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1 Kapacitetsanalys 
 

1.1 Inledning 
 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 5 poäng på Tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en kapacitetsanalys 
inom vald specialidrott som för min del är rytmisk gymnastik. 

1.2 Bakgrund 
 
Rytmisk gymnastik är en sport som har väldigt stora krav på gymnasterna. För en rytmisk 
gymnast måste man vara väldigt allsidig, du ska ha flexibilitet, styrka, teknik m.m. Den 
svenska rytmiska gymnastiken använder sig idag inte av några nationella tester som 
genomförs likadant runt om i landet. Varje förening har sina egna tester, för flexibilitet, 
styrka, teknik m.m. En kravprofil och ett testsystem för rytmisk gymnastik håller på att 
arbetas fram.  Denna kapacitetsanalys är baserad på material från nationell förbundsnivå.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att söka, beskriva och skapa tester, utvärdera testerna samt söka, 
utvärdera och sammanställa data för de olika delkapaciteterna i en kapacitetsanalys för 
rytmisk gymnastik. 

1.4 Metod  
 
Materialet jag använt mig av i denna kapacitetsanalys är ett framtaget testsystem i rytmisk 
gymnastik som ger information och möjligheter till utveckling och effektivisering av 
träningsprocessen som jag tagit del av på en internationell topptränarkurs. Jag har även varit i 
kontakt med förbundet och Tatiana Milchakova från Örnsköldsvik GK som håller på med en 
kravprofil för den Svenska Olympiska Kommittén.  
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1.5 Resultat 
 
På förbundsnivå har det nyligen gjorts ett ”Testsystem i rytmisk gymnastik” som är ett 
speciellt testsystem som ger information och mäter vilken fysisk nivå de kvinnliga 
gymnasterna befinner sig på. Testernas uppgifter är att ge gymnasterna själva insikt och 
förståelse för i sin fysiska nivå, stimulera gymnasterna för att förbättra sin kapacitet och få 
kunskap om hur de fysiska kvalitéerna förändras med tiden.1

 
Testerna provades ut av det svenska senior- och juniorlandslaget i rytmisk gymnastik och 
åldern på gymnasterna som genomfört testerna i det framtagna testsystemet är födda mellan 
åren 1991-1988. Testerna är avsedda för ungdoms-, junior- och seniorgymnaster och 
resultaten och målen för de olika ålderskategorierna framgår väl ur testsystemets 
betygssättning. Ett antal övningar är framtagna för olika delkapaciteter och utifrån det får 
gymnasterna betygen MVG, VG eller G beroende på hur övningen genomförts, hur många 
antal sekunder eller hur många centimeter de klarar etc.2  
 
 
De tester som representeras i testsystemet är: 
 

• Styrka  
• Rörlighet 
• Balanssinne (Teknik) 
• Snabbhet  

Balans
17%

Flexibilitet
26%

Snabbhet
17%

Spänst
14%

Styrka
26%

Balans
Flexibilitet
Snabbhet
Spänst
Styrka

(Anaerob kapacitet) • Spänst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Antalet tester i procent som finns i det nuvarande testsystemet. 
 
I styrka testas följande övningar: 
 

• Armhävningar 
• Benlyft till 90° hängande i ribbstol 
• Benhållning i 90° hängande i ribbstolen, håll så länge som möjligt, ta tid 
• Fällknivar i 10 sekunder 

                                                 
1 Tatiana Milchakova, ”Testsystem i rytmisk gymnastik” 
2 Tatiana Milchakova, ”Testsystem i rytmisk gymnastik” 
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• Benlyft till 90° liggande på ryggen 
• Rygglyft till 90° liggande på golvet 
• Rygglyft till 45° över horisontalplanet med raka armar över huvudet  

(utgångsposition: liggande på plint med kroppen hängande ner)  
• Benlyft till 45° ovanför horisontalplanet  

(utgångsposition: liggande på plint med mage med benen hängande i ner) 
• Antalet godkända pistolhopp med ena handen på ribbstolen 

 
I flexibilitet testas följande: 
 

• Luta framåt och krama benen, håll positionen i 3 sekunder, kvaliteten bedöms 
• Knästående med händerna i midjan och luta bakåt, avståndet mäts mellan nacke och 

mitten av låret 
• ”Korgen” liggande på mage med händerna i golvet, luta bakåt mot böjda ben, 

avståndet mellan fot och huvud mäts 
• Brygga – stå i 3 sekunder, avståendet mellan hälarna och händerna mäts 
• Ryggböjning med ena benet sträckt framåt med tårna i golvet, hand mot motsatt häl 

och mät avståndet mellan hand och häl, repetera andra benet 
• Samma övning som ovan fast i spagat, håll tre sekunder och mät avståndet mellan 

hand och häl 
• Håll ett rep mellan händerna, raka armar förs bakåt med vridning i axlarna, mät 

avståndet mellan händerna 
• Spagat från en stol (45cm i höjd), ryggen rak med motsatt arm framåt, avståndet 

mellan höft och golv mäts 
• Stå på en bänk och fäll kroppen framåt, händerna ska hänga nedanför bänkens kant, 

mät avståndet mellan långfingret och bänken 
 
I balans testas följande: 
 

• Stå i parallell passé med armarna framåt, blunda och håll positionen, ta tid 
• Arabesque-balans bakåt i 90° i relevé, armarna i 2:a position, håll balansen 
• Balans i relevé, bendrag till 180° med hjälp av motsatt arm, håll balansen 
• 10 snurrar med kroppen böjd framåt, direkt därefter 6 hopp, endast hopp på samma 

punkt räknas 
• 10 snurrar med huvudet bakåt, direkt därefter 6 hopp, endast hopp på samma punkt 

räknas 
• 5 kullerbyttor framåt, direkt därefter 6 hopp, endast hopp på samma punkt räknas 

 
I snabbhet testas följande: 
 

• 10 fällningar framåt med rak överkropp, händerna ska nudda golvet. (utgångsposition: 
stående med raka armar ovanför huvudet) 

• Stående till liggande på mage och tillbaka med armarna över huvudet, båda gångerna 
genom sittande position. 

• 30 meters löpning 
• 10 ryggböjningar, stående på ett ben med det andra benet i passé. Handen ska ta i 

hälen på ståfoten 
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• Kvickhet i handleden, rita så många prickar som möjligt i en kvadrar på 10x10 cm 
under 10 sekunder, räkna prickarna 

• Dubbelsnurrar med rep 
 
I spänst testas följande: 
 

• Jämfota hopp framåt 
• Trestegshopp utan sats 
• Hopp från det ena benet till det andra utan sats 
• 6 spagathopp utan sats, från jämfota, kvaliteten bedöms på hoppen 
• Vertikala hopp. Stå med sidan mot väggen och armen uppsträckt, rita markering vid 

fingrarna och hoppa sedan upp och rita markering vid maximal hopphöjd. Avståndet 
mellan markeringarna mäts. 

 
De tekniska kraven handlar både om utförandet av tekniska svårigheter i 
bedömningsreglementet och stabiliteten i hanteringen med handredskapen. Utförandet av 
svårighetsövningar bedöms med olika betyg. 5 poäng för utförande utan fel och 4 poäng för 
utförande med litet fel, i andra fall är övningen inte godkänd. Stabiliteten i handredskapen 
bedöms utifrån antal korrekt utförda övningar med handredskapet. Dessa testövningar består 
t.ex. av höga och låga kast med olika fång (med ben, bakom rygg etc.).3  
 
För olika övningsgrupperna finns det olika fysiska och tekniska förberedelser. 
 
 Fysisk teknisk förberedelse 
Hopp Vrist- och vadstyrka 

Rörlighet 
Kroppsstyrka  
Avsats- och avstampsteknik 
Rätt kropps- och armpositioner 

Balanser Fot- och vadstyrka 
Övningar för balanssinnet 
Rygghållning 
Positionskänsla 
Rörlighet  
Rätt teknik för att stå på tå 
 

Piruetter Bra rörelsekoordination 
Noggrannhet i rörelse 
Säker i orienteringen i rummet 
Bra kunnande av vertikala balanser 

 

                                                 
3 Tatiana Milchakova, ”Testsystem i rytmisk gymnastik” 
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1.6 Diskussion 
 
De tester som i framtiden ska genomföras av de svenska gymnasterna tycker jag är bra, de 
speglar i viss mån de krav som ställs inom rytmisk gymnastik. För tränare och gymnaster i 
olika föreningar är det viktigt att få ta del av tester som är framtagna av duktiga tränare som 
har mycket erfarenhet och kunskaper. Speciellt viktigt är det för unga och nya tränare som 
behöver tips och hjälp med att komma igång med bra träning och tester som leder till bättre 
resultat. Tyvärr tror jag att man i många föreningar inte lägger ner så mycket tid på tester 
eftersom det under vissa perioder under året är mycket tävlingar och då prioriterar man oftast 
att träna tävlingsprogrammen. Tester är en del i träningen som måste läggas in i planeringen. 
Det är både bra för tränare och utövare att se hur man utvecklas med olika typer av träning. 
Olika gymnaster har olika typer av förutsättningar och behöver lägga ner mer träning på vissa 
delkapaciteter för att visa bättre resultat i tävlingsprogrammen. Träningen måste vara 
specialiserad för olika gymnaster så att hon får ut så mycket so möjligt av träningen. Detta är 
en planering som tränaren måste göra för att gymnasterna ska kunna gå framåt. Jag tror att 
många tester idag i olika föreningar består av flexibilitetstester som mäter spagat, splitt, rygg, 
axlar m.m. men det är så mycket mer än bara flexibilitet som måste testas och tränas. 
Snabbhet och spänst är kapaciteter som många föreningar kanske lägger in i uppvärmningen 
men dessa måste även tränas specifikt. Det är därför väldigt bra att det håller på att arbetas 
fram ett testsystem som kan fungera nationellt. Efter vi gjort tester i LTIV som rört balans, 
reaktion, hopphöjd, snabbhet m.m. så tycker jag att det vore kul och kanske också kan göra 
mätningarna mer korrekta om man använde sig av specifik apparatur. Ett enkelt och bra sätt 
att mäta hopphöjden kan ju göras med t.ex. Abalakow-test som är ett test med ett måttband 
som är fäst i ett bälte runt midjan. Måttbandet löper sedan under en fasttejpad linjal på golvet 
och dras inte ut p.g.a. bromsverkan mer än vad som motsvaras hopphöjden. Det vore också 
bra att testa gymnasterna i de tester som vi fått pröva på i labbet, snabbhetstest, reaktionstest, 
balanstest m.m. som genomförs med hjälp av teknisk apparatur som ger direkta siffror på de 
olika testerna. Jag tycker att testsystemet består av relevanta tester men kanske att 
instruktionerna till vissa tester inte är tillräckligt noggranna vilket kan leda till att testerna inte 
genomförs likadant i olika föreningar. Det kan bidra till att resultaten blir olika för olika 
gymnaster på grund av att testerna inte genomförs på samma sätt. Testerna i de olika 
delkapaciteterna går självklart att vidareutveckla med fler tester men dessa tester som idag 
finns är en grund som jag tycker alla föreningar i Sverige borde använda sig av. Testerna ger 
möjlighet för tränare och gymnaster att se vad en gymnast i olika åldrar ska klara och vad som 
behövs för att kunna svårare övningar.   
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2 Kravanalys 

2.1 Inledning 
 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 5 poäng på Tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en kravanalys inom 
vald specialidrott som i mitt fall är rytmisk gymnastik.  

2.2 Bakgrund 
 
I rytmisk gymnastik finns fem handredskap; rep, tunnband, boll, käglor och band. 
Gymnasterna utför ett program till musik som är mellan 1,15 till 1,30 minuter långt. I ett 
tävlingsprogram ska olika specifika övningsgrupper finnas representerade, ex. hopp, balanser, 
piruetter och flexövningar. De östeuropeiska länderna dominerar med Ryssland och Ukraina i 
spetsen där det finns gymnastikskolor och anställda tränare. Denna kravanalys är framtagen 
för rytmiska gymnaster på elitnivå. 

2.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att söka, beskriva och skapa tester, utvärdera dessa samt söka, 
utvärdera och sammanställa data för de olika delkapaciteterna i en kravframställa för rytmisk 
gymnastik. Vilka grundläggande och specifika krav är det som behövs inom rytmisk 
gymnastik.  

2.4 Metod 
För att få fram material har jag använt mig av databaserna, PubMed och SportDiscus. Jag har 
använt följande sökord; rhythmic gymnastics, rhythmic gymnastics and physical, rhythmic and 
gymnastics and aerob training. Jag har använt mig av vetenskapliga artiklar i tidskrifter från 
GIH:s bibliotek samt Lindköpings universitetsbibliotek. Jag har även varit i kontakt med mitt 
förbund och fått en del material som varit till användning.  
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2.5 Tävlingsdiscipliner 
 
Individuellt: Ett tävlingsprogram för seniorer ska innehålla högst 18 svårigheter. I varje 
redskap finns en speciell övningsgrupp som ska dominera programmet. Det ska minst vara 6 
svårigheter av denna övningsgrupp och maximalt 18 men nästan alla gymnaster utnyttjar 
istället att ha två övningar från de övriga tre övningsgrupperna som är tillåtet.   
Rep: Ett tävlingsprogram i rep för seniorer ska innehålla minst 6 hopp, högst 18. De övriga 
övningsgrupperna (balanser, piruetter, flexövningar) får representeras vardera av max två 
svårigheter. Den mest förekommande programkompositionen ser ut så här: 12 hopp, 2 
balanser, 2 piruetter och 2 flexövningar.  
Tunnband: I tunnband ska övningsgrupperna vara jämt fördelade. 
Boll: I boll ska flexövningarna vara den dominerade övningsgruppen med 6-18 svårigheter. 
De övriga övningsgrupperna (balanser, piruetter, flexövningar) får representeras vardera av 
max två svårigheter. 
Käglor: I käglor är det balanser som ska representeras med 6-18 svårigheter. De övriga 
övningsgrupperna (balanser, piruetter, flexövningar) får representeras vardera av max två 
svårigheter. 
Band: I band ska programmet domineras av piruetter. De övriga övningsgrupperna (balanser, 
piruetter, flexövningar) får representeras vardera av max två svårigheter. 
Trupp: Ett trupprogram består av fem gymnaster. Antal svårigheter är maximalt 18 stycken. 
Av dessa 18 måste minst 6 svårigheter vara byten, alltså att gymnasterna byter redskap i form 
av stora kast till varandra. Balanser, piruetter, hopp och flexövningar ska vara jämt fördelade.  
 

2.6 Resultat 

2.6.1 Aerob och anaerob kapacitet 
 
Inom den rytmiska gymnastiken har den aeroba energikällan störst inverkan vid ett 
tävlingsprogram med handredskap. I ett bollprogram är summan av syreförbrukningen 
(VO2ex) 42 ± 5 ml·kg-1 vilket är 49 % av det totala energikravet (VO2eq). I den anaeroba 
alaktacida fasen (VO2al) var summan av syreförbrukningen 36 ± 2 ml·kg-1 vilket är 42 % av 
det totala energikravet. Ansamlingen av laktat i blodet (VO2la-) visade sig vara 8 ± 2 ml·kg-

1.4  
 
Tabell 1. En helhetsbild av den totala energiförbrukningen för ett tävlingsprogram i rytmisk 
gymnastik.  
 
 ml / kg % av VO2eq 
VO2ex 42 ± 5 49 
VO2al 36 ± 2 42 
VO2la- 8 ± 2 9 
VO2eq 86 ± 5 100 
 

                                                 
4 L. Guidetti, L., Baldari, C., Capranica, L., Persichini, and Figura, F. “Energy cost and energy sources of ball 
routine in rhythmic gymnasts”, Int. J. Sports Med (Vol, no 21, 2000) s. 208. 
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Ett värde för VO2max för kvinnliga rytmiska gymnaster ligger ungefär på 47 ml·kg-1 , vilket 
är ett liknande värde i tabell 1. Kvinnors normala VO2max ligger på cirka 30 ml·kg-1.5 
Uppskattningen av energiförbrukningen under ett tävlingsprogram i rytmisk gymnastik kan 
ske genom hjärtfrekvensen och värdena av blodlaktat. Beroende på ett linjärt sammanhang 
mellan hjärtfrekvens och energiförbrukningen upp till maximala nivåer kan 
energiförbrukningen bestämmas från hjärtfrekvensvärdena. En ännu bättre uppskattning av 
energiförbrukningen kan göras när de maximala hjärtfrekvensvärdena finns tillgängliga, ofta 
då från ett VO2max-test. En hög hjärtfrekvens under programmets gång och en låg laktatnivå 
mätt fem minuter efter programutförandet gav resultatet att de mest använda energisystemen i 
ett tävlingsprogram var det aeroba och anaeroba alaktasida systemet. 6
Om man jämför ett treadmill-test (löpbandstest) med ett bollprogram såg värdena ut enligt 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 2. Hjärtfrekvens, VO2 och laktat under ett treadmiill-test jämfört med ett bollprogram. 
 
Löpbandstest  
Hjärtfrekvens (slag/minut) 184 ± 17 
Hjärtfrekvens (HRi%) 85,5 ± 8,5 
VO2 i % av VO2max 84,4 ± 0,9 
Laktat (mmol/l) 3,9 ± 0,3 
  
Bollprogram  
Hjärtfrekvens (slag/minut) 177 ± 13 
Max hjärtfrekvens (slag/minut) 187 ± 5 
Hjärtfrekvens (HRi%) 81,3 ± 10,4 
Max hjärtfrekvens (HRi%) 89,6 ± 6,8 
Max laktat (mmol/l) 4,0 ± 0,4 
  
 
Dessa tester är gjorda år 2000 på italienska gymnaster i åldrarna 14-16 år. Testpersonernas 
bakgrund var 7 år av träning, minst 3 timmar/dag, minst 4 dagar/vecka med en träningsdos på 
20 timmar/vecka. Testerna genomfördes i två olika omgångar, i den första omgången 
fastställdes VO2max och den anaeroba tröskeln (LT) och i den andra utvärderades 
energiförbrukningen under ett bollprogram. De olika testomgångarna genomfördes med en 
veckas mellanrum för att undvika trötthet och muskelsmärta. I omgång ett genomfördes testet 
på ett löpband där de använde en mätutrustning som heter K2 COSMED. VO2max 
identifierades när en platå uppstod och LT fastställdes när blodlaktatkoncentrationen steg 
abrupt med stigande belastning. Hjärtfrekvensvärdena jämfördes med the Karvonen method 
för att kunna se likheter med andra träningsformer med liknade duration. Nedan beskrivs hur 
beräkningarna går till med the Karvonen method.7

 
 
   

                                                 
5 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 479 
6 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law, “Heart rate response and time motion analysis of rhythmic 
sportive gymnastics”, Journal of Human Movement Studies, (1987:13) s. 474 
7 L. Guidetti, L., Baldari, C., Capranica, L., Persichini, and Figura, F. s. 206 

 9



Det är vikigt att veta den anaeroba tröskeln eftersom det kan vara en avgörande faktor i 
tävlingsutförandet och dessutom finns en hypotes om att en hög anaerob tröskel kan 
möjliggöra en bättre motorisk funktion som är högst relevant i denna idrott där elegans, 
självbehärskning, koordination och skicklighet att arbeta med handredskap är mycket 
avgörande.8 I en studie av M.J.L Alexander, S.R. Boreskie och S. Law (1987) som testade 
bl.a. hjärtfrekvensen i olika program med handredskap visade att rytmisk gymnastik inte är 
beroende av höga värden i aerob uthållighet. De anaeroba alaktacida värdena var inte 
förvånansvärt höga för de gymnaster som testades men det är viktigt med förmågan att kunna 
producera repeterade explosiva muskelkontraktioner. De låga värdena kan bero på att de 
gymnaster som deltog i testet hade en hög anaerob tröskel vilket möjliggör att träna 
högintensivt arbete aerobt. Den anaeroba alaktacida styrkan bör tränas explosivt, i kort tid 
med hög intensitet.9   
 
I nedanstående tabell visas hjärtfrekvensen i de olika programmen med olika handredskap. 
Medelhjärtfrekvensen var i rep högst med ett maxvärde på ca 96 % och ett medelvärde under 
programmet på 89,2 %. I tunnband uppvisades de lägsta värdena, medelvärdet 79,6 % och 
maxvärdet 94,2 %. De maximala hjärtfrekvensvärdena registrerades vid ett maximalt 
treadmill-test .10  
 
Tabell 3: Hjärtfrekvens under olika tävlingsprogram i rytmisk gymnastik. 
 

 

 

Gymn. 
 

Max 
HR 

 
Rep 

 
Tunnband 

 
Boll 

 
Käglor 

 
Band 

Medel, 
alla 

program 
  Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max  

1 209 189 206 174,4 208 187,7 211 174,1 202 168,3 207 178,7 
  90,4% 98,6% 83,4% 99,5% 89,8% 101% 83,3% 86,7% 80,5% 99% 85,5% 

2 201 169,2 185 174,1 185 169,5 185 160,5 185 168,8 189 168,4 
  84,2% 92% 86,6% 92% 84,3% 92% 79,9% 92% 84% 94% 83,8% 

3 218 203 212 - - 194,4 213 184,6 208 194,6 210 194,1 
  93,1% 97,2% - - 89,2% 97,7% 84,7% 95,4% 89,3% 96,3% 93,3% 

4 193 - - 132,8 176 145 167 169,3 188 141 179 147,2 
  - - 68,8% 91,2% 75,4% 86,5% 87,7% 97,4% 73,1% 92% 76,2% 

Medel % av 
Max HR 

89,2 95,9 79,6 94,2 84,7 94,3 83,9 95,4 81,7 95,5  

Gymnast nummer 2 startade varje program med en hjärtfrekvens på 160 slag/minut, i ett fall 
t.o.m. på 190 slag/minut. Detta tyder på att hon är extra stressad och nervös inför programmet. 
Gymnast nummer 4 startade i nästan varje program på en hjärtfrekvens under 100 slag/minut, 
vilket måste leda till mindre stress och nervositet. Ett lågt värde på den maximala 
hjärtfrekvensen behöver inte betyda att man har en hög aerob kondition, det kan ange att man 
har ett mer effektivt energisystem med större slagvolymer och lägre slagfrekvens.11 Den höga 
maximala hjärtfrekvensen i programmen tyder på att vissa perioder i ett tävlingsprogram i 
rytmisk gymnastik är av mycket hög intensitet.12

                                                 
8 L. Guidetti, L., Baldari, C., Capranica, L., Persichini, and Figura, F. s. 209 
9 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 488 
10 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 480-482 
11 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 482-484 
12 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 480 
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2.6.2 Rörlighet  
 
En rytmisk gymnast måste ha en mycket god rörlighet för att kunna utföra alla de övningar 
som behövs i dagens reglemente. Det finns många olika rörlighetstester som kan användas för 
att bedöma flexibiliteten. 
 

• Axeltester 
• Ryggtester 
• Höft- och bentester13 

 
För att lyckas i rytmisk gymnastik är flexibiliteten otroligt viktig, därför måste tränarna eller 
coacherna fokusera väldigt mycket på det i den förberedande träningsfasen. Gymnasterna 
måste lägga ner mycket tid på att träna och tänja flexibiliteten, detta är speciellt viktigt för 
unga gymnaster. Det bör läggas tid på att utveckla styrkan tillsammans med rörligheten. 14 
Eftersom tävlingsprogrammen bedöms delvis av hur flexibel gymnasten är i olika övningar så 
är flexibilitet och rörlighet ett stort krav.15 I en studie från 1993 där 106 gymnaster mellan 7-
27 år deltog mättes flexibiliteten genom olika tester. Före testerna genomfördes en 
uppvärmning. Stand-and-reach, passiv- och aktiv splitt, utåtvridning i höften, höftabduktion 
(åt sidan), lateral flexion i ryggen, vrist flexion och flexibiliteten i muskelgrupperna 
illiopsoas, hamstrings och rectus femoris var några tester som genomfördes. Flexibiliteten 
mättes med en mätutrustning som mätte avståndet.16  
 

2.6.3 Styrka 
 
Styrka för att klara av övningar i speciella positioner kräver mycket specifik styrka just i dessa 
extrema lägen. De typer av styrka som behövs är: 
 

• Hög muskulär styrka  
• Dynamisk styrka  
• Statisk styrka 

 
I rytmisk gymnastik är statisk styrka viktigt för att kunna hålla alla statiska balanser, ofta i 
extrema och svåra positioner. Den explosiva muskelstyrkan är ett krav för höga hopp och kast 
med handredskapen högt upp i luften och denna typ av styrka måste tränas mycket och på 
speciella sätt.17 I den studie som man även innefattade flexibilitetstester genomförde man 
även hopp- och spänsttester. Eftersom ett program i rytmisk gymnastik är 1,15-1,30 minuter 
långt och involverar det anaeroba och aeroba energisystemen valde man tester för att mäta 
maximal styrka under samma tidsintervall. Exempel på tester som genomfördes var tester för 
dynamisk benstyrka; hopphöjden på stående vertikala hopp och hopphöjd på reaktivt 
vertikalhopp (från en höjd på 40cm).  

                                                 
13 Patria A. Hume, William G. Hopkins, Dean M. Robinson, Stewart M. Robinson, Stephen C. Hollings, 
“Predictors of attainment in rhythmic sportive gymnastics”, The journal of sports medicine and physical fitness, 
(Vol. 33, no 4, 1993) s. 368 
14 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 487-488 
15 Patria A. Hume, William G. Hopkins, Dean M. Robinson, Stewart M. Robinson, Stephen C. Hollings s. 374 
16 Patria A. Hume, William G. Hopkins, Dean M. Robinson, Stewart M. Robinson, Stephen C. Hollings s. 368 
17 M.J.L. Alexander, S.R. Boreskie and S.Law. s. 487-488 
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2.6.4 Teknik 
 
I rytmisk gymnastik handlar många övningar om teknik, både med kroppen och med 
handredskapen. I en studie från 1997 genomfördes olika tekniktester på rytmiska gymnaster i 
tre olika åldersgrupper. Testerna var inriktade på balans och koordination. Innan testerna 
genomfördes fick testpersonerna standardiserade instruktioner.18  
 
Test 1: Dynamisk balans  
Testet utförs på en balansplatta som registrerar stabiliteten (Lafayette Instruments). Två 
elektroniska klockor som har kontakt med plattan visar tiden (90s) för försöket. Varje gång 
plattan skiljer mer än 10° från det horisontala planet stannar klockan. Innan testet startar är 
det tillåtet med 30 sekunders träning. 
 
Test 2: Statisk balans 
Testet utförs i en speciell position, i relevé (på tå) med armar och händer uppåt under en så 
lång tid som möjligt. Övningen mäts i sekunder. Innan testet är det tillåtet med två 
provomgångar innan de följande sex testomgångarna. 
 
Test 3: Öga - hand koordination 
Testet mäts med hjälp av en spegel. Testpersonen ska följa ett stjärnmönster med en penna 
medan man tittar igenom en spegel.  Varje misstag registreras automatiskt efter varje försök 
och lägger grunden för mätningen av denna skicklighet. Tre testförsök genomförs efter att 
testpersonen gjort två provomgångar innan testet startar.  
 
Test 4: Kroppskoordination 
Testet utförs på en balansplatta som registrerar stabiliteten (Lafayette Instruments). Två 
elektroniska klockor som har kontakt med plattan visar tiden (90s) för försöket. En 
tävlingboll i rytmisk gymnastik förs runt midjan så fort som möjligt medan testpersonen står 
på plattan. När plattan avviker med 15° från det horisontella planet stannar klockan. 
 
Test 5: Förmågan att känna musklernas rörelse utan synens medverkan 
Testet går ut på att sträcka ut underarmen och få armbågen i en vinkel på 80°, detta utförs 
både med syn och förbundna ögon. Två provförsök är tillåtet innan följande åtta testförsök 
påbörjas. Testet mättes med en Kinesthesiometer (Lafayette Instruments) där de misslyckade 
försöken mätts i grader från vinkeln 80°.  
 
Test 6: Tid för kroppsförflyttning och reaktionsförmåga 
Ett synligt slumpvis tecken framåt, bakåt, vänster eller höger visas på en bildskärm. Efter att 
testpersonen reagerat på signalerna (reaktionstiden) ska hon ta steg så fort som möjligt i de 
riktningar som presenteras på bildskärmen (tiden för kroppsförflyttningen) och sedan tillbaka 
till den ursprungliga positionen. Reaktionstiden och tiden för kroppsförflyttningen registreras 
i msek. under 12 förflyttningar. Innan test är det tillåtet med fyra provförsök. 19   
 
 

                                                 
18 E. Kioumourtzoglou, V. Derri, O, Mertzanidou, G. Tzetzis, “Experience with perceptual and motor skills in 
rhythmic gymnastics”, Perceptual and Motor Skills (1997, 84), s. 1366 
19 E. Kioumourtzoglou, V. Derri, O, Mertzanidou, G. Tzetzis, s. 1366 
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Test 7: Förmågan att kunna förutse tillfälligheter 
Testpersonen ska göra en knapptryckning samtidigt som en ljussignal ankommer. Tiden 
mellan ljussignalen och knapptryckningen registreras automatiskt i msek. som utgör 
mätvärdena för detta test. Tio tester genomförs efter två provförsök innan test. 20   
 
 
Resultatet av testerna som genomfördes i en grekisk studie med grekiska gymnaster mellan 9-
15 år blev att elitgymnasterna i de tre grupperna hade betydande högre värden på 
kroppskoordinationen, dynamisk balans och statisk balans än de tre kontrollgrupperna som 
var icke idrottare. Bland de tre åldersgrupperna för elitgymnaster fann man en betydande 
skillnad i förmågan att kunna förutse tillfälligheter, öga – hand koordination och statisk 
balans. De äldsta gymnasterna presterade bättre i testerna; förmågan att kunna förutse 
tillfälligheter, öga – hand koordination och statisk balans än de yngsta gymnasterna. Det fanns 
ingen betydande skillnad i den dynamiska balansen mellan gymnasterna i de olika 
åldersgrupperna.21 I en studie av Thomas, Gallagher and Purvis (1981) studerades effekterna 
av utvecklingen av reaktionstiden och förmågan att kunna förutse tillfälligheter. Den större 
delen av förbättringen av just denna förmåga infinner sig mellan 9 och 11 år. I rytmisk 
gymnastik behöver kroppsdelarna koordineras effektivt för att kunna visa upp rörelser eller 
bibehålla statiska positioner medan gymnasten hanterar handredskapen. En hög 
reaktionsförmåga kan vara nödvändigt för att kunna åstadkomma utföranden av högsta klass i 
en sport som kräver skiftande tävlingssituationer oavbrutet.22  
 

2.6.5 Antropometriska krav 
 
Det finns många förutsättningar en gymnast behöver för att kunna bli duktig. Gymnasterna 
måste nästan ha allt för att kunna bli världsbäst. Några antropometriska eller biomekaniska 
krav är: 
 

• Gymnastens längd 
• Gymnastens vikt 
• Rätta mått/dimensioner på olika leder och kroppsdelar (armbåge, knä, överarm m.m) 
• Rätt omkrets på olika kroppsdelar23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 E. Kioumourtzoglou, V. Derri, O, Mertzanidou, G. Tzetzis, s. 1365 
21 E. Kioumourtzoglou, V. Derri, O, Mertzanidou, G. Tzetzis, s. 1367 
22 E. Kioumourtzoglou, V. Derri, O, Mertzanidou, G. Tzetzis, s. 1369-1370 
23 Patria A. Hume, William G. Hopkins, Dean M. Robinson, Stewart M. Robinson, Stephen C. Hollings s. 368 
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2.7 Diskussion 
 
Rytmisk gymnastik har förändras otroligt mycket på bara de senaste fem åren. Idag kräver 
reglementet mycket mer av gymnasterna, man ska vara vigare, starkare, spänstigare, snabbare 
m.m. Ett tävlingsprogram innehåller idag för seniorer 18 svårigheter, ett repprogram kan 
därför innehålla 18 svårighetshopp om tränare och gymnast komponerar programmet så.  
Detta är betydligt mer krävande för konditionen än i t.ex. boll där gymnasten kan ha 18 
flexövningar och kravet på flexibilitet och vighet är jättestort. För olika handredskap är det 
olika krav som dominerar men man måste ha alla kvaliteter och ha förmågan att klara alla 
krav för att kunna vara en allsidig gymnast som behärskar alla handredskap och 
övningsgrupper. Många tester och studier som gjorts är ganska gamla, vilket gör att resultaten 
ibland inte kan jämföras med dagens gymnaster. Eftersom kraven blivit så mycket hårdare 
bara under det senaste reglementet (alltså från 2005) så känns vissa tester och resultat inte 
riktigt relevanta, men självklart så är de viktiga tester men som kanske måste vidareutvecklas 
för att tränare och gymnaster ska kunna få ut så mycket som möjligt av testerna. Flexibilitet, 
styrka och teknik är krav som man nästan kan gissa sig fram är viktiga inom rytmisk 
gymnastik. Flexibilitet, styrka och teknik är viktiga kapaciteter för att man överhuvud taget 
ska kunna få ihop ett tävlingsprogram, utan dessa förutsättningar är det otroligt svårt att 
komponera ett program. Självklart kan dessa kapaciteter tränas upp men i olika stor 
utsträckning. Flexibilitet är nog det svåraste att träna upp, om man inte har rörligheten i sig 
från början är det svårt att utföra de övningar som kräver stor flexibilitet. Vissa gymnaster är 
väldigt mjuka och viga i vissa leder och har då lättare att utföra flexövningar, men dessa 
gymnaster kanske då saknar någon annan viktig kapacitet som t.ex. styrka. I det material som 
jag använt mig av har mycket handlat om aeroba och anaeroba kapaciteter, därför har jag valt 
att lägga en stor vikt på det i denna kravanalys. Jag själv ville få lite mer kunskap om hur stor 
inverkan dessa kapaciteter har på ett program i rytmisk gymnastik och hur mycket dessa 
behöver tränas för att få fram duktiga elitgymnaster. Efter att ha läst de artiklar jag fått fram 
har det visat sig att specifik träning för olika energisystem inte är speciellt värdefullt därför att 
många elitgymnaster i rytmisk gymnastik inte har exceptionellt höga värden på de aeroba och 
anaeroba testerna. Därför bör träningen fokuseras på de andra fysiska kraven, som flexibilitet, 
muskulär styrka, muskulär uthållighet, koordination och specifik träning i teknik för de olika 
handredskapen.  
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Käll- och litteratursökningen ska finnas med som den sista bilagan i ditt examensarbete och 
ska innehålla rubrikerna Vad, Varför, Hur och Kommentarer (se nedan). Syftet med att 
redovisa käll- och litteratursökning är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa dina 
sökningar och på så sätt kunna hitta relevanta dokument.  
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Rhythmic gymnastics 
Rhythmic gymnastics and physical 
Rhythmic gymnastics and aerob training 
Rhythmic gymnastics + elite 

 

 
 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Jag valde att använda mer specifika ämnesord, alltså på rytmisk gymnastik på grund av att 
kraven är inte samma i den generella gymnastiken, exempelvis flexibilitet är ett krav som är 
väldigt specifikt för just rytmisk gymnastik.  

 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar 
PubMed 
 
 
SportDiscus. 

Rhythmic gymnastics 
Rhythmic gymnastics and physical 
Rhythmic gymnastics and aerob training 
Rhythmic gymnasts + elite 
Kirby + flexibilitet 
 

53 
31 
5 
17 
1 

 
 
KOMMENTARER:  
Jag tyckte att både PubMed och SportDiscus är bra databaser att söka i. Dock så fick man 
ibland fram riktigt bra och intressanta artiklar men att de var på ett annat språk, ex. ryska. 
Ibland när man trodde man hittat en jättebra artikel så gick det inte att använda den p.g.a. 
språket. 
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