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Träningsgplaneringsuppgift ”Anpassning till både grupp och individ” 
  
Oskar, Sussie och Lina vill träna tillsammans två pass per vecka. De vill ha ett pass som är lite mer 
konditionsinriktat och ett som är mer styrkeinriktat. De vill som sagt träna tillsammans och helst köra 
samma övningar så långt som möjligt också. Det är viktigt för dem med det sociala i att få träna 
tillsammans, men ändå vill de få bra träningseffekt utifrån sina mål och sin fysiska status.  
  
Oskar anser sig vara bra konditionstränad. Han har sprungit några motionslopp och gjort 37 minuter på 
10 km. Däremot har han aldrig besökt ett gym förut, men tänkte nu att det skulle vara bra för honom att 
komplettera all löpträning med lite styrketräning. Bl.a. så brukar han allt oftare ha ont i ländryggen och 
även i knäna. Så han ser särskilt fram mot styrkepasset. På uthållighetspasset vill han träna upp sin 
perifera kapacitet så att han bl.a. får bättre styrkeuthållighet med ökad kapillarisering m.m. 
  
Sussie blev mamma för fem år sedan. Hon gick upp mycket i vikt under graviditeten och har sedan 
bara fortsatt att gå upp i vikt. Hon vill nu ta tag i det här och gå ner till den vikt hon hade innan hon var 
gravid. Det innebär att hon vill gå ner 25 kilo. Den enda träningen hon gjort det senaste året har varit 
korta promenader någon eller några gånger per vecka, men det har blivit mer och mer sällan för hon 
blir så flåsig bara hon går. Numera går hon nästan aldrig längre än 2 km.  
  
Lina har alltid kunnat äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt. Om ett år har hon som mål att följa 
med en grupp på en bergsvandring. Inför det känner hon att hon vill komma igång och träna. Hon vill i 
synnerhet bli starkare och gärna lägga på sig lite muskelmassa. I synnerhet vill hon bli stark i ben, 
mage och rygg.  
  
Skriv ihop två pass utifrån ovanstående och kom ihåg att det är ett mål att de så långt som möjligt skall 
ha samma övningar så att de kan köra tillsammans hela tiden.  
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