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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att kartlägga svenska rytmiska elitgymnasters hoppförmåga samt se 
om ett spänstträningsprogram kan förbättra hoppförmågan hos dessa gymnaster. 
 
Bakgrund  
Rytmisk gymnastik är en idrottsgren endast för kvinnor där gymnasten arbetar med kroppen 
och ett handredskap tillsammans med musik. För att nå framgångar i rytmisk gymnastik 
behöver en gymnast ha förutsättningar och en stor förmåga i rörlighet, styrka, spänst, 
koordination, balans och kroppsbyggnad.  Rep, tunnband, boll, käglor och band är de fem 
handredskap som används inom rytmisk gymnastik. Kravanalysen för rytmisk gymnastik är 
en dokumentation för hur en gymnast ska tränas från grunden och visar vilka fysiska och 
psykiska krav som ställs på en rytmisk gymnast. I kravanalysen finns det testvärden på olika 
tester inom flexibilitet, styrka, god balans, snabbhet och spänst som är baserade på resultat 
från internationella toppgymnaster. Utifrån dessa tester och testvärden kan tränare se hur 
gymnasterna ligger till inom de olika kraven. 
 
Metod  
Studiedeltagarna för denna undersökning var 12 svenska elitgymnaster i rytmisk gymnastik 
som tävlar på riksnivå i Sverige. Innan och efter träningsperioden genomförde gymnasterna 
spänsttester. Träningsperioden bestod av fyra hoppövningar som skulle göras tre gånger i 
veckan under sex veckor, utöver den vanliga träningen. Hoppförmågan i de sex testerna 
jämfördes först mellan de två förtesterna med hjälp av ett parat t-test. Genom ytterligare parat 
t-test jämfördes testresultaten före och efter träningen med hjälp av parat t-test. En skillnad 
godtogs som signifikant om p<0,025.   
 
Resultat 
Medelvärdet för Counter movement jump (CMJ) var efter kontrollperioden 38,08 cm. Efter 
träningsperioden hade medelvärdet förbättrats till 40,08 vilket motsvarar 5,5 procents ökning 
av hopphöjden. Medelvärdet för CMJ från höger ben var innan träningsperioden 27,83 och 
28,33 efter träningsperioden. Ökningen av hopphöjden var ca 2 procent. Medelvärdet för CMJ 
från vänster ben var vid testtillfället före träningsperioden 29,50 cm och hade ökat med 1,25 
cm till efter träningsperioden vilket motsvarar 4,2 procents ökning. Jämfota hopp framåt var 
det enda testet som visade en statistisk signifikans (p<0,025) efter träningsperioden då 
medelvärdet förbättrats från 187,67 cm till 197,33 cm vilket är en ökning på 5,10 procent. 
Hopp från vänster ben till höger ben visade ett medelvärde på 163,67 cm innan 
träningsperioden och 168,92 cm efter den sex veckor långa perioden med träning. 
Förändringen var 3,2 procents ökning av hopphöjden. Det sista testet, hopp från höger ben till 
vänster ben visade ett medelvärde vid testtillfället före träningsperioden 167,42 cm och efter 
171,67 cm. Ökningen på 4,25 cm motsvarade drygt 2,5 procent.  
 
Slutsats 
Medelvärdet för det horisontella hoppet framåt ökade efter sex veckor med specifik 
spänstträning. Troligen skulle fler tester visa en statistisk signifikans om träningsperioden 
varat längre. Hopp- och spänstövningarna som användes i denna studie visar ändå att dessa är 
relevanta att addera till träningen för att öka hoppförmågan då medelvärdena för samtliga 
tester visade tendenser till att förbättras efter träningsperioden. 
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Förord 
 
Denna studie riktar sig främst till ledare och aktiva inom rytmisk gymnastik men även till 

andra som har intresse för spänst- och hoppträning.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla försökspersoner för deras deltagande i denna studie, utan er 

hade inte denna c-uppsats blivit till.  Jag vill även tacka min syster Anna Skogholm för stor 

hjälp och alla värdefulla tips.   
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Definitioner 

Counter movement jump - Ett dynamiskt hopp där en böjning av benen sker (excentrisk 
muskelaktion för quadriceps) precis innan ett upphopp (koncentrisk muskelaktion för 
quadricpes).1 
 
Dropjump - Ett dynamisk hopp som startar från en bänk eller liknande, ett nerhopp sker och 
därefter ett vertikalt upphopp.2  
 
Squat jump - Ett statiskt hopp som startar i en position med statiskt böjda ben, därefter sker ett 
vertikalt upphopp.3 
 
Stretch shortening cykeln - Kan liknas vid gummibandseffekten, senor och muskler töjs ut och 
fjädrar tillbaka när vi exempelvis hoppar. En excentrisk muskelaktivitet som direkt följs av en 
koncentrisk muskelaktivitet. Både gummibandseffekten och en sträckreflex leder till att 
muskelkraften vid den koncentriska aktiviteten blir hög.4 
 
Plyometrisk träning – Träning som utnyttjar stretch shortening cykeln.5 
 
Vertikalt – lodrätt6 
 
Horisontellt – vågrätt7 

 
1 Ulla Svanteson, Roland Thomeé, Jon Karlsson, Idrottarens spänstbok: spänst och elasticitet i muskler och 
senor, (Farsta, SISU idrottsböcker, 2001), s. 71 
2 Ibid., s. 72 
3 Ibid., s. 70 
4 Ibid., s. 35 
5 Ibid., s. 59 
6 http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O389808&i_word=vertikal, (2008-01-22) 
7 http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O184394&i_word=horisontell, (2008-01-22) 
 

http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O389808&i_word=vertikal
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O184394&i_word=horisontell
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Rytmisk gymnastik är en idrottsgren endast för kvinnor där gymnasten arbetar med kroppen 

och ett handredskap tillsammans med musik. Det ställs både fysiska och psykiska krav på en 

rytmisk gymnast. För att nå framgångar i rytmisk gymnastik behöver en gymnast ha 

förutsättningar och en stor förmåga i rörlighet, styrka, spänst, koordination, balans och 

kroppsbyggnad.  Rep, tunnband, boll, käglor och band är de fem handredskap som används 

inom rytmisk gymnastik.  

 

Spänst är en av många delkapaciteter och en viktig grundsten i träningen. Kriterium för att få 

ett svårighetshopp godkänt på tävling är att hoppet har god flexibilitet och tillräcklig 

hopphöjd och därmed krävs det att gymnasterna har god spänst och stor hoppförmåga. Det 

krävs effektivitet i träningen för att hinna med att träna det som behövs under en 

tävlingssäsong. Ett spänstträningsprogram som kan göras i träningshallen är därför ett bra sätt 

för att hinna träna hoppstyrkan och öka den långsiktigt. Svenska gymnaster ligger både 

resultatmässigt och kunskapsmässigt långt ifrån den internationella världseliten och för att 

komma lite närmare den ska jag i denna uppsats fokusera på spänst och hoppstyrka hos 

svenska rytmiska gymnaster.   

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Svenska gymnastikförbundet 

Svenska gymnastikförbundet bildades år 1904 och har idag ca 250 000 medlemmar i drygt 

1300 föreningar runt om i Sverige. Det är en av Sveriges största kvinnoorganisationer och 

drygt hälften av medlemmarna är under 26 år. Inom Svenska gymnastikförbundet finns sju 

olika tävlingsdiscipliner; Aerobic Gymnastics, Hopprep, Kvinnlig Artistisk Gymnastik, 

Manlig Artistisk Gymnastik, Rytmisk Gymnastik, Truppgymnastik och Trampolin.8  

1.2.2 Historik 

Grundidén till rytmisk gymnastik kom på 1800-talet då I.G. Noverre (1722-1810), F. Delsarte 

(1811-1871) och R. Bode (1881-1971) utvecklade en form av gymnastik med övningar från 

dansen där hela kroppen skulle användas på ett elegant och estetiskt sätt. Gymnastikformen 

 
8 Birgitta Rittner, Svenska gymnastikförbundet, (Feb 2007), http://www2.gymnastik.se/t2.asp?p=84297, 2007-
11-13  

http://www2.gymnastik.se/t2.asp?p=84297
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som från början kallades Gymnastique Moderne fortsatte att utvecklas genom att man tillsatte 

musik tillsammans med de graciösa och rytmiska övningarna.9 1986 byttes namnet till 

rytmisk sport gymnastik och 1999 till rytmisk gymnastik som det heter idag. Det forna 

Sovjetunionen och numera Ryssland har varit framstående i den rytmiska gymnastiken genom 

alla tider. Idag finns även länder som Ukraina, Vitryssland, Bulgarien, Spanien och Italien 

med bland toppnationerna.10   

1.2.3 Tävling 

I rytmisk gymnastik kan man tävla individuellt och i trupp. Det är endast tillåtet med 

kvinnliga idrottsutövare. Gymnasterna använder fem handredskap, rep, tunnband, boll, käglor 

och band. Tillsammans med redskapen ska kroppsövningsgrupperna hopp, balanser, piruetter 

och flexibilitet utföras till musik. Det finns tre åldersklasser att tävla nationellt i, ungdom (10-

12 år), junior (13-15 år) och senior (16 år och äldre). Ett individuellt tävlingsprogram ska vara 

minst en minut och femton sekunder och som längst en minut och trettio sekunder. Ett 

trupprogram ska pågå i minst två minuter och femton sekunder och maximalt två minuter och 

trettio sekunder. Vid varje tävling tävlar de individuella gymnasterna i fyra av de fem 

handredskapen, efter ett fastställt schema av FIG (Federation of International Gymnastics). I 

trupp ingår fem gymnaster som tävlar i två program, ett program med fem identiska 

handredskap och ett program där man mixar två handredskap, ex. tre tunnband och två 

kägelpar. Ett tävlingsprogram ska för en individuell seniorgymnast och en seniortrupp 

innehålla 18 kroppssvårigheter, i trupp ska minst sex av svårigheterna vara 

handredskapsbyten mellan gymnasterna. Varje program med ett handredskap kategoriseras av 

en kroppsövningsgrupp. Ett repprogram kategoriseras av hoppsvårigheter, bollprogram av 

flexibilitetsövningar, kägelprogram av balanser och band av piruetter. I tunnband, samt för 

trupperna, ska alla kroppsövningsgrupper vara jämt fördelade.  

1.2.4 Bedömning 

Rytmisk gymnastik är en bedömningssport där 12 domare bedömer gymnasternas program 

utifrån en programdeklaration och utförande. Innan tävlingen börjar ska varje gymnast lämna 

in en deklaration på vilka övningar som finns i programmet som sedan är ett 

bedömningsunderlag under tävlingens gång. Det finns tre olika värden att bedöma. I tekniskt 

värde bedömer domarna om gymnasterna klarar sina kroppsövningar samtidigt som de 
 

9 Annika Johansson, Är det alltid rätt person som vinner?: Bedömningarnas reliabilitet och validitet inom 
bedömningssporterna acroski och rytmisk gymnastik, (diss. Umeå, 2001), II, s. 6. 
10 Federation of International Gymnastics (FIG), http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=disrg,2007-
11-14 
 

http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=disrg
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hanterar handredskapet korrekt. Domarna bedömer om det finns tillräcklig flexibilitet och 

stabilitet i kroppsövningen, i hoppsvårigheter bedömer även domarna om det finns tillräckligt 

god hopphöjd. I artistiskt värde granskar domarna koreografin, arbetet till musiken och om 

handredskapsövningarna som ger extra poäng är godkända. Utförandedomarna bedömer 

gymnastens utförande på mattan, ex. om hon gör en balansmiss, tappar handredskapet m.m.11  

1.2.5 Kravanalys i rytmisk gymnastik 

För att nå framgångar i rytmisk gymnastik både nationellt och internationellt ställs det många 

fysiska krav.  Kravanalysen för rytmisk gymnastik är en dokumentation för hur en gymnast 

ska tränas från grunden och visar vilka fysiska och psykiska krav som ställs på en rytmisk 

gymnast. Flexibilitet är ett av de viktigaste kraven, många kroppssvårigheter i det tekniska 

reglementet utgår från att gymnasten har stor rörlighet. Andra kvalitéer som kondition, 

snabbhet, koordination och spänst är också mycket viktiga för en rytmisk gymnast. I 

kravanalysen finns det testvärden på olika tester inom flexibilitet, styrka, god balans, snabbhet 

och spänst som är baserade på resultat från internationella toppgymnaster. Utifrån dessa tester 

och testvärden kan tränare se hur gymnasterna ligger till inom de olika kraven.12 Nedan 

beskrivs tre av kravanalysens tester med testvärden i betygsskalan MVG, VG och G. 

Tabell 1. Kravanalysens testvärden, MVG, VG och G. U=ungdom, J=junior, S=senior.13 
Test 1  
Counter Movement Jump från båda fötter utan armsving  

 U J S 

MVG 45 50 55 
VG 42 48 53 

Vertikalt hopp. Stå med sidan mot väggen på hel fot och armen 
uppsträckt. Rita markering vid fingrarna, hoppa upp och rita 
markering vid maximal höjd. Avståndet mellan markeringarna 
mäts i cm. 

G 40 45 50 

 

Test 4 – Jämfota hopp framåt  U J S 
MVG 175 190 210 
VG 165 180 195 

Ett jämfota hopp framåt genomförs, start och landning sker på 
båda fötter. Från startpositionen mäts hoppets längd med en 
tumstock. Hoppet mäts i centimeter. G 155 170 180 
 

Test 5 & 6  
Hopp från det ena benet till det andra utan sats 

 U J S 

MVG 170 185 200 
VG 155 170 185 

Hopp från det ena benet till det andra utan sats. Från 
startpositionen mäts hoppets längd med en tumstock. Hoppet 
mäts i centimeter. G 140 155 170 

                                                 
11 Federation of International Gymnastics (FIG),  http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=disrg, 2007-
11-14 
12 Milchakova Tatiana, Kravanalys för rytmisk gymnastik 2007, (Svenska gymnastikförbundet), s. 32-37 
13 Ibid., s. 32-37 

http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=disrg
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I kravanalysen används Sargeants test (jump and reach) vid mätning av vertikal hopphöjd. I 

denna studie användes Abalakows test (bromsat måttband). Vid Sargeants test kan axelns och 

armens position påverka hoppresultatet så resultat blir bättre än vad gymnasten egentligen 

hoppar. När Abalakows test används är det endast den nedre extremiteten som påverkar 

hoppförmågan.  

1.2.6 Träningsprinciper vid plyometrisk träning 

Plyometrisk träning innebär träning som utnyttjar stretch-shortening cykeln, alltså en 

excentrisk rörelse som direkt följs av en koncentrisk rörelse.14 När en muskel aktiveras 

excentriskt töjs senor ut och muskeln förlängs.15 Spänningen i muskeln ökar och det lagras 

elastisk energi som kan utnyttjas i den koncentriska rörelsen.16 En idrottares hoppförmåga 

avgörs av många faktorer; styrka i benen, stretch-shortening, muskeltrötthet, koordination, 

teknik och rörligheten i fot-, knä- och höftleder.17 Plyometrisk träning tros bidra till att öka 

spänsten, öka den explosiva styrkan och koordinationen i hoppövningar.18 Träningen bör 

anpassas till den aktuella idrotten och vara ett komplement till den ordinarie träningen. För att 

undvika skador vid plyometrisk träning är det viktigt att idrottsutövaren är styrkemässigt 

grundtränad och att belastningen ökas successivt.19   

 

 
14 Ulla Svanteson, Roland Thomeé, Jon Karlsson, Idrottarens spänstbok: spänst och elasticitet i muskler och 
senor, (Farsta, SISU idrottsböcker, 2001), s. 63 
15 Ibid., s. 26 
16 Ibid., s. 39 
17 Ibid., s. 63 
18 Ibid., s. 59   
19 Ibid., s. 60-62 
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1.3 Forskningsläge 

Nedan presenteras tidigare studier som gjorts inom plyometrisk träning som syftat till att 

förbättra spänst- och hoppförmågan hos idrottare inom olika idrotter. 

1.3.1 Stretch shortening 

För idrottare som behöver vara explosiva inom sin idrott rekommenderas plyometrisk 

träning.20 Vid plyometrisk träning eller stretch-shortening som det också kan kallas lagras 

elastisk energi i muskler och senor under en uppbromsande fas som sedan i den 

nästkommande koncentriska fasen utnyttjas.21 Stretch-shortening cykeln ingår i många olika 

rörelser inom idrotten och antas förbättra prestationsförmågan genom ökad kraft i den 

koncentriska delen av rörelsen. En kraftplatta visar att muskelkraften i en 

excentrisk/koncentrisk rörelse är större än i en rörelse som enbart utförs koncentriskt.22  

1.3.2 Plyometrisk träning och viktträning 

I en studie från år 2000 jämförde forskare tre olika typer av träning; plyometrisk träning, 

viktträning och en kombination av dessa. Studiedeltagarna var indelade i plyometrisk 

träningsgrupp, viktträningsgrupp, plyometrisk/viktträningsgrupp och en kontrollgrupp.23 

Under 12 veckor utförde alla grupper förutom kontrollgruppen tre träningar per vecka. Den 

plyometriska träningsgruppen gjorde följande övningar; squatjump, hopp över koner och 

bänkar, trestegshopp och hopp på ett och två ben. Programmet för viktträningsgruppen 

innehöll traditionella benstyrkeövningar som benböj med vikter, benpress, tåhävningar och 

squatjump med vikter. Den kombinerade gruppen med plyometrisk träning och viktträning 

körde båda träningsprogrammen på samma dag med tre timmars vila mellan träningspassen. 

Före och efter träningsperioden testades grupperna i vertikal hopphöjd, kraftmätning i 

vertikalt hopp, flygtid under ett vertikalt hopp samt benböj och benpress. Resultatet efter 

träningsperioden visar att den kombinerade träningsgruppen har förbättrat sig mest i 

jämförelse med de övriga tre grupperna.24  

 
20 Ioannis G. Fatouros, Athanasios Z. Jamurtas, D. Leontsini, Kyriakos Taxildaris, N. Aggelousis, N. 
Kostopoulos, Philip Buckenmeyer, “Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their 
combination on vertical jumping performance and leg strength”, Journal of strength and conditioning research, 
14 , (2000:4), s. 470. 
21 Ibid., s. 471 
22 Maria Rendin, Marielle Paulin, Frode Slinde, Cecilia Elam Edwén, Ulla Svantesson, ”Hoppförmåga, 
handstryka och kroppssammansättning hos kvinnliga friidrottare på elitnivå”, Svensk idrottsforskning, (2007:2), 
s. 27. 
23 Ioannis G. Fatouros mfl., s. 471 
24 Ibid., s. 472-473 



1.3.3 Samband mellan plyometrisk träning och sprintträning 

I tidigare forskning har man undersökt effekten i musklerna av sprint- och plyometrisk 

träning. Ett antal tester som användes för den plyometriska träningsgruppen var bland annat 

counter movement jump, squatjump och dropjump. En kraftplatta mätte hopphöjd, 

muskelkraft och reaktionstid. Även ett horisontellt hopp där testpersonerna hoppade ett 

jämfota hopp framåt mättes. Från startpositionen till platsen där personen landat mättes med 

en matta som registrerade hälkontakten.25 I 10 veckor, tre gånger per vecka genomförde 

försökspersonerna hopp över häckar och dropjump.  
Tabell 2. Häck- och sprintträning under 10 
veckor26 

Träningspassen under de första tre veckorna bestod 

av 10 stycken hopp över häckar på 40 centimeters 

höjd med stegrande antal set, 5, 7 och 10. Följande 

två veckor fortsatte häckhoppen men 60 centimeters 

höjd och stegrande med antal set på 5 och 7. 

Därefter var det en veckas vila. De resterande fem 

veckorna började med häckhopp på 60 centimeter 

med 10 set och följdes därefter av fyra veckors 

träning av dropjumps från en 40 centimeters box. Dessa dropjumps genomfördes med fyra 

set, där varje set innehöll 10 repetitioner. Sprintträningsgruppen tränade sprinter på olika 

sträckor där varje set innehöll tre repetitioner. Under de två första veckorna tränade 

försökspersonerna 10 meters sprinter, under de nästkommande två veckorna 20 meters 

sprinter, därefter en vecka med 30 meters sprinter. Efter vecka fem var det en veckas vila, 

precis som för den plyometriska träningsgruppen, detta följdes av en vecka med 30 meters 

sprinter. De sista fyra veckorna var uppdelade på 40- och 50 meters sprinter. 27 En jämförelse 

av effekten av sprintträning och plyometrisk träning visar att sprintträning ger lika eller till 

och med ibland bättre effekter på musklerna än plyometrisk träning. Båda träningsgrupperna i 

studien visar bättre och relativt likartade resultat efter träningsperioden. Sprintträning kan 

därför vara ett komplement till plyometrisk träning i idrotter som kräver explosivitet i 

musklerna.28 

                                                 
25 Goran Markovic, Igor Jukic, Dragan Milanovic, Dusan Metikos, ”Effects of sprint and plyometric training on 
muscle function and athletic performance”, Journal of strength and conditioning research, 21, (2007:2), s. 544. 
26 Ibid., s. 545 
27 Ibid., s. 545. 
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28 Ibid., s. 548. 
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1.3.4 Studier om dropjump 

I en studie från år 1990 tar forskaren Maarten F. Bobbert upp betydelsen av träning av 

dropjump. För att förbättra idrottares hoppförmåga krävs det övningar som höjer dess 

förmåga och som samtidigt är effektiva för att inte ta för mycket tid från annan träning som 

behövs under en tävlingssäsong. Dropjump är ett hopp ner från en bänk som följs av ett direkt 

vertikalt hopp. Detta hopp är en bra övning för plyometrisk träning och stretch-shortening och 

har använts som en träningsmetod under de senaste årtionden.29 För både skickliga och 

oskickliga hoppare kan dropjump förbättra deras hoppförmåga. Det finns väldigt många 

möjligheter och variationer när man sätter ihop ett träningsprogram, det är viktigt att fundera 

över intensitet, frekvens och duration i ett träningsprogram.30 

 

Brown, Mayhew och Boleach skriver i en artikel från år 1986 att man lättare kan utveckla 

kraft i musklerna i hopp om man använder sig av plyometrisk träning. En muskel sträcks ut 

precis innan det sker en kraftfull kontraktion av samma muskel.31 De genomförde en studie 

där universitetsbasketspelare tränade plyometrisk träning som bestod av tio djupa hopp från 

en 45 centimeters bänk, detta upprepades tre gånger på ett träningspass. Detta genomfördes 

tre gånger per vecka under 12 veckor. För att mäta effekten av den plyometriska träningen 

testade man en träningsgrupp och en kontrollgrupp både före och efter träningsperioden i 

vertikala hopp, ett hopp med armsving och ett hopp med händerna knäppta bakom kroppen. 

Kontrollgruppen genomförde endast den ordinarie basketträningen medan träningsgruppen 

även genomförde den plyometriska träningen.32 Optimal bänkhöjd för dessa träningshopp är 

mellan 40 och 50 centimeter. Den plyometriska träningsgruppen gjorde större framsteg än 

kontrollgruppen vilket indikerar i att plyometrisk träning bidrar till ökad hopphöjd och är en 

lämplig träningsmetod.33  

 

Under de senaste decennierna har plyometrisk träning blivit populärt hos tränare och aktiva 

inom olika sporter.34 I en tidigare studie har man undersökt plyometrisk träning hos 

juniorbasketspelare i åldern 15-16 år. Under sex veckor genomförde basketspelarna förutom 

baskettärningen på 90 minuter sex gånger i veckan ett plyometriskt träningsprogram. 

 
29 Maarten F. Bobbert, ”Drop jumping as a training method for jumping ability”, Sports medicine, 9, (1990:1), s. 
8 
30 Ibid., s. 10 
31 M. E. Brown, J. L. Mayhew, L. W. Boleach, “Effect of plyometric training on vertical jump performance in 
high school basketball players”, The journal of sports medicine and physical fitness, 26, (1986:1), s. 1. 
32 Ibid., s. 2 
33 Ibid., s. 3 
34 D. Matavulj, M. Kukolj, D. Ugarkovic, J. Tihanyi, S. Jaric, ” Effects of plyometric training on jumping 
performance in junior basketball players”, The journal of sports medicine and physical fitness, (2001:41), s. 159 
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Basketspelarna var uppdelade i två träningsgrupper och en kontrollgrupp. 

Träningsprogrammen för de två träningsgrupperna bestod av tre serier med 10 dropjumps från 

en 50 centimeters respektive 100 centimeters bänk tre gånger i veckan. Mellan varje serie var 

det tre minuters vila. Träningsprogrammet tog ungefär 15 minuter att genomföra. Före och 

efter träningsperioden testades försökspersonerna i counter movement jump. Efter 

träningsperiodens slut visade kontrollgruppen ingen förbättrad hopphöjd, för de två 

träningsgrupperna förbättrades hopphöjden med 4.8 centimeter för dem som genomförde 50 

centimeters dropjump respektive 5.6 centimeter för den träningsgrupp som gjorde 100 

centimeters dropjump.35 

1.3.5 Studier inom rytmisk gymnastik 

Rytmisk gymnastik definieras som en sport där en hög förmåga i hopphöjd är viktigt och som 

kan leda till bättre resultat och utförande på tävling. I en tidigare studie har man undersökt 

hoppförmågan hos amerikanska rytmiska gymnaster. Dessa gymnaster genomförde ett 

träningsprogram som bestod av två delar, en del med pilates och en med träning i vatten i fyra 

månader. Mätningar av spänsten före och efter samt en månad in i träningsperioden gjordes 

med hjälp av en kraftplatta som registrerade flygtid, reaktionstid och explosiv styrka.36 

Pilatesträningen innehöll tåhävningar på en och två fötter, benböj eller så kallade pliéer inom 

rytmisk gymnastik i tre olika fotpositioner och på ett ben samt hopp från en och två fötter. 

Varje övning gjordes 20 gånger som repeterades tre gånger. Första månaden skulle träningen 

genomföras två gånger i veckan och därefter en gång per vecka. Träningen i vatten 

genomfördes under 45 minuter, två gånger i veckan. Denna träning var till för att träna styrka 

och uthållighet under hopp med vattenmotstånd. De sex gymnaster som utfört hoppträningen 

ökade sin hoppförmåga med ett medelvärde på 16,2 % efter en månad och underhöll 

förbättringen till testet vid fyra månader. Kontrollgruppen som bestod av två gymnaster 

visade ingen signifikant skillnad.37 

 

Tidigare träningsstudier inom idrotter som kräver god hoppförmåga som exempelvis 

volleyboll, basket och friidrott handlar om traditionella hoppövningar som hopp över häckar, 

dropjumps och counter movement jump etc. I studien om rytmisk gymnastik och plyometrisk 

träning som nämns ovan används lite annorlunda träningsmetoder som träning i vatten och 

pilatesövningar. Det finns ingen träningsstudie gjord på rytmiska gymnaster som använder sig 

 
35 Ibid., s. 160-161 
36 Mark R. Hutchinson, Linda Tremain, John Christiansen, James Beitzel, “ Improving leaping ability in elite 
rhythmic gymnasts”, Medicine and science in sports and exercise, 30, (1998:10), s. 1543 
37 Ibid., s. 1544 
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av dessa traditionella spänstövningar. Som tränare och gymnast vill man finna 

träningsövningar som enkelt kan göras i träningshallen och som påverkar hoppförmågan 

positivt. I Sverige behöver träningen effektiviseras för att gymnasterna ska hinna med att 

träna allt som krävs för att tävla på elitnivå.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga svenska rytmiska elitgymnasters hoppförmåga samt se om 

ett spänstträningsprogram kan förbättra hoppförmågan hos dessa gymnaster. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilken hoppkapacitet har gymnasterna? 

2. Förbättras gymnasternas hoppförmåga efter sex veckor med specifik spänstträning? 

 

 
 



 16

2 Metod 

2.1 Urval 

2.1.1 Försökspersoner 

Studiedeltagarna för denna undersökning är 12 svenska elitgymnaster i rytmisk gymnastik 

som tävlar på riksnivå i Sverige. Sju av gymnasterna tävlar individuellt och fem stycken är i 

trupp. Två gymnaster är ungdomar (10 - 12 år), fyra är juniorer (13 - 15 år) och sex stycken är 

seniorgymaster (16 - 18 år). Dessa gymnaster valdes ut från en gymnastikförening där 

uppsatsförfattaren är tränare. Innan studien startade blev alla deltagarna informerade om vad 

studien innebar och vad de förväntades göra. En tillståndsblankett för personer under 18 år 

delades ut som målsman skulle skriva under.  
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för försökspersonerna 
RG= rytmisk gymnastik, SD= standardavvikelse 
  Ålder Längd 

(cm) 
Vikt 
(kg) 

Träningsbakgrund 
antal år 

RG träning 
antal 

timmar/vecka 
Medelvärde 15 162 48,9 7,9 13 
SD 2,02 8,22 9,49 3,17 2,86 

 

Medelåldern för gymnasterna är 15 år, medellängden är 162 centimeter och medelvikten är 

48,9 kg. Gymnasternas träningsbakgrund i rytmisk gymnastik är mellan 1-11 år där 

medelvärdet är 7,9 år och gymnasterna tränar mellan 10-16 timmar i veckan. Utöver träningen 

i rytmisk gymnastik tränar många av testpersonerna balett och dans som ingår i deras 

utbildning i skolan. 

 

2.1.2 Kontrollgrupp 

På grund av att det finns för få gymnaster på en likartad gymnastisk nivå i den förening som 

valts ut var försökspersonerna både träningsgrupp och kontrollgrupp. Efter första testtillfället 

tränade gymnasterna två veckor ordinarie träning, därefter testades gymnasterna igen. Efter 

kontrollperioden startade det sex veckor långa spänstträningsprogrammet. 

 



2.2 Procedur 

2.2.1 Material 

För att kunna genomföra testerna behövdes ett måttband, en linjal och en tumstock. Enkel 

apparatur användes för att lätt kunna utföra testerna kontinuerligt i träningshallen utan krav på 

tillgång till kraftplatta. Till träningsperioden användes 10 häckar som var justerbara mellan 

höjden 40-50 centimeter, viktbälte för 2, 3, 4 och 5 kilo samt bänkar och plintar. 

2.2.2 Tester 

Sex tester utfördes före och efter träningsperioden samt två veckor före träningsperiodens 

start (kontrollperioden). Vid varje testövning gavs försökspersonerna två försök. Det bästa av 

de två försöken användes för vidare analys. Några av de tester som gymnasterna genomförde 

finns dokumenterade i den kommande kravprofilen för rytmisk gymnastik, dock inte test två 

och tre nedan.  

  

1. Counter Movement Jump från båda fötter utan armsving  

Ett vertikalt hopp utfördes med hjälp av ett bromsat måttband (Abalakow-test). Ett 

måttband löpte under en linjal fasttejpad på golvet. Måttbandet fästes i ett bälte i 

midjan. Försökspersonen stod rakt upp och cm-talet vid linjalen antecknas, måttbandet 

är sträckt. När hoppet utfördes följde måttbandet med och det cm-tal som stod vid 

linjalen efter hoppets slut antecknades. Skillnaden mellan cm-talen noterades som 

försökspersonens hopphöjd. 

 

 

 

  

 
 
 Figur 1. Counter Movement Jump 
 

2. Counter Movement Jump från höger fot utan armsving 

Samma utförande som i test ett men endast med höger ben. 

 

3. Counter Movement Jump från vänster fot utan armsving 

 Samma utförande som i test ett men endast med vänster ben. 

 17



4. Jämfota hopp framåt 

Ett jämfota hopp framåt genomfördes med start och landning på båda fötter. Från 

startpositionen mättes hoppets längd med en tumstock. Hoppet mättes i centimeter. 

 

 

 

 
 
 
 
 Figur 2. Jämfota hopp framåt 
 
 

5. Hopp från vänster ben till höger ben utan sats 

Ett hopp framåt från stillastående, från vänster ben till höger ben. Från startpositionen 

mättes hoppets längd med en tumstock. Hoppet mättes i centimeter. 

 

 

 

 

 
Figur 3. Hopp från det ena benet till det andra 

  

 

6. Hopp från höger ben till vänster ben utan sats 

Samma utförande som i test fem men från höger ben till vänster ben. 
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2.2.3 Träning 

Studiedeltagarna utförde ett träningsprogram för spänst under sex veckor tre gånger i veckan. 

Träningen utfördes i träningshallen där gymnasterna tränar på en tävlingsmatta i rytmisk 

gymnastik. Programmet tog ca 10 minuter att genomföra och gjordes i samband med den 

ordinarie träningen. Försökspersonerna instruerades att genomföra varje träningsövning med 

maximalt kraft och intensitet. Massan hos viktbältet som användes vid övningarna studshopp 

och tåhävningar bestämdes med hjälp av viktbelastningen vid Wingates cykeltest. För kvinnor 

var viktbelastningen 7,5 procent av aktuell kroppsvikt. Av samtliga träningspass genomförde 

försökspersonerna 75 procent av passen, därav ett bortfall på 25 procent. Detta berodde pga. 

sjukdomar, skador, semester etc.  

 

1. Studshopp 

Vertikala hopp på ett och samma ställe med minimal böjning i höft-, knä- och fotled. 

Armar fick tas med i hoppet. 

Vecka 1-3: 20 repetitioner 

Vecka 4-6: 20 repetitioner med viktbälte (7,5 % av kroppsvikt) 

 

 

 

 

 
Figur 4. Studshopp 
 

2. Hopp över häckar 

Successiva hopp över 10 häckar. Häckarna stod efter varandra med cirka en meters 

mellanrum.  

Vecka 1-3: Häckhöjd 40 centimeter, 5 repetitioner 

Vecka 4-6: Häckhöjd 50 centimeter, 5 repetitioner  

 

 

 

 

 
Figur 5. Hopp över häckar 
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3. Dropjump 

Ett hopp ner från bänk, därefter ett maximalt vertikalt hopp, utan armsving.   

Vecka 1-3: 30 centimeters bänk, 10 repetitioner 

Vecka 4-6: 50 centimeters bänk, 10 repetitioner 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Dropjump ner från bänk 

 

 

4. Explosiva tåhävningar 

Tåhävning på bänk med hög fart i uppresningen och långsamt ner till startposition där 

hälen var något nedanför bänken.  

Vecka 1-3: Tåhävningar på bänk, 20 stycken på parallella fötter, 15 stycken på höger 

respektive vänster fot. 

Vecka 4-6: Tåhävningar på bänk med viktbälte (7,5 % av kroppsvikt), 20 stycken på 

parallella fötter, 15 stycken på höger respektive vänster fot. 

   

 

 

 

 
 

Figur 7. Explosiva tåhävningar 
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2.3 Databearbetning 

Denna undersökning är en träningsstudie, en experimentell undersökning med en kvantitativ 

ansats. Mätningarna genomfördes självständigt av uppsatsens författare enligt ovan beskrivna 

procedur. Resultaten av testerna dokumenterades i ett testprotokoll för varje gymnast och data 

från samtliga försökspersoner analyserades sedan i dataprogrammet SPSS 15.0. 

Hoppförmågan i de sex testerna jämfördes först mellan de två förtesterna med hjälp av ett 

parat t-test. Genom ytterligare parat t-test jämfördes testresultaten före och efter träningen. 

Eftersom testvärdena före träningsperioden användes två gånger vid t-testet godtogs endast en 

signifikans om p<0,025. 

  
 

2.4  Reliabilitet och validitet 

Testmetoderna är enkla och det krävs lite material för att genomföra tester och 

träningsprogram. Att samma testledare utförde för och eftertester säkerställer mindre variation 

i mätutförandet. I kravanalysen som försökspersonernas resultat kommer att jämföras med 

används Sargeant-testet (jump and reach). För att säkerställa att Sargeants test uppvisar 

samma resultat som mätning av hopp vid Abalakows test (bromsat måttband) har en 

jämförelse mellan dessa två testutföranden utförts. Sargeants test visade några centimeters 

bättre resultat men visar olika resultat beroende på axelns och armens position. Abalakows 

test har en bra reproducerbarhet, därför används detta test i denna studie för att kunna upprepa 

liknande resultat vid varje testförsök.38 Testerna är utformade så de ska likna idrotten så 

mycket som möjligt. Svårighetshopp i rytmisk gymnastik kan både utföras från en eller två 

fötter, detta har även avspeglats i testerna i denna studie för att ha en så hög validitet som 

möjligt. 

 

 

          

 

 
38 Ulla Svanteson, Roland Thomeé, Jon Karlsson, Idrottarens spänstbok: spänst och elasticitet i muskler och 
senor, (Farsta, SISU idrottsböcker, 2001), s. 102 



3 Resultat 

3.1 Kontrollperiod 

Efter kontrollperioden visade test ett, tre, fyra, fem och sex ingen signifikant skillnad vid 

jämförelse mellan de två första testtillfällena. Endast test två visade en statistisk skillnad då 

medelvärdet skiljde sig två cm från testtillfälle ett (pre) till testtillfälle två (före). 

Gymnasternas medelvärde av de två första testtillfällena var vid counter movement jump 

(CMJ) 37,42 cm. Medelvärdet för CMJ på höger ben var 26,83 cm och för vänster ben 29,17 

cm. Vid det första horisontella hopptestet, jämfota hopp framåt, var gymnasternas medelvärde 

188 cm. Medelvärdet vid hopp från vänster ben till höger ben var 164,13 cm och vid hopp 

från höger ben till vänster ben 166,30 cm. Gymnasternas testresultat för test ett, två, tre och 

test sex visar bättre resultat vid testtillfälle två. För test fyra och fem minskar resultatets 

medelvärde och därmed ett sämre värde än vid testtillfället före kontrollperioden. 
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 Figur 8. Medelvärde och standardavvikelse för test 1-6 vid testtillfälle Pre och Före  

Medelvärden för test 1-6 vid testtillfälle Pre och Före. CMJ= counter movement jump, JH= jämfota 
hopp framåt, VH= hopp från vänster ben till höger ben, HV= hopp från höger ben till vänster ben.  
*= Signifikant skillnad p<0,05  
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3.2 Träningsperiod 
 

3.2.1 Test 1 – Counter movement jump 

Figur 9 visar varje försökspersons hoppresultat för counter movement jump från båda benen 

vid samtliga tre testtillfällen. Sju gymnaster förbättrade sina testresultat vid testerna efter 

träningsperioden.   
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 Figur 9. Testresultat för försökspersonerna vid CMJ 
 

Medelvärdet vid testtillfället före träningsperioden var 38,08 cm och efter träningsperioden 

40,08 cm. Gymnasterna ökade testresultatet med 2 cm vilket motsvarar 5,5 procents ökning 

av hopphöjden. P-värdet visade 0,098 vilket inte är en statistisk säkerställd skillnad (p<0,025). 

 
Tabell 4. Försökspersonernas medelvärde och SD vid CMJ 

Testtillfälle Pre Före Efter 

Medelvärde och SD 36,75 ± 5,85 38,08 ± 6,01 40,08 ± 5,45 
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3.2.2 Test 2 – Counter movement jump höger ben 

I figur 10 visas gymnasternas resultat vid counter movement jump på höger ben vid 

testtillfälle pre, före och efter. Resultaten hade en stor spridning, fem av tolv gymnaster 

förbättrade sina resultat efter träningsperioden. 
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 Figur 10. Testresultat för försökspersonerna vid CMJ höger ben 
 
 
När gymnasterna testades i CMJ på höger ben var medelvärdet före träningsperioden 27,83 

cm och efter träningsperioden 28,33 cm. Medelvärdet förbättrades med 0,5 cm efter 

träningsperioden  vilket motsvarade en ökning på ca 2 procent.  Efter 

kontrollperioden visade p-värdet en statistisk skillnad då värdet var 0,015, p-värdet 

motsvarade dock inte en statistisk signifikans (p<0,025) efter träningsperioden då värdet var 

0,593. 

 
Tabell 5. Försökspersonernas medelvärde och SD vid CMJ på höger ben 
Testtillfälle Pre Före Efter 

Medelvärde och SD 25,83 ± 4,04 27,83 ± 4,76 28,33 ± 4,92 

 24



 

3.2.3 Test 3 – Counter movement jump vänster ben 

I figuren nedan visas testresultaten för counter movement jump med vänster ben. Nio av tolv 

gymnaster förbättrade sitt hoppresultat från testtillfället före till testtillfället efter 

träningsperioden. 
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 Figur 11. Testresultat för försökspersonerna vid CMJ vänster ben 
 
Medelvärdet vid testtillfället före träningsperioden var 29,50 cm och efter träningsperioden 

30,75 cm. Gymnasternas medelvärde förbättrades med 1,25 cm vilket motsvarar 4,2 procents 

ökning av hopphöjden. P-värdet minskades från kontrollperioden då värdet var 0,526 till 

0,244 men som dock inte uppfyller kraven för en statistisk skillnad. 

 
Tabell 6. Försökspersonernas medelvärde och SD vid CMJ på vänster ben 
Testtillfälle Pre Före Efter 

Medelvärde och SD 28,83 ± 4,63 29,50 ± 5,07 30,75 ± 3,93 
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3.2.4 Test 4 – Jämfotahopp framåt 

I figur 12 redovisas försökspersonernas hoppresultat för test 4. Elva av tolv gymnaster 

förbättrar sitt resultat från testtillfället före träningsperioden till testtillfället efter 

träningsperioden. 
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 Figur 12. Testresultat för försökspersonerna vid jämfotahopp framåt 
 

Medelvärdet vid testtillfället före träningsperioden var 187,67 cm och efter träningsperioden 

197,33 cm. Vid det horisontella jämfotahoppet framåt skedde en förbättring på 5,10 procent 

vilket var en ökning av medelvärdet med 9,66 cm. P-värdet var mindre än 0,025 vilket 

motsvarade en statistisk signifikans.  

 
Tabell 7. Försökspersonernas medelvärde och SD vid jämfota hopp framåt 
*= signifikant skillnad (p<0,05) 
Testtillfälle Pre Före Efter 

Medelvärde och SD 188,33 ± 25,76 187,67 ± 21,89 197,33 ± 20,63 * 
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3.2.5 Test 5 – Hopp från vänster ben till höger ben 

Åtta av tolv gymnaster visade bättre hoppresultat efter träningsperioden. I grafen nedan 

redovisas varje försökspersons resultat vid samtliga tre testtillfällen. 
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 Figur 13.  Testresultat för försökspersonerna vid hopp från vänster ben  
 till höger ben 
 
 
Vid testillfället före träningsperioden var medelvärdet 163, 67 cm och efter träningsperioden 

168,92 cm. Försökspersonernas medelvärde ökade med 5,25 cm från testtillfället före till 

testtillfället efter träningsperioden. Denna förbättring motsvarade 3,2 procents ökning av 

hopphöjden men visar dock inte någon statistisk skillnad då p-värdet var 0,098.   

 
Tabell 8. Försökspersonernas medelvärde och SD vid hopp från vänster ben till höger ben 
Testtillfälle Pre Före Efter 

Medelvärde och SD 164,58 ± 17,75 163,67 ± 11,73 168,92 ± 11,74 

 

 
 



3.2.6 Test 6 – Hopp från höger ben till vänster ben 

I figur 14 visas testresultaten vid testtillfälle pre, före och efter. Av tolv försökspersoner 

visade tio av dem bättre resultat vid det sista testtillfället än vid testtillfället före 

träningsperioden.  
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 Figur 14. Testresultat för försökspersonerna vid hopp från höger ben  
  till vänster ben 
 
 

Medelvärdet vid testtillfället före träningsperioden var 167,42 cm och vid det sista testtillfället 

171,67 cm. Efter träningsperioden hade gymnasternas medelvärde förbättrats med 4,25 cm, 

drygt 2,5 procent. P-värdet visade dock ingen signifikant skillnad men hade efter 

kontrollperioden minskat från 0,538 till 0,148. 

 
Tabell 9. Försökspersonernas medelvärde och SD vid hopp från höger ben till vänster ben 
Testtillfälle Pre Före Efter 

Medelvärde och SD 165,17 ± 17,05 167,42 ± 12,80 171,67 ± 15,02 
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3.3 Testresultat jämfört med kravanalysen 

3.3.1 Counter Movement Jump 

Vid första och andra testtillfället låg gymnasternas medelvärde på 36-38 cm. Det var dock en 

stor spridning inom studiegruppen, de bästa resultaten vid testtillfälle ett (pre) hade två 

seniorgymnaster med värden på 46 respektive 47 cm. Vid det sista testtillfället (efter 

träningsperioden) hoppade en seniorgymnast 52 cm vilket är godkänt för seniorer enligt 

kravanalysen. Endast en gymnast uppnådde godkänt i sin åldersklass under samtliga tre 

testtillfällen. 

3.3.2 Jämfotahopp framåt 

Vid de horisontella hoppen ligger försökspersonerna i denna studie högre upp på 

kravanalysens betygsskala än vid det vertikala hoppet. Innan träningsperioden hoppade 

ungdomsgymnasterna mellan 164-171 cm vilket är G och VG på kravanalysens betygsskala. 

Efter träningsperioden hoppade samma gymnaster 169-176 cm vilket innebär VG och MVG. 

Juniorgymnasterna hoppade som bäst efter träningsperioden mellan 185-211 cm vilket 

motsvarar VG och MVG i betygsskalan. Innan träningsperioden hoppade dessa gymnaster 

176-201 cm. Seniorgymnasterna hade resultat mellan 168 cm och 233 cm innan 

träningsperioden och efter träningsperioden 183 cm till 243 cm vilket innebär att alla 

seniorgymnaster efter träningsperioden låg på G eller högre på betygsskalan. Detta visar att 

vid horisontella hopp framåt från jämfota ligger svenska gymnaster bra till vid en jämförelse 

med kravanalysen. Gymnasterna nådde högre upp på betygsskalan efter träningsperiodens 

slut.   

3.3.3 Hopp från ett ben till det andra benet 

Ungdomsgymnasternas testresultat var för hopp från vänster ben före träningsperioden 150-

153 cm vilket är G i den aktuella åldersklassen. Efter träningsperioden låg hoppresultaten på 

153-161 cm som motsvarar G och VG. Juniorgymnasterna hoppade 159-173 cm vid testerna 

innan träningsperioden och 153-175 cm efter träningsperioden. Här skedde ingen stor 

förbättring. Seniorgymnasterna hoppade mellan 145-185 cm innan träningsperioden och 164-

195 cm efter träningsperioden. Några gymnaster klarade inte gränsen för godkänt medan vissa 

låg på G eller VG.  

 

För hopp från höger ben till vänster ben hoppade ungdomsgymnasterna mellan 143-147 cm 

innan perioden med träning och 145-148 cm efter träningsperioden. Dessa resultat motsvarar 
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inte G i kravanalysens betyg. Juniorernas resultat var 160-181 cm vid testtillfället före 

träningsperioden och 159-179 cm efter träningsperioden. Alla resultat låg inom gränsen för G 

och VG. Seniorgymnasterna hoppade 162-183 cm innan träningsperioden startade och 172-

199 efter träningsperioden vilket är bättre resultat än tidigare och visar att alla gymnaster låg 

över gränsen för godkänt för seniorer. 
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4 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hoppkapaciteten hos svenska rytmiska gymnaster och att 

se om ett sex veckors spänstträningsprogram för rytmiska gymnaster kunde öka deras 

hoppförmåga. Gymnasternas testresultat visade att de låg närmare kravanalysens testvärden 

vid de horisontella hoppen än vid de vertikala hoppen. Medelvärdet för jämfota hoppet framåt 

förbättrades efter träningsperiodens slut, test fyra visade en statistisk signifikans då p-värdet 

var mindre än 0,025. Samtliga medelvärden för testerna efter träningsperioden visade en 

tendens till förbättring vilket indikerar att de träningsövningar som gymnasterna utfört under 

de sex veckor som träningsprogrammet pågått påverkat hoppförmågan positivt. 

 

Träningen som bedrevs i denna studie utfördes av redan tränade individer. Hoppförmågan hos 

dessa gymnaster är troligtvis bättre än hos otränade individer i samma ålder. Om studien hade 

gjorts med försökspersoner som inte tränade regelbundet skulle nog dessa individer förbättra 

sig mer i jämförelse med vad gymnasterna gjorde i denna studie. Den statistiska signifikansen 

hade eventuellt visats i fler tester. 

 

Nästan alla gymnaster har ett bättre och ett lite sämre ben när man utför kroppssvårigheter, 

ofta har gymnasterna mer flexibilitet i ett ben och det är med detta ben som det flesta 

kroppssvårigheterna utförs. Övningar som kräver flexibilitet utförs främst med det bästa benet 

och kan bidra till att gymnasten blir starkare i ett speciellt ben. Har du t.ex. mer flexibilitet i 

höger ben använder du vänster ben till att ta avstamp från i hopp, stå på i balanser och utföra 

piruetter på m.m. I testresultaten hos försökspersonerna i denna studie finns en koppling 

mellan ”det bästa benet” och bättre hoppstyrka och hopphöjd i det motsatta benet.  

 
Brown, M. E. m.fl.39 samt Ioannis G. Fatouros m.fl.40 har gjort träningsstudier inom 

plyometrisk träning som visat goda resultat. Träningsperioden i dessa studier har varit 12 

veckor vilket är dubbelt så länge som träningsperioden i denna studie. Om träningsperioden i 

denna studie varit 8-12 veckor hade eventuellt fler testresultat visat en statistiskt säkerställd 

skillnad. 

 

 
39 M. E. Brown, J. L. Mayhew, L. W. Boleach, “Effect of plyometric training on vertical jump performance in 
high school basketball players”, The journal of sports medicine and physical fitness, 26, (1986:1), s. 2. 
40 Ioannis G. Fatouros, Athanasios Z. Jamurtas, D. Leontsini, Kyriakos Taxildaris, N. Aggelousis, N. 
Kostopoulos, Philip Buckenmeyer, “Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their 
combination on vertical jumping performance and leg strength”, Journal of strength and conditioning research, 
14 , (2000:4), s. 472-473 
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I rytmisk gymnastik är det främst den vertikala hopphöjden man vill förbättra då det är viktigt 

med hög hopphöjd i olika svårighetshopp som ingår i det tekniska reglementet. Hoppen som 

gymnasterna utförde under träningsperioden bestod mest av vertikala hopp, ändå så var det 

det horisontella hoppet framåt (test fyra) som visade en statistisk signifikans. Spänsthoppen 

studshopp, dropjump och häckhopp är alla övningar som utnyttjar stretch-shortening cykeln 

och bör förbättra den vertikala hopphöjden. Ju styvare senor och muskler är desto mer kraft 

utvecklas, dock inte för styv då senan kan gå sönder.41 D. Matavulj m.fl.42 undersökte 

basketspelares vertikala hopphöjd och dess resultat kan jämföras med denna studie. Efter sex 

veckor med plyometrisk träning som bestod av tre serier med 10 dropjumps från en höjd på 

50 cm förbättrades försökspersonernas medelvärde med 4,8 cm. Detta är en större förbättring 

än vad som skedde i denna studie. Efter sex veckor med dropjump, häckhopp, studshopp och 

tåhävningar förbättrades gymnasternas medelvärde med 2 cm. I jämförelse med studien av D. 

Matavulj m.fl. utfördes endast en typ av plyometriskt hopp som syftar till att förbättra 

spänsten och detta hopp utfördes fler antal gånger än vad försökspersonerna i denna studie 

gjorde. Testresultaten i denna studie hade eventuellt blivit bättre om gymnasterna endast 

fokuserat på en hoppövning för att få in tekniken så träningen blir plyometrisk. Det finns 

många olika sätt att utöva plyometrisk träning på, det är viktigt att träningen anpassas till den 

aktuella idrotten så de aktiva förbättrar sin hoppförmåga utan att skadas. 

 

Testerna som utfördes från båda benen visade bättre testresultat och förbättrades mer i 

jämförelse med de tester som utfördes på eller från ett ben. Eftersom det inte ingick några 

hoppövningar från en fot i träningsprogrammet kan detta vara en avgörande faktor. 

Tåhävningar från en fot var den enda träningsövning som utfördes från en fot. För att få bättre 

resultat och öka hoppförmågan från en fot tror jag att även hoppövningar från en fot bör ingå i 

träningsprogrammet. Eftersom gymnasterna var relativt unga med en medelålder på 15 år 

valde jag att inte lägga in hopp från ett ben i träningsprogrammet på grund av den stora 

belastningen som kan bli på knälederna och därmed en eventuell skaderisk.43  

 

 
41 Ulla Svanteson, Roland Thomeé, Jon Karlsson, Idrottarens spänstbok: spänst och elasticitet i muskler och 
senor, (Farsta, SISU idrottsböcker, 2001), s. 39 
42 D. Matavulj, M. Kukolj, D. Ugarkovic, J. Tihanyi, S. Jaric, ” Effects of plyometric training on jumping 
performance in junior basketball players”, The journal of sports medicine and physical fitness, (2001:41), s. 159 
43 Ulla Svanteson m.fl., s. 61 
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4.1 Slutsats 

Medelvärdet för det horisontella hoppet framåt ökade efter sex veckor med specifik 

spänstträning. Troligen skulle fler tester visa en statistisk signifikans om träningsperioden 

varat längre. Hopp- och spänstövningarna som användes i denna studie visar ändå att dessa är 

relevanta att addera till träningen för att öka hoppförmågan då medelvärdena för samtliga 

tester visade tendenser till att förbättras efter träningsperioden. 

 

4.2 Fortsatt forskning 

Denna studie visar att medelvärdet för det horisontella jämfotahoppet framåt förbättrades efter 

sex veckor med spänstträning. Det vore intressant att genomföra samma träningsprogram en 

längre period på 12 veckor för att se om skillnaderna på testresultaten blir större och fler tester 

visar en statistisk signifikans. Tidigare forskning inom andra idrotter har genomfört 

träningsstudier med endast en typ av plyometriskt träningshopp vilket också skulle vara 

intressant att undersöka inom rytmisk gymnastik. Det finns relativt lite forskning gjord på 

rytmiska gymnaster och generellt inom rytmisk gymnastik så det finns många områden att 

studera kring även utanför området spänstträning.    
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 Bilaga 1 
 

Tillstånd från målsman/vårdnadshavare att genomföra test/undersökning med 
idrottsinriktning på person under 18 år 

 
Nedanstående skrivning avser tillstånd för personen: 
 
Namn: 
 
Födelsenr.: 

Beskrivning av test/undersökning: 
 
Jag Maria Skogholm skriver under höstterminen 2007 min C-uppsats på Gymnastik- 
och idrottshögskolan. Jag skriver om spänstträning inom rytmisk gymnastik. 
Gymnasterna kommer att genomföra spänsttester i Forsgrenskahallen på träningstid vid 
tre tillfällen. Efter testtillfälle två kommer gymnasterna att starta en 
spänstträningsperiod på sex veckor. Denna träningsperiod kommer att innebära att 
gymnasterna gör fyra spänstövningar, tre gånger per vecka. Träningsprogrammet tar ca 
10 minuter. Efter sex veckors spänstträning kommer spänsttesterna att genomföras 
ytterligare en gång.   
 
 
 
 
 
Plats för genomförande av test/undersökning: Forsgrenskahallen, Medborgarplatsen 
 
Testledarens titel/namn: Maria Skogholm 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 
Lidingövägen 1, Box 5626, 114 86 Stockholm 
Telefon vx: 08-402 22 00 

 
Tillkännagivande: Inget tillstånd till deltagande i test/undersökning skall ges om personen 
ovan har medicinska hinder eller om det föreligger andra orsaker som kan medföra risker eller 
obehag för personen. Vid tillstånd till deltagande skall det klargöras för personen att hon/han 
när som helst äger rätt att utan förklaring avbryta test/undersökning. 
 
 
Tillståndsgivning 
 
Undertecknad målsman/vårdnadshavare ger härmed tillstånd för……………………………att 
deltaga i ovan beskrivna test/undersökning. 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Namnteckning målsman/vårdnadshavare  Namnförtydligande 
 
________________________________ 
Ort och datum 
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Bilaga 2 
 
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 
Plyometric 
Plyometric training 
Elite 
Jump 
High jump 
 

Gymnastics 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Jag har valt att söka på både rytmisk gymnastik och generellt på gymnastik för det fanns 
endast en artikel om man sökte på ”Rhythmic gymnastics and plyometric”. Jag har även valt 
ämnesord som rör spänstträning, tex. höjdhopp och hopp. 

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

Träffar 
SportDiscus 
 
 
 
 
 
PubMed 

Rhythmic gymnastics and plyometric 
Gymnastics and plyometric 
Plyometric training and elite 
Gymnastics and jump 
Effects of plyometric training 
 
Rhythmic gymnastics and jump 
High jump and plyometric training 
Higher jump with plyometric training 

1 
9 
8 
112 
33 
 
1 
15 
8 

1 
3 
3 
- 
4 
 
1 
3 
2 

   
KOMMENTARER:  
Jag tycker att både PubMed och SportDiscus är bra databaser att söka i. Vissa artiklar som 
man anser vara relevanta har tyvärr varit på ett annat språk eller inte funnits på GIH. Jag 
måste dock komplettera min käll- och litteraturförteckning då jag inte hunnit gå igenom 
databaserna ordentligt. 
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