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INTRODUKTION 
 
Gymnastik – och idrottshögskolan, GIH, har en lång tradition av utbildning inom 
skidåkning. Redan 1924 genomfördes den första fjällfärden för civila studenter i Jämtland 
och sedan 1926 har obligatorisk utbildning i turteknik, förlagd till fjällterräng, 
genomförts (Schantz & Halldén, 1988). Utförsåkning och längdåkning har också länge 
funnits med som inslag i vinterutbildningen. För närvarande har samtliga program vid 
GIH (lärarprogrammet, tränarprogrammet och hälsopedagogprogrammet) en obligatorisk 
vinterutbildning i fjällmiljö, omfattande omkring tre högskolepoäng (cirka två veckors 
heltidsstudier). 
  
Under senare år har en ökande andel av de antagna studenterna uppvisat brister vad gäller 
grundläggande skidfärdighet, vilket försvårat möjligheterna till breddning och 
fördjupning, såväl teoretiskt som praktiskt, under vinterutbildningen. De stora 
skillnaderna i färdighet hos studenterna innebär, förutom svårigheterna att tekniskt och 
didaktiskt arbeta med olika aspekter av skidåkning med heterogena grupper under en så 
begränsad tid, även att säkerheten under turåkningsmomentet får större fokus än vad som 
tidigare varit fallet. Den bristande skidåkningsfärdigheten hos vissa studenter kan bland 
annat få till följd att de får svårt att genomföra turåkningen. Den vanligtvis otillräckliga 
snötillgången i Mellansverige gör att träning på ”hemmaplan” blir svår att genomföra. 
 
I syfte att söka komma till rätta med denna problematik genomfördes ett delprojekt inom 
ramen för det så kallade ”GIH 2008-projektet”. Studenter som själva ansåg sig ha en 
bristande skidteknik, eller betraktade sig som nybörjare i skidåkning, erbjöds delta i 
projektet. Utöver möjligheten att stödja studenter som saknade eller hade liten tidigare 
erfarenhet av skidåkning, fanns här möjlighet att prova olika metodiker för didaktiska 
studier.  
  
Denna åtgärd från GIH:s sida att bistå studenter som av geografiska, klimatologiska eller 
av andra orsaker inte haft möjlighet att tidigare skaffa sig skiderfarenhet kommer 
sannolikt att bli än mer betydelsefull i framtiden.  
  
Nedan presenteras data för stakmomentet och diagonalåkningen i projektet. Ett antal 
utrustningar, bestående av skidskor, stavar och rullskidor införskaffades och studenterna 
fick en möjlighet att under några veckor träna rullskidåkning 
 
Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder användes för utvärdering av 
träningsprocesser. Denna utvärdering baserades på videofilmning och datorbaserad 
videoanalys. 
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TVÅ TEKNIKER I LÄNGDÅKNINGENS KLASSISKA 
STIL 
 
Längdåkning på skidor är en cyklisk rörelse, det vill säga rörelsemönstret upprepas gång 
på gång under åkningen. Fysiologiskt ställs stora krav på framförallt aerob uthållighet 
men också styrka, och med tanke på de stora variationer som möter skidåkaren i form av 
skiftande terrängförhållanden och fören, spår och utrustning, blir längdskidåkning även 
en utmaning för balansen och koordinationen. Nybörjaren behöver därför tid för att lära 
in en stabil grundläggande teknik. Erfarenhetsmässigt utgör inlärningen av 
längdåkningstekniken en av de största utmaningarna för studenterna under 
vinterutbildningen.  
 
Den klassiska skidtekniken kan delas in i ett antal deltekniker; dubbelstakning, stakning 
med frånskjut, diagonalåkning och saxning (Skard 1986, Holmberg 1996, Nilsson 2008). 
Dubbelstakning och diagonalåkning har tränats i föreliggande projekt. I figur 1 framgår 
rörelsemönstret under en cykel i dubbelstakning. Notera stavisättning, överkroppens 
fällning samt rörelseamplituden, där armarbetet avslutas med att händerna släpper taget 
om stavarna (4) (stavarna hänger dock kvar på handlederna med hjälp av stavarnas 
handremmar).  
 
Figur 1. En rörelsecykel i dubbelstakning. (1) Stavisättning och påbörjande av 
stavfrånskjutfasen (1), stavfrånskjutfasens avslutning (4), armpendelfasen/svingfasen (4-
6), avslutning av svingfasen avslutar den aktuella stakcykeln (1-6) med stavisättningen 
som påbörjar nästa cykel (modifierat från Nilsson 2008). 
 

 
 

 
Den fria tekniken i längdåkning delas in i olika växlar (Holmberg 1996) och det har 
föreslagits att även stakningen i den klassiska stilen skulle kunna indelas i växlar, utifrån 
åkhastigheten (Figur 2; se Nilsson 2008 s. 55 f.). Vid åkning uppför används växel 1, som 
karaktäriseras av en liten hävarm runt armbågsleden, vilket innebär att musklerna på 
överarmens baksida arbetar mot ett relativt sett mindre yttre kraftmoment. Med samma 
argument kommer den större hävarmen i växel 3 att medföra en mindre kraftpåverkan på 
staven och växeln lämpar sig bäst under förhållanden där rörelsehastigheten är stor, som 
på plant underlag eller svagt utför. 
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Figur 2.  Stakningens växlar med varierande armbågsvinklar. ”Yttre hävarmar” (1) till 
armbågsled vid stakväxel 1,2 och 3. (från Nilsson 2008) 
 

  
 
 
Diagonalåkningen karaktäriseras av det diagonala rörelsemönstret mellan arm och ben, 
d.v.s. när ena sidans arm pendlas fram sker en samtidig frampendling av den motsattas 
sidans ben (figur 3). Motsvarande rörelsemönster finns även vid t. ex. löpning och gång. 
Längdåkaren i figur 3 förflyttar sig i en medelhastighet av 5.5 m/s och den totala 
cykeldurationen (bild A till bild M) är 1.3 sekunder. 
  
Figur 3. Åkcykel i diagonalåkning på skidor. Benrörelserna delas in i benpendelfas, 
glidfas och benfrånskjutsfas. Motsvarande indelning för armarna är armpendelfas samt 
främre och bakre armfrånskjutsfas (efter Nilsson 1988). 
 

 

 
 
De olika faserna i exemplet ovan motsvarar: Benpendelfas ca 40%, glidfas ca 50% och 
benfrånskjutsfas ca 10% av den totala cykeldurationen. Armrörelserna utgör, på 
motsvarande sätt, armpendelfas ca 70%, främre armfrånskjutsfas ca 20 % och bakre 
armfrånskjutsfas ca 10% av total cykelduration. Notera särskilt den ”stora” åkningen, 
d.v.s. åkarens strävan att ta ut rörelserna, samt den påtagliga tyngdöverföringen från skida 
till skida (tydliggjord genom att den ena skidan är i luften; bild B-D resp. H-J).  
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METOD 

Testpersoner 
I projektet deltog totalt 13 studenter och av dessa togs 8 studenter ut i träningsgruppen (2 
män och 6 kvinnor) och 5 studenter utgör kontrollgruppen (1 man och 4 kvinnor). 
 

Apparatur, försöksuppläggning och dataanalys 
I studien användes en pre- och posttestdesign, vilken innebar att varje deltagare efter 
totalt cirka 60 minuters ”tillvänjning” vid två träningstillfällen med rullskidorna utförde 
ett pre-test följt av en träningsperiod för träningsgruppen (ingen rullskidträning för 
kontrollgruppen) och ett avslutande post-test.  
  
I pre- och posttesten fick varje deltagare åka rullskidor (märke Elpex off-road) med 
stakteknik respektive diagonalteknik i valfri hastighet på ett horisontellt jämnt 
grusunderlag. På detta underlag markerades ett intervall på 10 m med hjälp av två 
parallella käppar som sattes fast i marken (se Figur 6, frame 1). I början av 10-
metersintervallet placerades en längdreferensstav. 
  
Studenterna i träningsgruppen tränade stakning och diagonalåkning på rullskidor 7-9 
tillfällen om ca 45 minuter. Under flera träningspass fick studenterna i träningsgruppen 
synpunkter på sin åkteknik och tips på hur tekniken kunde förbättras, såväl i stakning 
som i diagonalåkning.  
  
Varje deltagare filmades med digital videokamera under åkning i dubbelstakning och 
diagonal teknik (filmfrekvens: 50 Hz). Samtliga deltagare fick genomföra upprepade 
åksekvenser.  Samtliga deltagare fick också instruktionen att åka med de olika teknikerna 
i en hastighet som kändes säker och tekniskt stabil. Även åksekvenser där deltagarna fick 
försöka åka så fort som möjligt genomfördes. Filmningen upprepades i samma 
testintervall med samma instruktioner för samtliga deltagare i post-testet.  
 
Alla videosekvenser överfördes från videofilm till dator och analyserades i 
videoanalysprogram. Medelhastigheten hos deltagarna i testintervallet beräknades med 
hjälp av datorprogram (cSwing LLC, cSwing Inc. USA) genom att räkna antalet bildrutor 
i testintervall och multiplicera med faktorn 0.02 (50 Hz tidsupplösning) och därefter 
dividerades intervallsträckan 10 m med intervalltiden.  
 
Vinkelrörelserna i skulderled, armbågsled, knä- och höftled beräknades efter 
digitalisering av videodata med hjälp av rörelseanalysprogrammet (Human Movement 
Analysis, v. 5,  EHuman, Inc. Can). 
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RESULTAT 
Nedan presenteras resultat från åkhastighetsanalyser för stakning och diagonalåkning 
samt  exempel på kvalitativ och kvantitativ analys av åkteknik. 
 

 Stakning 
 
 Tabell 1. Stakhastighet i  för- och eftertest (m/s). 
 

 

 
 

 Stakhastighet

förtest  

Stakhastighet

eftertest 

Träningsgrupp n=8 3.2 ± 0.7 3.2 ± 0.4

Kontrollgrupp n=5 3.1 ± 0.4 3.0 ±0.3

 

Hastighetsmätningarna under staktesterna visade marginella förändringar för både 
träningsgrupp och kontrollgrupp.  
 

Exempel på kvalitativ analys av stakning 
Testpersonerna (Tp) 1 (Figur 4) och Tp 2 (Figur 5) samt Tp 3 (Figur 6) utgör typfall av 
studenter i träningsgruppen som uppvisar en bättre attackställning i stavisätt i eftertest 
med framåtlutad bål och mer lutande stavar. Även ”handsläppet” (öppning av händerna i 
slutet av stavfrånskjutet) är förbättrat i eftertest för tp 1. 
 
Figur 4. Tp 1 i träningsgruppen. Övre bildserie representerar förtest och den nedre 
eftertest. Frame-nummer gäller både övre och nedre bildserierna. 
 

 
 
 
En tydlig förbättring ses även för tp 2 som i förtest hade en låst hand runt staven i slutet 
av stavfrånskjutsfasen. 
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Figur 5. Tp 2 i träningsgruppen. Övre bildserie representerar förtest och den nedre 
eftertest. Frame-nummer gäller både övre och nedre bildserierna. 
 

 

 
 
Även Tp 3 uppvisar en förbättring i”handsläpp”. Stavisättningen med något böjda 
armbågsleder i eftertestet för Tp 3 möjliggör att en större stavfrånskjutskraft kan 
utvecklas och att en större flexibilitet i armbågslederna innan frånskjutsfasen tillåter en 
större amplitud i lederna så att den bakre överarmsmuskulaturen bättre kan medverka i 
stavfrånskjutet. 
 
Figur 6. Tp 3 i träningsgruppen. Övre bildserie representerar förtest och den nedre 
eftertest.  Frame-nummer gäller både övre och nedre bildserierna 
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Exempel på kvantitativ analys av stakning 
Analysen av vinkelrörelserna visade bland annat tydligare extension i armbågsvinklar 
samt en tydligare synkronisering av knäeftergift och höftflexion i post-test (Figur 7). 
 

Vinkelrörelser 
 
Figur 7. Vinkelrörelsemönster för Tp 1 under stakning i förtest och eftertest.  Övre 
bildpar: röd = armbågsvinkel, blå = skuldervinkel. Nedre bildpar: lila = knävinkel, grön 
= höftvinkel 
 
                         Förtest                                                           Eftertest 
     
          skuldervinkel              armbågsvinkel     skuldervinkel       armbågsvinkel 

 

 

  
Armbågs/skuldervinklar 
 
                höftvinkel             knävinkel           höftvinkel           knävinkel 
 

   
Knä/höftvinklar 
 

Diagonalåkning 
 
Tabell 2. Hastighet under diagonalåkning under f ör- och eftertest (m/s). 
 

 
 

 Diagonal

förtest  

Diagonal

eftertest 

Träningsgrupp n=8 2.7 ± 0.3 2.7 ± 0.3

Kontrollgrupp n=5 2.7 ± 0.3 2.8 ±0.3

 

Under diagonalåkningen noterades inte några skillnader i hastighet mellan pre- och 
posttesterna för någon av grupperna. 
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Kvalitativ analys av diagonalåkning 
 
Testpersonen 2 i träningsgruppen får illustrera förbättringar efter träning, bland annat i 
arm- och benrörelserna (bättre koordination och balans) samt en förbättrad 
bålframlutning (Figur 8). Även testperson 4 uppvisar förbättringar i åkteknik efter träning 
(Figur 9). 
 
I figur 8 A och B uppvisar Tp 2 en något förbättrad bålframlutning och 
stavisättningsvinkel i eftertestet. Av figur 8 C framgår att armfrånskjutsvinkeln har blivit 
större i förbindelse med ett bättre ”handsläpp” i eftertestet jämfört med förtestet. 
 
Figur 8. Tp 2 i träningsgruppen vid diagonalåkning under för- och eftertest. 
 
A 

 

 
förtest                                eftertest 
 
B 
  

  
förtest                                eftertest 
 
C 
  

  
förtest                                eftertest 
 
 
Tp 4 uppvisar förbättringar i stavisättning och stavsläpp (Figur 9). Staven sätts i mer 
framlutad. Dessutom är synkroniseringen diagonalt i arm-benfrånskjut förbättrad i 
eftertest  jämfört med förtest. 
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Figur 9. Tp 4 i träningsgruppen vid diagonalåkning under för- och eftertest. 
 
förtest                          eftertest 
  

  
 

Exempel på kvantitativ analys - diagonalåkning 

Vinkelrörelser 
Tp 5 uppvisar ”renare” vinkelrörelser i armbågslederna och mindre variation i 
knäledrörelse samt något mindre knäledsvinkelamplitud.  
 
Figur 10. Vinkelrörelsemönster för Tp 5 under diagonalåkning före och efter träning. 
Övre bildpar: röd = armbågsvinkel, blå = skuldervinkel. Nedre bildpar: lila = knävinkel, 
grön = höftvinkel 
 
skuldervinkel  förtest   armbågsvinkel   skuldervinkel     eftertest     armbågsvinkel 
 

 

 

 
 
 
 
Arm/skuldervinklar                                                            
 höftvinkel         knävinkel                      höftvinkel                    knävinkel 
   

   

Knä/höftvinklar 
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DISKUSSION 
Detta projekt kan betraktas som ett försök till praktiknära utvecklingsarbete (FoU) och 
träning i akademisk miljö, där studenter får möjlighet att medverka i ett forskningsbaserat 
projekt, men även får hjälp att bemästra tekniska svårigheter i en idrottsgren och 
därigenom erhåller en större möjlighet att klara av sina studier. 
 
Hastighetsnivån på dubbelstakningen hos träningsgruppen och kontrollgruppen ligger på 
långsam nivå; ca. 3.1 m/s (Nilsson 2008, s. 45).  Kontrollgruppen uppvisar samma 
hastighet under för- och eftertesten, och detsamma gäller träningsgruppen. Inga 
hastighetsskillnader noterades under diagonalåkningstesterna för någon av grupperna. 
Försökspersonerna uppmanades heller inte att åka så fort de kunde utan fick anvisningen 
att åka kontrollerat och koordinerat. 
  
Exemplen i figurerna 4 - 10 uppvisar relativt tydliga förbättringar i såväl stakteknik som 
diagonalteknik hos individer i träningsgruppen.  Exemplen är också representativa i den 
mening att kontrollgruppen i stort inte uppvisade motsvarande förbättringar vid 
posttesten. 
  
Huvudsyftet med projektet var att ge studenter med liten eller ingen erfarenhet av 
längdskidåkning en möjlighet att träna skidåkningsteknik med hjälp av rullskidor. Det bör 
poängteras att nybörjarna sannolikt upplevde det som svårare att åka rullskidor än att åka 
skidor på snö, bland annat på grund av balansskillnader och det faktum att underlaget är 
”hårdare” vid rullskidåkning på barmark, med risk för hårdare fall än vid fall på snö.  
De lärare som mötte studenterna i träningsgruppen under vinterutbildningen upplevde att 
dessa, som nybörjare, var mera förberedda och tekniskt skickliga än vad nybörjare 
vanligen är. De medverkande studenterna uttryckte att de fått en ökad förståelse för 
skidteknik och att träningen på rullskidor hade en påtaglig inverkan såväl på 
längdskidåkningen som på turåkning i fjällmiljö. Vidare angav studenterna att 
rullskidträningen sannolikt betytt en del för möjligheterna att lättare klara 
vinterutbildningen. 
  
Oavsett subjektiva bedömningar är det otvivelaktigt så att rullskidåkning, som träning för 
längdskidåkning och turåkning i fjällen, tycks utgöra en värdefull träningsform i ett ofta 
snöfattigt Stockholm. Vidare kan vi konstatera att de kvalitativa och kvantitativa metoder 
som använts under projektet verkar vara lämpade för praktiknära utvärderingar av 
träningsprocesser, där teknisk färdighet spelar en stor roll. Det didaktiska stödet under 
träningen tycks ha underlättat studenternas rörelseinlärning och förbättrat insikten i de 
tekniska kraven i skidåkning.  

TACK 
Författarna önskar tacka Louise Welin för förtjänstfull medverkan i arbetet med filmning 
och analyser. 
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