppet 
bättre.

Fokusera på sådant som 
går att kontrollera. 



Angeläget/accepterat

• Målet som du formulerar måste verkligen 
vara något som du vill uppnå. 

• Det är meningslöst att sätta upp ett mål 
som saknar betydelse för dig.
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Realistiskt

Målet måste vara realistiskt. 

Det är inte så smart att sätta upp ett mål om 
att man ska slå världsrekordet på 100 meter.

Jag ska träna två timmar varje dag…
Om du inte har tränat på väldigt lång tid så är det 
inte särskilt smart att träna så hårt.

En relevant fråga att ställa till sig själv –
Var befinner jag mig just nu?



Vad ska man tänka på innan man 
konstruerar ett träningsprogram?

Hur mycket tid har jag att lägga på träningen (ggr/vecka)?

Vad är målsättningen?

Potentiella hinder? Det kan vara allt från tidigare skador till 
tidsbrist eller andra problem som kan tyckas förhindra 
måluppfyllelsen. 

Val av övningar? Vilka moment och övningar ska jag göra för 
att bäst lyckas uppnå mitt uppsatta mål?



3. Träningsschema 



Tänk på att träning ska vara roligt 
annars slutar man

Du ska träna i resten av ditt liv för att 
ha en bra hälsa.
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