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1. Krav- och kapacitetsanalys Del I 
 

1.1 Inledning  
 
Det här är en krav- och kapacitetsanalys för capoeira, ett delmoment av kursen träningslära 1, 

7,5 poäng på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Del 1 i arbetet är en presentation 

av hur prestationstestning inom närliggande idrotter ser ut i Sverige, eftersom inget sådant 

finns framtaget för capoeira.  

 

1.2 Bakgrund 
 
I slutet av 80-talet var de ett fåtal i Sverige som utövade capoeira och först år 2004 gick den 

första klubben med i svenska budo & kampsportsförbundet. Idag uppskattas det finnas kring 

2000 utövare i Sverige och 20 klubbar är antagna i förbundet.1 Capoeira är en stridskonst som 

härstammar från Brasilien, men har även influerats från Afrika och från asiatiska 

kampsporter. Capoeiran har två huvudgrenar; capoeira angola som är den traditionella stilen 

där syftet är att bevara den gamla kulturformen, capoeira regional är den modernare stilen 

som utvecklades under 1930-talet2. I Sverige finns klubbar inom de båda stilarna, ingen 

riksorganiserad tävling genomförs utan vissa klubbar tävlar inom sin grupp. I dag utför ingen 

prestationstester inom capoeira i Sverige och materialet till krav- och kapacitetsanalysen är 

därför baserat på andra idrotter. Inom capoeira regional finns dock ett graderingssystem, likt 

de japanska budoarterna.  

 
1.3 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka vilka prestationstester som genomförs inom specialidrotter där det 

ställs liknande biomekaniska och fysiska krav på utövaren som det gör i capoeira. Syftet är att 

beskriva testerna och vilka delkapaciteter som representeras.  

 
 
 

                                                 
1 Svenska budo & kampsportsförbundet, <info@budokampsport.se>, 
< http://www.budo.se/kontakt/kontakta_oss.shtml>, (acc. 2007-10-14) 
2 Wandenkolk, Oliveira, capoeira, the art of survival, 2.uppl., (San Francisco: City college of San Francisco, 
2000), s. 25 
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1.3 Metod 
 
Jag började med att säkerställa att ingen prestationstestning görs inom capoeira i Sverige. Jag 

bestämde mig sedan för vilka närliggande idrotter jag skulle söka information från, det blev 

taekwondo, gymnastik och kung fu. Jag tog kontakt med klubbar som tränade kung fu, 

svenska taekwondoförbundet och fann två krav och kapacitetsanalyser för gymnastik gjorde 

på GIH i Stockholm. Taekwondoförbundets kravanalys fann jag genom deras hemsida och 

tog sedan kontakt med Chago Rodriguez som är förbundskapten i landslaget & OS laget för 

att ta reda på vilka tester som genomförs. 

 
 
1.4 Resultat 
 
Varken inom capoeira eller andra närliggande kampsporter i svenska budo och 

kampsportsförbundet har utvecklat någon form av krav- eller kapacitetsanalys. Den 

kampsporten som har kommit längst på det planet i Sverige är taekwondo som är en OS-

idrott. Även om capoeira skiljer sig mycket från taekwondo och kung fu finns det likheter och 

därför är deras kravanalys intressant. Deras specifika tester som handlar om bland annat 

hastighet och kraft i sparkar finns inte presenterade eftersom den informationen inte gick att 

få tag i. I en kravanalys för capoeira skulle även en stor del läggas på den typ av 

kroppskontroll som krävs i gymnastik och därför är även deras kravanalys intressant. 

 

1.4.1. Fysprofilen 
 
Fysprofilen är en samling generella prestationstester som framställts för att aktiva inom 

idrotten skall kunna mäta sina resultat av träning och kunna sätta ett krav på fysikkapacitet, 

förutom att vara bra inom sin idrott. Sveriges olympiska kommitté, SOK, mål är att alla 

olympiska idrotter skall använda sig av fysprofilen. I dag finns ett flertal olika idrotter, både 

individuella och lagidrotter, på landslag nivå som utför prestationstestning utifrån fysprofilen. 

Det används till att ta reda på hur den aktives fysiska status ser ut i jämförelse med hur de 

optimalt skulle se ut i förhållande till idrottens krav. Det ger förståelse i hur träningsupplägget 

fungerar och hur balansen mellan de fysiska kvalitéerna ser ur hos den aktive. SOK menar att 

det inte räcker att bara rikta in sig på att träna grenspecifikt utan den aktive måste även ha rätt 

fysik för att kunna bli riktigt bra i sin idrott. För att få mer specialiserade tester tas det 
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     Fysprofilen 

       Styrka          Power 

       Aerobt    Anaerobt 

dessutom fram olika profiler för respektive idrott3. Det svenska taekwondolandslaget utför 

regelbundet testning av alla elitaktiva. Det genomförs tester inom styrka och hastighet av 

olika sparktekniker samt spelarnas fysiska, tekniska, psykiska, taktiska och sociala 

egenskaper.4  

 

Utifrån fysprofilen har de genomförts tester på Bosön i Stockholm år 2003 på manliga och 

kvinnliga aktiva i taekwondo landslaget. Av dessa var inga grenspecifika utan följande 

generella tester genomfördes inom olika delkapaciteter (se figur 1). 

                                     

• Knäböj (styrka) 

• Frivändning (power) 

• Sprint 10m (power) 

• Beep (aerobt) 

• Dips (styrka för kvinnor, anaerobt för män) 

• Chins (styrka för kvinnor, anaerobt för män) 

• Brutalbänk (anaerobt) 

 

 

 

                   

 

                                               

                                                              

                   

 

 

 

Figur 1 – Fysprofilen 

 
                                                 
3 Sveriges olympiska kommitté, <info@sok.se>, 
<http://www.fysprofilen.se/sv/default.aspx?PageID=1074>, (acc. 2007-10-08) 
  
4 Svenska Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, (Stockholm december 

2005), <info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se 
 

    Fysindex 
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Vid varje test fick personen ett resultat som sedan räknades om till poäng. Inom varje 

delkapacitet fick testpersonen en summa som sedan sammanställdes till ett fysindex. 

                                  

1.4.2. Wing Tsun Kung fu i Sverige 
 
Inom Wing Tsun Kung fu utför de inga officiella former av prestationstester mer än de 

vanliga graderingarna. Henrik Nilsson har grundat ett antal Wing Tsun skolor i Sverige och 

håller nu på att ta fram en prototyp där man mäter hastighet och kraft i olika former av slag 

och sparkar. Denna beräknas vara klart först nästa år, februari 2008. 

 

1.4.3. Kapacitetsanalys kvinnlig trupp gymnastik 
 
I en studie av arbetskraven och den fysiska kapaciteten hos eliten av kvinnliga 

truppgymnaster i Sverige har en kapacitetsanalys sammanställts. Testerna som genomfördes 

var mätning av maximal syreupptagning, snabbhetstest, rörlighetstest och styrketester5. 

 

Maximalsyreupptagningsförmåga  

Mätningen utfördes under löpning på rullband med apparaturen Jaeger oxycon pro med 

blandningskammare där all utandningsluft samlas in och syreupptagningen registreras. Två 

minuter efter avslutat test togs laktattest för att analysera koncentrationen av laktat i blodet. 

 

Snabbhetstest 

Sprinttest på 10m och 20m, för tidtagning användes Timeit, ett infrarött tidtagningssystem.  

 

Styrketester 

Explosiv hoppförmåga (Counter movement jump, CVM, och Counter movement jump med 

armar, CVM (a).  

 

Explosiv styrka i bål och höftflextion, övningen som utfördes kallas V-sit. Testpersonen skall 

liggande med armarna över huvudet göra en häftig höftflextion och vidröra underbenen eller 

fötterna. Testpersonen skall utföra 10 repetitioner på så kort tid som möjligt. 

 
                                                 
5 Björn, Tobias, ”Arbetskravprofil och kapacitetsanalys inom kvinnlig truppgymnastik”. 
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Styrka

Rörlighet

Balanssinne
(teknik)

Snabbhet 
(anaerob kapacitet) 

   Spänst 
(anaerob 
 kapacitet) 

Anaerob uthållighet och lokal styrka i axel och armbågens extensorer, testades genom 

övningen som kallas repeated front support claps. Testpersonen skall ligga med knäna på en 

bänk med händerna i golvet i armhävningsställning härifrån skall händerna klappas ihop i 

luften så många gånger som möjligt under 20 sekunder.  

 

Uthållighetsstyrka i armbågsextension, ben och höftextension, bål och höftflextion samt 

uthållighets/maximalstyrka i överkroppen. Tester som genomfördes var dips, knäböjning i 

Smithmaskin, chin ups och vertikala sit ups. 

 

Rörlighetstester 

För mätning av aktiv och passiv höftledsflexion, aktiv höftledsextension och aktiv 

höftledsabduktion användes en goniometrarna myrin (follo A/S) och Medema. 

Aktiv axelledsflexion mättes liggande på mage och förmågan att lyfta armarna uppåt. 

Resultaten mättes i cm.  

 

1.4.4. Testsystem i rytmisk gymnastik 
 
Testerna utfördes på förbundsnivå för att mäta den fysiska nivån på de kvinnliga 

gymnasterna. Testerna som genomfördes var inom delkapaciteterna som visas i figur 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 – Delkapaciteter inom rytmisk gymnastik 
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I styrka testades en mängd övningar med bara kroppstyngden som belastning och endast 

ribbstol och plint som hjälpmedel. Några av testerna var armhävningar, ben lyft till 90° 

hängande i ribbstol och rygglyft till 90° liggande på golvet. Flexibiliteten mättes i nacke, 

rygg, ben och axlar i olika ställningar. Några av dem var brygga, avståndet mellan fötter och 

händer mäts, knästående med händerna i midjan lutad bakåt, avståndet mellan huvud och 

fötter mäts, stående på en bänk med kroppen fälld framåt, avståndet mellan bänk och 

långfingrar mäts. Balansen testades en rad olika gymnastik positioner där svårigheten ökades 

med att bl.a. testpersonen skulle blunda. Andra tester inom balans var att klara av ett visst 

antal snurrar av kroppen för att sedan hoppa på samma punkt ett antal gånger. I snabbhet 

testades sprinthastighet på 30m, ett antal fällningar av överkroppen från stående position för 

att nudda golvet, från stående position med armarna över huvudet ta sig till liggande på mage. 

För att testa spänst fick testpersonen utföra olika typer av hopp. Några av dem var jämfota 

hopp, trestegshopp utan sats och hopp från ena benet till det andra utan sats6.  

 

1.5 Diskussion 
 
I fysprofilen presenteras en samling generella tester för att kunna beskriva utövarens fysiska  

Kvalitéer. Även om det framgår att det inte beror på hur bra personen egentligen är i sin egen 

idrott så framgår inte vikten av att specificitet. En capoeira utövare kan ha en extremt bra 

koordination, uthållighet och styrka men behöver inte alls vara bra på att spela fotboll. Att ha 

bra koordination betyder att man inom sin idrott har en god förmåga att lösa de 

rörelseuppgifter som idrotter kräver. En capoeira utövare kan ha en god uthållighet i löpspåret 

men för att testet skall vara relevant vill man veta hur bra capoeirauthålligheten. För att 

resultaten av testen skall vara intressanta måste det vara idrottspecifikt inriktade tester. 

På så sätt är de tester som utförs inom gymnastik mer relevanta än de tester som utförts av 

taekwondolandslaget i fysprofilen. I gymnastik blir testerna mer specifika eftersom 

kroppstyngden används och kroppskontrollen får betydelse, likt den har i idrotten. Det bör 

även tilläggas att det här är en krav- och kapacitetsanalys som riktar in sig på de fysiska 

kvalitéerna. Tyvärr är det inte så lätt att avgöra vad som krävs för att bli bäst. Att ha bra 

fysiska kvalitéer som styrka, uthållighet, rörlighet, bra tekniker osv. hjälper självklart till för 

att bli bra på capoeira men en stor del av vad som är avgörande för vem som blir eller är bäst 

grundar sig i andra egenskaper så som personlighet, lust, mod och kreativitet.  

 

                                                 
6 Skogholm, Maria, “krav/kapacitetsanalys för rytmisk gymnastik”. 
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Många av de testerna som används inom rytmisk gymnastik och trupp gymnastik skulle vara 

intressanta att använda inom capoeira. Sedan skulle det behövas tester som inriktar sig på 

tekniker av sparkar och andra moment i spelet.  

 

Exempel på prestationstester som kan användas inom capoeira:  

För styrka är främst övningar med egen kroppstyngd (eventuellt en viss procent av 

kroppstyngden för att öka belastningen) intressanta, t.ex. handstående armhävningar och 

andra armhävningar och bålövningar av olika typer. Olika tester i kabelmaskin skulle vara en 

idé eftersom det finns möjlighet att själv bestämma belastning och vinklar för utförande.  

I stället för att utföra tester av explosivitet som t.ex. vertikalhopp skulle man kunna mäta 

spänsten i olika capoeira hopp eller rörelse och även vissa av de akrobatiska momenten där 

det finns krav på hög explosivitet. För att utöva capoeira krävs god rörlighet i rygg, axlar och 

ben. Rörlighet krävs för att få hög höjd på sparktekniker (utan att det ska bli mer fysisk 

påfrestande), för att kunna ha ett lågt spel. I många av de akrobatiska momenten krävs det en 

extremt rörlig och stark rygg då den skall kunna böjas bakåt likt position i brygga. För att 

testa balans kan man mäta t.ex. antal sekunder handstående eller förmågan att stå på huvud 

under olika förutsättningar. I denna kravanalys har jag helt bortsett från många egenskaper 

som väger lika tungt som de fysiska kvalitéerna. Capoeira är även en estetisk idrott, det är 

därför många kallar det en kampdans. Under tävling bedöms även utövarens estetiska 

egenskaper, uttryck, utstrålning och känsla för spelet och rytmen. Eftersom musik och sång 

även är en del av capoeira krävs det att utövaren behärskar alla delar, så som att spela de olika 

instrumenten och sjunga sånger på portugisiska. Inom vissa grupper krävs det dessutom att 

utövaren skall behärska det portugisiska språket för att kunna gradera upp till en viss grad.  
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2 Krav- och kapacitetsanalys Del II 
 

2.1 Inledning 
 
Det här är del II av en krav- och kapacitetsanalys för capoeira, ett delmoment av kursen 

träningslära 7,5 poäng på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Del II är en 

beskrivning av capoeira dess delkapaciteter utifrån idrottsvetenskaplig litteratur. 

Informationen kommer dock till största del från andra närliggande specialidrotter.   

 
2.2 Bakgrund 
 
Capoeira är en dansant kampsport som utövas till traditionell musik och sång. Rörelserna är 

akrobatiska med en stor andel cirkulära sparkar och hjulningar. Inom capoeira finns två 

inriktningar, ”regional”, där kampsportsmomentet är mer betonat medan ”angola” är mer 

traditionell och dansant.7 Spelet kombinerar stridstekniker och estetiska element och erbjuder 

därför utövaren stor variationsrikedom och uttrycksmöjligheter. I en cirkel av människor, så 

kallad roda, utövas själva spelet som består av improviserade rörelsesekvenser av attacker och 

motattacker.8 Alla förväntas klappa händerna, och sjunga i takt med instrumenten. I en ”roda” 

används berimbau (ett ensträngat bågformat instrument) en atabaque (trumma) och två 

pandeiros (tamburiener)9. Capoeira ställer krav på utövaren vad gäller styrka, koordination, 

rörlighet och aerob kapacitet10. 

 
2.3 Syfte 
 
Mitt syfte är att beskriva capoeiran, dess delkapaciteter och prestationstester utifrån 

vetenskaplig litteratur. Syftet är att det i den mån det är möjligt presentera information om 

capoeira, men jag kommer se över närliggande idrotter där det finns liknande fysiska och 

biomekaniska krav på utövaren.  

 
 
 
 
                                                 
7 Nationalencyklopedin, <kundcenter@ne.se> , 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=627958&i_word=capoeira>, (acc. 2006-09-20) 
8 Svenska budo & kampsportsförbundet, <info@budokampsport.se>, 
<http://budo.se/vara_idrotter/capoeira.shtml>, (acc. 2006-09-24) 
9 Wandenkolk, Oliveira, capoeira, the art of survival, 2.uppl., (San Francisco: City college of San Francisco, 
2000), s. 25 
10 Taylor, Gerald, Capoeira conditioning, (Berkeley: Blue snake books, 2005), s. 1 
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2.4 Metod 
 
Jag har använt mig av databaserna pubmed och sportdiscus där jag har använt mig av 

ämnesorden Capoeira, taekwondo och kung fu. De söksträngar som gett mig relevant 

informaiton är Capoeira, Physical profile and taekwondo, Weightlifting and kung fu. Jag har 

även sökt i olika svenska bibliotekskataloger efter all litteratur om capoeira. 

 
2.5 Resultat 
 

Capoeria är en extremt allsidig träning, i boken Capoeira conditioning kallas den the big 

seven eftersom den ställer krav på sju olika delkapaciteter; styrka, power, rörlighet, balans, 

aerobkapacitet, koordination och agility. Jag har valt att presentera dessa delkapaciteter från 

the big seven, men kommer även att presentera ytterligare information kring andra kapaciteter 

tagna ur kravanlayser för Taekwondo och annan vetenskaplig litteratur och artiklar.  

 

 

 

 
 

 

Figur 3 – “The big seven”, Delkapaciteter inom capoeira  
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2.5.1 Anaerob och aerob Kapacitet 
 

Anaerob kapacitet, uthållighet, är förmågan att arbeta under hög intensitet under 

förhållandevis lång tid. Det är det anaeroba energisystemet som levererar energi från 

musklerna med mjölksyra som slutprodukt. Allt arbete med mycket hög intensitet upp till två 

minuter är mer beroende av de anaeroba processerna än de aeroba.11 

 

I det Tjeckiska taekwondolandslaget utfördes testning av den anaeroba kapacitet och power 

på 11 män och 12 kvinnor genom en 30 s Wingate test. Bromsbelastningen var 6 W kg¯¹ av 

kroppstyngden för män och 5 W kg¯¹ för kvinnor. Målet var att mäta deras maximala effekt. 

Resultatet blev 14,7 för män och 10,1 för kvinnor. Vid testet W kg¯¹ blev resultatet för den 

anaeroba kapaciteten 334 J kg¯¹ för män och 242 J kg¯¹ för kvinnor. För att testa VO2max 

användes en cykelergometer och utandningsluften analyserades av mätapparaturen 

Ergooxyscreen, Jaeger. Värdena för VO2max var 54 ml min¯¹ kg¯¹ för män och 42 ml¯¹ kg¯¹ 

för kvinnor.12 För att genomföra en säker testning av VO2max av friska, normaltränade 

individer bör tiden för testet vara mellan 8-10 minuter.13 

 

Inom tävling för taekwondo är matchtiden för avancerade spelare 3x2 minuter med 30 

sekunders vila mellan varje rond, vid mästerskap 1 minuts vila. Under matcherna är det främst 

de laktacida energisystemet som nyttjas. För att få rätt uthållighet är det vikigt att träna så 

specifikt som möjligt, inom taekwondo talar man om att utveckla en så god 

taekwondokondition som möjligt. Om utövaren inte har tillräckligt god kondition eller 

mjölksyretålighet visar det sig i att förflyttningar och reaktionsförmågan blir sämre, alltså 

lättare att träffa. 4-6 veckor före tävling läggs en specifik mjölksyraträning in med höga 

intensiva intervaller. Målet är att utvecka förmåga att arbeta snabbt trots mycket laktat i 

muskulaturen.14 

 

 

                                                 
11 Gjerset, Asbjörn och Annerstedt, Claes, Idrottens träningslära, (Malmö: SISU idrottsböcker, 1997) s. 340 
12 J. Heller, T. Perič, R. Dlouhá, E. Kohlíková, J. Melichina och H. Nováková, ”Physiological profiles of male 
and female taekwon-do (ITF) black belts”, Journal of sports sciences, (1998:16) s. 243 
13 Y. Byung-kon, L.kravitz och R.Robergs, ”VO2max, Protocol Duration, and VO2 Plateau”, Medicine & 
sciensein sports & exercise, (2007) s. 1186 
14 Svenska Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, (Stockholm december 

2005), <info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se 
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2.5.2 Styrka 
 

Styrka är förmågan att genom muskelkontraktion övervinna motstå en yttre kraft eller ens 

egen kroppstyngd. Genom att utöva capoeira tränas kroppens alla muskler, från topp till tå, 

välintegrerat och koordinerat.15  

 

Inom taekwondo är ben- och bålmuskulaturen den viktigaste, det är de som belastas hårdast 

under en match. Styrkan är viktigt för startsnabbheten och för att kunna ta kontrollen i 

närkampssituationer. I taekwondo bär utövaren upp sin egen kroppsvikt och detta innebär att 

muskelstyrkan kan ses relativt i förhållande till kroppsvikten.16 

 

Inom många kinesiska kampsporter följer eleverna strikt sina lärares rekommendationer. 

Deras lojalitet är självklart bra men i vissa fall kan det sätta stopp för nya influenser. Det finns 

många som säger att tyngdlyftning gör kroppen stel, trög, stor och ökar skaderisken. Andra 

inom kung fu menar att tyngdlyftning stör kroppens chi cirkulation och hindrar på så sätt 

följsamheten i rörelserna. Dessa idéer stämmer inte, så vidare tyngdlyftningen utövas på ett 

optimalt sätt. En typ av styrketräning kan genomföras med någon som kallas kettlebell. Den 

har använts av vissa inom rysk kung fu och visar goda resultat. Det är en tyngd med ett 

handtag som du kan hålla i en hand. Den ger möjlighet att kunna styrketräna på ett specifikt 

sätt inriktat på de rörelserna som skall förbättras.17 

 
2.5.3 Snabbhet och power 
 
Snabbhet är musklernas förmåga till största möjliga acceleration, anges i hastighetsförändring 

per tidsenhet. Vad som påverkar snabbheten är nerver, muskler och hävstångsförhållanden 

och förmågan till avspändhet, samt tillgång till energi. För att kunna utföra en rörelse snabbt i 

rätt tid krävs en god reaktionsförmåga. Från det att signalen ges till det första tecknet på 

rörelse är reaktionstiden.18 Inom taekwondo ställs höga krav på reaktion, tajming och 

snabbhet. Utövaren måste vara snabb i sparktekniker och förflyttningar. Ha förmåga att 

                                                 
15 Taylor, Gerald, Capoeira conditioning, (Berkeley: Blue snake books, 2005), s. 2 
16 Svenska Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, (Stockholm december 
2005), <info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se 
17 Cheng, Mark,”Taking off the blinders”, Black belt, (2005:43) s. 36-38 
18 Gjerset, Asbjörn och Annerstedt, Claes, Idrottens träningslära, (Malmö: SISU idrottsböcker, 1997) s. 313 
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accelerera snabbt i olika riktningar, framåt för att attackera, bakåt, framåt och i diagonala 

rörelseriktningar för att inte bli träffad.19  

 

Power skiljer sig från styrka på så sätt att det är förmågan till muskelkontraktion i en 

dynamisk explosiv rörelse som hopp, spark eller lyft.20Inom taekwondo utförs 

explosivitetsträning för att förbättra kvickhet och reaktion i rörelserna. Främst är det vad och 

lårmuskler tränas för att förbättra explosiviteten.21I det Tjeckiska taekwondolandslaget 

utfördes explosiv styrketest av benmuskulaturen i form av vertikalhopp, squat jump. Höjden 

av hoppet beräknades genom att räkan om tiden i luften till cm.22 

 

2.5.4 Agility 
 
Det finns ingen direkt översättning till svenska för agility, ofta förväxlas det med rörlighet 

men är i själva verket förmåga att använda sig av explosiva rörelser i snabbt växlande 

riktningar. Exempel är en fotbollsspelare som springer och dribblar mellan motståndarna eller 

i ett capoeira spel där personerna måste anpassa sig till den andras rörelser i takt med 

musiken.23 

 

2.5.5 Koordination 
 
Med koordination menar man förmågan att samordna kroppens rörelser till varandra och till 

omgivningen. Koordinationen är samspelet mellan nerver och muskler och utvecklas under 

växandet och träning och det är det som ligger i grunden för all typ av inlärning av rörelser. 

Att lära sig en teknik är att lösa en given rörelseuppgift och finna en effektiv rörelselösning. 

En koordinativ egenskap som motoriska inlärningsförmågan blir sämre om den inte 

stimuleras. Individen måste ställas inför nya uppgifter som ställer krav på ny inlärning. Detta 

visades i en studie av ryssen Zacoiorskij gjorda på två grupper av gymnaster. En av grupperna 

hade under en lång tid arbetat med samma program för att göra det perfekt. Den andra 

                                                 
19 Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, (Stockholm december 2005), 
<info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se 
 
20 Taylor, Gerald, Capoeira conditioning, (Berkeley: Blue snake books, 2005), s. 2 
21 Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, (Stockholm december 2005), 
<info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se 
 
22 J. Heller, T. Perič, R. Dlouhá, E. Kohlíková, J. Melichina och H. Nováková, ”Physiological profiles of male 
and female taekwon-do (ITF) black belts”, Journal of sports sciences, (1998:16) s. 243 
 
23 Taylor, Gerald, Capoeira conditioning, (Berkeley: Blue snake books, 2005), s. 2 
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gruppen var i en uppbyggnadsfas där lärde sig de obligatoriska övningarna och svårare 

moment. Testet gick ut på att båda grupperna fick i uppgift att lägga till ett nytt moment i sina 

övningar. Även om den grupp som arbetat med samma program under längre tid hade en 

högre prestationsnivå behövde de längre tid för att lägga till momentet än den andra 

gruppen.24  

 

Balansförmåga är en av förmågorna som går under benämningen koordination. Att ha balans 

är att bibehålla jämvikten när rörelseförloppet eller situationen förändras, det kan vara under 

en rörelse eller i en serie rörelser. En välutvecklad balansförmåga är en viktig faktor inom alla 

idrotter.25Balansförmåga liknar även förmågan som krävs för agility. Capoeira ställer höga 

krav på balansen i olika statiska moment som att stå på händer eller dynamiska moment i 

olika typer av akrobatik.   

 
 
2.5.6 Rörlighet 
 
I en kravanalys kan rörligheten mätas i cm eller grader, rörlighet är förmågan till rörelseutslag 

i leder och ledband. Det finns både statisk och dynamisk rörlighet. I statisk rörlighet kan 

rörelsen i ett ytterläge hållas kvar motsatt i dynamisk rörlighet där ytterläget bara kan hållas 

för ett kort ögonblick. Det finns även aktiv och passiv rörlighet. När antagonisterna till de 

muskler som sträcks aktiveras för att utföra rörelsen kallas det aktiv rörlighet. Under passiv 

rörlighet finns ingen används igen egen muskelkraft utan rörelseutslaget påverkas av t.ex. en 

annan utövare, utrustning eller egen kroppsvikt som kraft.26 Inom taekwondo är rörligheten 

viktig speciellt för att kunna utföra höga sparktekniker. Främst är rörligheten i ljumskar, 

sätesmuskler och lår viktig och för få en förbättring krävs regelbunden stretching. Ambitionen 

är att muskelstyrkan inte skall spela in utan att det inte skall vara någon skillnad i 

kraftansträngning vad gäller höga och låga sparktekniker. Har antagonistmusklerna dålig 

rörlighet bromsas tekniken och det krävs större muskelkraft för att göra en hög teknik.27 

                                                 
24 Gjerset, Asbjörn och Annerstedt, Claes, Idrottens träningslära, (Malmö: SISU idrottsböcker, 1997) s. 254-255 

 
25 Gjerset, Asbjörn och Annerstedt, Claes, Idrottens träningslära, (Malmö: SISU idrottsböcker, 1997) s. 256 
 
26 Gjerset, Asbjörn och Annerstedt, Claes, Idrottens träningslära, (Malmö: SISU idrottsböcker, 1997) s. 382 
27 Svenska Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, (Stockholm december 
2005), <info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se 
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I det Tjeckiska taekwondo landslaget utfördes testning av rörligheten på 11 män och 12 

kvinnor i testet sit- and- reach test. Resultaten visade på god rörlighet, varav kvinnorna fick 

något bättre resultat (38cm och männen 37cm). Slutsatsen var dock att det krävs mer specifika 

tester för att kunna säga vad som gäller för att prestera bra i taekwondo.28 

 
 
2.6 Diskussion 
 
Det finns inte mycket vetenskaplig litteratur gjord inom capoeira vad gäller den fysiska 

prestationen. Det finns en mängd litteratur, även en del vetenskaplig, men historia kring 

capoeirans ursprung. Jag sökte på allt inom capoeira inom de vetenskapliga databaserna men 

fick endast en träff som var vetenskaplig och handlade om capoeira. I GIH biblioteket fann 

jag en bok som i tar upp capoeirans delkapaciteter och hur capoeira används för att komma i 

form. Därför fick jag söka på andra idrotter som kung fu och Taekwondo. Det jag allra helst 

skulle ha velat finna är information om capoeirans spelförståelse, tekniker och hur de olika 

momenten bedöms i tävlingssammanhang. Förhoppningsvis kommer det att se annorlunda ut 

om ett par år. 

 

2.6.1 Anaerob och aerob kapacitet 
 

Både Capoeira angola och regional ställer höga krav på utövarens fysik vad gäller 

koordination, balans, timing, styrka, rörlighet, aerob och anaerob uthållighet. Capoeira  

regional kräver dock mer av explosiv styrka, snabbhet och reaktionsnabbhet. Ett capoeira spel 

varar i allt från 30 sekunder till flera minuter. Ett angola spel är inte lika fysisk krävande 

eftersom arbetsintensiteten är låg och kan därför pågå i flera minuter. Ett spel av stilen 

regional kan vara i ca 10 sekunder till en minut. Likt i en taekwondo match är det de 

alaktacida och laktacida anaeroba energisystemen som utnyttjas under capoeira regional. 

  

 

 

Pulskurvorna är registrerande på en avancerad capoeira utövare under två capoeira lektioner. 

Vid den markerade röda linjen visas den högsta hjärtfrekvensen under träningspasset. I figur 
                                                 
28 J. Heller, T. Perič, R. Dlouhá, E. Kohlíková, J. Melichina och H. Nováková, ”Physiological profiles of male 
and female taekwon-do (ITF) black belts”, Journal of sports sciences, (1998:16) s. 244 och s. 248 
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4 är HF 191 slag/minut och det är testpersonens maxpuls. I figur 5 är HF under den första 

markeringen 189 slag/minut och under den andra markeringen 187 slag/minut. Även om det 

är det anaeroba energisystemet som är viktigast under de korta högintensiva intervallerna är 

den aeroba kapaciteten viktig för att orka träna ett helt pass. Under träningen varvas hela tiden 

träning/vila med variation i intensitet och duration. Målet med all träning är att utövarna ska 

prestera så bra som möjligt under capoeira spel i rodan.  

 
Skattad ansträngning efter borgskalan efter att testpersonen når den högsta pulsen under 
träningspasset:  
 
Capoeiraträning 1(figur 4): ben 18, armar 15, andning 19,7 (maxpuls 191 slag/minut) 
Capoeira träning 2 (figur 5): ben 17, armar 16, andning 19 (maxpuls 189 slag/minut) 
 

 

 
Figur 4 – pulskurva under capoeiraträning 1 

 
Figur 5 – pulskurva under capoeiraträning 2 

2.6.2 Styrka 
 
I capoeira belastas hela kroppens muskulatur. Positionerna skiftar ständigt från stående till 

handstående och olika tekniker används på olika höjder. Därför är både ben, bål och 

överkroppsmuskulaturen viktig. Likt taekwondo krävs kraft och hastighet i sparkar och 
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styrkan för att ta kontroll i närkampsituationer. I en del av de attackerande momenten i 

capoeira används grepp, lyft eller olika typer av fällningar mot motspelaren. De flesta som 

utövar capoeira på högre nivå utför styrketräning utanför själva capoeiraträningen för att 

förbättra sina resultat. Styrketräningen domineras av fria vikter. För att få en så specifik 

träning som möjligt kan capoeira rörelser utföras med en extra belastning. Likt den ryska 

kettlebell som använts inom kung fu skulle det kunna ge väl koordinerade och integrerade 

muskler.  

 

2.6.3 Snabbhet och power 
 
Tajming och en kort reaktionstid kan vara avgörande för att lyckas i ett capoeira spel. Likt 

taekwondo krävs snabba förflyttningar i olika riktningar. Beroende på om utövaren skall 

genomföra en attack, förflyttning för att inte bli träffad eller utföra olika typer av passager 

runt din motståndare. I capoeira regional är det ett krav på snabbhet och hög explosivitet i alla 

rörelser eftersom spelet går mycket fort. En utövare på hög nivå måste ha snabba sparkar, dels 

för att överraska motståndaren men också för att själv inte bli fälld.   

 
2.6.4 Agility 
 
Agility är en egenskap som främst är viktig för själva spelet. Här krävs väl koordinerade 

snabba rörelser i rätt ögonblick. Eftersom spelet är improviserat är uppgiften alltid skiftande. 

Beroende på motspelaren måste rörelserna anpassas efter situationen och samtidigt i rätt 

hastighet beroende på rytmen i musiken.  

 

2.6.5 Koordination 
 
Capoeira aldrig utövas ensam utan uppgiften är att spela mot en annan utövare är koordination 

av stor betydelse. Eftersom det är förmågan att samordna rörelser till varandra och till 

omgivningen. Studien av de två grupperna av gymnaster visar att den motoriska 

inlärningsförmågan stagnerar om den inte stimuleras. Idén inom capoeira är att ständigt 

utveckla och variera rörelser för att skapa ett så dynamiskt spel som möjligt. Under en 

capoeira lektion lär sig eleverna att genom att iaktta och memorera rörelsesekvenser utföra 

dem efter vad de kommer ihåg.   

 
2.6.6 Rörlighet 
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Rörligheten är främst viktig för att kunna utföra höga sparktekniker och de svåra akrobatiska 

momenten som kräver en mycket rörlig rygg. Likt i taekwondo krävs regelbunden 

rörlighetsträning för att förbättra resultaten. I den Tjeckiska kravanalysen för 

taekwondolandslaget utfördes endast ett test inom rörlighet, sit and reach test. Eftersom 

rörlighet har sådan stor betydelse är det konstigt att inte flera tester utfördes som har större 

relevans för idrotten. Mycket av den rörlighetstränig som utförs inom capoeira är 

skadeförebyggande för framförallt ryggen.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

3. Käll- och litteraturförteckning 
 
3.1 Tryckta källor 
 
Gjerset, Asbjörn och Annerstedt, Claes, Idrottens träningslära, (Malmö: SISU idrottsböcker, 

1997) 

 

Oliveira, Wandenkolk, capoeira, the art of survival, 2.uppl., (San Francisco: City college of  

San Francisco, 2000). 

 

Taylor, Gerald, Capoeira conditioning, (Berkeley: Blue snake books, 2005) 

 

 

Cheng, Mark,”Taking off the blinders”, Black belt, (2005:43) s. 36-38 

 

J. Heller, T. Perič, R. Dlouhá, E. Kohlíková, J. Melichina och H. Nováková, ”Physiological 

profiles of male and female taekwon-do (ITF) black belts”, Journal of sports sciences, 

(1998:16) s. 244-248 

 

Björn, Tobias, ”Arbetskravprofil och kapacitetsanalys inom kvinnlig truppgymnastik”. 

 

Skogholm, Maria, “krav/kapacitetsanalys för rytmisk gymnastik”. 

 

 

 
3.2  Digitala källor 
 

Svenska taekwondoförbundet, < infomaster@taekwondo.se>, 

<http://www.taekwondo.a.se/taekwondo_vill/page11/page11.html>, (acc. 2007-10-14) 

 

Sveriges olympiska kommitté, <info@sok.se>, 

<http://www.fysprofilen.se/sv/default.aspx?PageID=1074>, (acc. 2007-10-08) 

Sveriges olympiska kommitté, <info@sok.se>, 

<http://www.sok.se/nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/5.7a959f3610ab70abcb0800015489.html>, 

(acc. 2007-10-08)  



 20

 

Sveriges olympiska kommitté, <info@sok.se>, 

<http://www.sok.se/nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/5.135f0a10809e88cad80005311.html>, 

(acc. 2007-10-14)  

 

Svenska Taekwondoförbundet, SOK talangsatsning, Kravanalys 051120 Taekwondo, 

(Stockholm december 2005), <info@taekwondo.a.se>, www.taekwondo.se  

 
 

 



 

Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar: Att söka vetenskaplig information kring capoeira, dess delkapaciteter och 
prestationstestning.  
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Capoeira  
Taekwondo 
Kung fu 
 

 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Eftersom arbetet handlar om capoeira valde jag att i första hand söka all vetenskaplig litteratur inom 
det ämnet. Sedan sökte jag information inom taekwondo och kung fu, där det finns liknande fysiska 
krav.   

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

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
Sportdiscus 
 
 
Libris 
GIH 
bibliotekskatalog  

Capoeira 
Capoeira 
Physical profile and taekwondo 
Weightlifting and kung fu 
Capoeira 
 
Capoeira 

7 
56 
34 
12 
17 
 
5 
 

1 
0 
1 
1 
0 
 
1 
 

 
KOMMENTARER:  
Inom den vetenskapliga litteraturen blir det få träffar på capoeira som sökord, på webben blir träffarna 
tusentals. De träffarna som fanns i databasen Sportdiscus var ingen av den vetenskapliga 
informationen jag sökte.  

 


