
09
gih 2008-projektet 

Rapport av Johnny Nilsson 2009



Gymnastik- och 
idrottshögskolan
Box 5626
114 86 Stockholm
Tel 08-402 22 00 
Fax 08-402 22 80 
Besöksadress 
Lidingövägen 1
vid Stockholms Stadion



Författare:  Johnny Nilsson 
Datum:  2009-10-10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport GIH 2008-
projektet 
Kartläggning av idrottslärarstudenters 
bakgrundsfaktorer, fysiska prestationsnivå samt 
implementering av metoder för integrering av teori 
och praktik samt idrottslig kompetensutveckling i 
GIH-utbildningen 

 

  
 



 2(10) 

 

 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Förord ............................................................................................................................. 3 
Inledning ......................................................................................................................... 4 
Metod .............................................................................................................................. 5 

Enkätundersökning ..................................................................................................... 5 
Fysiska tester .............................................................................................................. 5 
Motoriska tester .......................................................................................................... 6 
Träningsuppläggning .................................................................................................. 6 
Didaktiska integreringsprojekt .................................................................................... 6 

Projektets resultat och prospekt ...................................................................................... 7 
Referenser ....................................................................................................................... 9 
Bilagor .......................................................................................................................... 10 

 
 

 

 
 



 3(10) 

 

Förord 
 
Avgörande för genomförande av föreliggande projekt var naturligtvis att ekonomiskt stöd 
kunde erhållas. Eftersom det här har varit fråga om en internkartläggning har det också 
varit rimligt att söka detta internt. Här framförs tack till Lärarutbildningsnämnden för 
ekonomiskt stöd att genomföra en sonderande konferens om utveckling av 
idrottslärarutbildningen med deltagande av lärare och studenter i maj 2008 och till 
dåvarande rektorn vid GIH Mats Ericson som i samråd med prorektorn Suzanne Lundvall 
beviljade medel till genomförande av GIH 2008-projektet. 
 
För att projekt av denna omfattning skall kunna genomföras krävs också insatser av 
många aktörer. Nedan nämns ett antal personer vid GIH som varit speciellt viktiga i 
arbetsprocessen under det år som projektet genomförts. Speciellt tack vill jag rikta till 
Jane Meckbach, Gunilla Brun Sundblad, Eva Andersson, Eva Fors och Suzanne Lundvall 
för värdefulla synpunkter och bidrag vid projektstrukturering samt sammanställning av 
studerandeenkät. Ett speciellt tack vill jag även rikta till Eva Andersson, Daniele 
Cardinale, Hans Rosdahl, Kristjan Oddsson och Peter Schantz för gott samarbete vid 
konstruktion av manualerna till de fysiska testerna, Anna Tidén och Marie Nyberg för 
genomförande av motoriktesterna genom tillämpning av det så kallade NyTids-testet. Ett 
stort tack också till Eva Kraepelien-Strid, Maria Ekblom, Jan Seger, Kicki Hård af 
Segerstad och Anna Tidén för insatser vid genomförande av didaktiska metod-delprojekt. 
Det bör noteras att ovan nämnda personer genomfört sina arbetsinsatser på ideell basis 
utan arvodering. Delvis arvoderad har Gunilla Brun Sundblad, utöver ovannämnda 
ideella arbete, mycket förtjänstfullt tagit ett stort ansvar i hanteringen av etiska frågor 
samt statistisk analys av enkätdata. I projektet anställdes en projektassistent, Louise 
Welin, som på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genomfört sina arbetsuppgifter inom 
administration och testning i projektet. 
 
Stockholm 2009 10 10 
 
Johnny Nilsson 
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Inledning 
 
Stora fysiska krav ställs periodvis på idrottslärarstudenter under utbildningen och på 
deras fysiska anpassning till en framtida yrkesroll som idrottslärare. Förändringar i barn- 
och ungdomskulturer avseende spontanaktivitet/idrott i passiviserande riktning och 
förändrade förutsättningar för idrottsundervisningen i ungdomsskolan kan ge 
återverkning på den fysiska statusen hos blivande idrottslärarstudenter, vilket gör att 
testning av fysisk prestationsförmåga är relevant i GIH-utbildningen. En kunskap om 
GIH-studenters fysiska status men även erfarenhetsbakgrund i och attityd till fysisk 
aktivitet är nödvändig för en adekvat utformning av GIH-utbildningen. Det är således av 
intresse att kartlägga hur den ”typiske” GIH-studenten ser ut men även kartlägga 
variationsbredden i studentpopulationen. 
 
Eftersom GIH har som en av sina uppgifter att utveckla den fysiska/idrottsliga 
kompetensen hos studenterna är det därför rimligt att denna process inleds med en 
kartläggning av dito vid utbildningens början.  I den processen bör det förekomma bl.a. 
kompetensstöd till studenter som av geografiska, sociokulturella eller andra orsaker 
saknar kompetens inom bland annat idrottsämnen som förekommer i utbildningen. 
 
I Bolognaprocessens anda framträder kraven på integrering av teori och praktik i 
akademisk utbildning alltmer. Det ställs allt tydligare krav på att teoretiska och praktiska 
kompetenser resulterar i ett lärande med högt realkompetensvärde. Olika anpassningar av 
dagens akademiska utbildningar krävs i den riktningen. Det kan gälla integrering mellan 
t.ex. humanbiologi och fysisk aktivitet men även anpassning av GIH-utbildningen till en 
idrottskompetens som är adekvat för dagens idrottslärare. Även här är en kartläggning 
viktig när det gäller undervisning som har en tydligt integrerande och 
idrottskompetenshöjande målsättning. 
 
Undertecknad redovisade denna bakgrund i en projektbeskrivning vårterminen 2008 och 
dåvarande rektor vid GIH Mats Ericson beviljade medel för projektets drift under ett år. I 
projektets förberedande fas beviljade LUN (Lärarutbildningsnämnden) vid GIH 
ekonomiskt stöd för en konferens (20080519) som syftade till att i dialog mellan lärar- 
och studentrepresentanter hitta former för uppföljning av fysisk prestationsförmåga och 
kunskapsutveckling bland idrottslärarstudenter. Resultatet av dialogen vid denna 
konferens utgjorde en viktig utgångspunkt för genomförande av GIH 2008-projektet, 
vilket skall betraktas som ett pilotprojekt. 
 
Det övergripande syftet med GIH 2008-projektet har varit att kartlägga lärarstudenten vid 
GIH och explorativt pröva metoder för integrering av teori och praktik samt idrottslig 
kompetensutveckling i GIH-utbildningen. Med utgångspunkt ifrån detta har följande 
målsättning formulerats: 
 

– Att konstruera lämplig enkät och lämpliga testmetoder för detta projekt. 
– Skapa en design för eventuella framtida liknande projektupplägg integrerade i 

GIH-utbildningen. 
– Att genomföra fysiska tester på idrottslärarstudenter vid starten av och efter ca 

ett års utbildning vid GIH. 
– Att pröva integreringsmetoder avseende teori och praktik i GIH-utbildning. 
– Att specifikt pröva en idrottskompetensmodell för studenter med brister i eller 

avsaknad av praktisk kompetens i längdåkning. 
 
Nedan rapporteras genomförande, resultat och prospekt avseende det ettåriga projekt som 
har gjorts huvudsakligen tillsammans med första års lärarstudenter under läsåret 
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2008/2009. Utöver detta har GIH bistått Danshögskolan med bakgrundsenkät och fysiska 
tester för deras studenter i dans- och cirkusprogrammet. Dessa senare data behandlas ej 
specifikt i denna rapport. GIH 2008-projektet har varit ett explorativt 
datainsamlingsprojekt inriktat på att under ett läsår samla in information som i framtida 
dokumentationsprojekt kan analyseras vidare. Eftersom projektet inte planerats vara 
längre än ett läsår så blir de komparativa analysmöjligheterna självklart starkt 
begränsade. Erfarenheterna från delprojektet avseende enkätkonstruktion och 
genomförande av fysiska tester etc. kan emellertid bli avsevärda om GIH i en framtid 
väljer att permanenta denna typ av innehåll i utbildningen. Erfarenheterna från projektet 
avseende didaktiska metoder kan direkt implementeras i pågående undervisning men kan 
också ligga till grund för vidare utveckling av den didaktiska nivån i GIH:s olika 
utbildningsprogram. 
 
 

 

Metod 
I tabell 1 nedan redovisas antalet tillgängliga lärarstudenter samt antalet av dem som 
deltog i enkätundersökning, gångtest, bestämd maximal syreupptagningsförmåga, styrke-, 
rörlighets- och balanstest samt motoriskt test i början av GIH-utbildningen (augusti-
september 2008) och i slutet av första läsåret (maj 2009). Antalet manliga respektive 
kvinnliga studenter som deltog i projektet var likartat. 
 
Tabell 1. Totalt antal lärarstudenter och medverkande studenter i enkät, gångtest, fysiska 
test samt test av maximal syreupptagningsförmåga och motorisk färdighet. 
 
 Antal 

studenter 
Enkät- 
undersökning

Gångtest Styrka, 
rörlighet & 
balans 

Maximal 
syreupptagnings- 
förmåga 

Motorik- 
test 

Pre-test 90 82 49 50 29 72 

Post-test 83 - 24 25 15 - 

  
 
 

Enkätundersökning 
Enkäten bestod av tre delar som besvarades skriftligt av studenterna och där första delen 
bestod av 21 frågor som huvudsakligen berörde studenternas bakgrund. Den andra delen 
(38 frågor) fokuserade på upplevd hälsa, livsstil och skador. Den tredje och sista delen 
omfattade 22 frågor med fokus på idrottserfarenhet, upplevd idrottslig kompetens samt 
inställning till idrottsämnet (se bilaga 1).  
 
Före enkätundersökningens genomförande informerades studenterna om att enkäten 
skulle anonymiseras genom att en kod tilldelades varje deltagare. Svaren på samtliga 
frågor tabellerades manuellt och matades in i statistikprogram (version 17.0, SPSS 
Statistics Inc., USA) för statistisk analys. 

 

Fysiska tester 
Kartläggningen av den fysiska prestationsförmågan innehöll följande deltester: Sex 
minuters maximalt gångtest, bestämd submaximal syreupptagning och maximal  
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syreupptagningsförmåga under ergometercykling respektive  löpning på rullband. 
Muskelstyrka; statisk uthållighet i bukmuskulatur, höftflexorer och bålens 
sidstabiliserande muskulatur samt i ryggmuskulatur och främre lårmuskulaturen, 
dynamisk styrkeuthållighet i bukmuskulatur och höftflexorer samt arm- och 
skuldermuskulatur, dynamisk explosiv styrka i benmuskulatur. Balans samt höftflexions- 
och bålrörlighet (se bilaga 2-4). 
 
 

Motoriska tester 
 
  
Kartläggning av motorisk färdighet (se bilaga 5) gjordes genom att använda det s.k. 
NyTidstestet (Nyberg & Tidén 2006). Dessa tester genomfördes som en integrerad del i 
undervisningen vid GIH. 
 
 

Träningsuppläggning 
  
Efter pre-testerna informerades studenterna om möjligheten att skriva en träningsdagbok 
som fanns i elektronisk form (www.funbeat.se). I motivationssyfte informerades om att 
priser skulle utlottas bland dem som lämnade in en intakt träningsdagbok, vilken 
omfattade träningsdata mellan pre-test och post-test, inkluderande deltagande i post-
testerna. Vid post-testen kunde samtliga tester utom motoriktesterna genomföras.  
 

 
Didaktiska integreringsprojekt 
 
Parallellt med testerna och i aktuella kursmoment genomfördes fyra stycken didaktiska 
projekt, som syftade till att integrera teori och praktik i undervisningen. Dessa 
genomfördes i längdåkning (ansvariga lärare: Johnny Nilsson, Kicki Hård af Segerstad 
och Jan Seger), grönt friluftsliv (ansvariga lärare: Johnny Nilsson och Eva Kraepelien- 
Strid), Bollspel (ansvariga lärare: Anna Tidén och Johnny Nilsson) samt simning 
(ansvariga lärare: Eva Kraepelien-Strid 1, Johnny Nilsson och Maria Ekblom). I 
gymnastikundervisningen förelåg redan en etablerad integrerad undervisningsform 
(skapad av Tage Sterner och Rudi Zangerl i samarbete med Maria Ekblom, Alexander 
Ovendahl och Johnny Nilsson) varför ingen specifik insats gjordes här. På grund av olika 
komplikationer var det inte möjligt för lärarna inom ämnesområdet Rörelse och dans att 
medverka i ett integreringsprojekt. 
 

Skidåkningsprojektet 

 

videofilmades i sagittalplanet under åkning på horisontellt grusunderlag med rullskidor 
                                                          

 
Detta projekt var påkallat inte bara för att pröva metoder för integrerad undervisning i 
skidteknik, utan även av ett behov att förbättra kompetensen i längdåkning hos 
lärarstudenter inför vinterfriluftslivsmomentet. Detta delprojekt formades därför som en 
träningsstudie som startades med ett pre-test där samtliga deltagande studenter i studien 

 
1 I konstruktionen av teknikanalysschema medverkade även studenten vid 
Tränarprogrammet Niklas Rajamäki. 
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Grönt friluftsliv och bollspel 

integreringsprojekten grönt friluftsliv och bollspel utnyttjades främst pulsmätare (S610i, 

 
rmer av 

a 

samtliga integreringsprojekt och vid flertalet av testerna nyttjades GIH:s 

Projektets resultat och prospekt 

tt viktigt resultat av detta projekt är att enkät och tester konstruerats och prövats i en 
r 

g 

töver  konstruktion, design och utprövning av enkät och tester var projektet inriktat mot 

ss nu och 

er 

r 

typiske idrottslärarstudenten vid GIH med utgångspunkt ifrån enkätdata i projektet. 

(med och utan en 10 kg tung ryggsäck). Efter pre-testet fördelades studenterna i två 
grupper; en som fick träning/undervisning i rullskidåkning 10 ggr á 45 minuter (n= 8
och resterande studenter (n= 5) utgjorde en kontrollgrupp som endast genomförde post
testen utan träning. I denna videofilmades återigen samtliga medverkande studenter. 
Videofilmerna analyserades i efterhand med hjälp av datorprogram (med avseende på
ledvinkelkinematik (eHuman version 5.0, HMA Technology Inc., CAN) samt temporal
mönster och hastighet (cSwing, Release 2/2004, cSwing Inc., USA) i längdåkningens 
rörelsefaser. Den här typen av didaktiska projekt, med eller utan vetenskaplig 
uppföljning, är viktiga inte minst i perspektivet breddad rekrytering. Detta proj
upp med ett renodlat integreringsprojekt i samband med H- och T-studenternas 
vinterutbildning i Ramundberget 2009. Här använde studenterna videomediet i e
teknikanalys av längdåkningsteknik och alpin teknik (se bilaga 6). Videofilmning och
videoanalys användes också i det integrerade simprojekt där studenter filmades före oc
efter en träningsperiod i simning under ett simkursmoment och där de själva arbetade 
med sin egen teknik med hjälp av ett teknikanalysschema (se bilaga 7). Teknikanalysen 
syftade till att stimulera ett integrerat tänkande hos studenterna där biomekanik och 
praktisk rörelseteknik kopplades samman. 
 

 
I 
Polar Electro OY, Finland) och trötthetsskattningsskala (Borg et al. 1982) i 
undervisningen för att skapa en större insikt i olika bollspels möjlighet att ge
konditionsträningseffekter samt dito när det gäller aerob belastning vid olika fo
grönt friluftsliv. Sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptagning bestämdes hos fler
studenter som sedan utnyttjade denna kunskap i tolkningen av träningsresultat etc.  
 
I 
infrastrukturella resurser i LTIV. 
 
 
 
 

 
E
komplett projektdesign. Enkäter och tester samt manualer och instruktioner till dessa ha
framställts (se bilaga 1-5) och utgör viktiga dokument avseende en eventuell framtida 
vidare uppföljning av GIH-studenters fysiska status, självskattad förmåga och inställnin
till fysisk aktivitet etc.  
 
U
datainsamling, vilken skulle ligga till grund för en möjlig fortsatt analys och 
dokumentation i efterföljande dokumentationsprojekt. I den fasen befinner vi o
idag föreligger ett manus till en vetenskaplig originalartikel där prediktionsförmågan 
avseende maximal syreupptagningsförmåga hos ett sex minuters gångtest värderas för 
fysiskt aktiva unga vuxna män och kvinnor (Andersson & Nilsson 2009). Detta manus 
bygger på resultat från datainsamling i GIH 2008-projektet. I syfte att involvera student
så mycket som möjligt i projektet har även två C-uppsatser skrivits delvis baserade på 
resultat från projektet (Jacobsson & Lindbom 2009, Birging & Söderholm 2009). Unde
Öppet hus GIH 2009 gjordes en posterpresentation (Welin et al. 2009) som beskrev den 
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00 
r) för vidare dokumentation kopplat till resultat från enkätundersökningen och resultat 

 projekt utgör GIH:s 
boratorium för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) en viktig resurs. Didaktiska projekt 

serats 

 bilaga 8). 

llåter att nya innovativa steg kan tas i linje med Bolognaprocessens intentioner om ett 
t 

 att det vid GIH i och med genomförandet av GIH 2008-projektet 
ar skapats en grund och en infrastruktur som kan utnyttjas för vidare kartläggning och 

 

 
Lärarutbildningsnämnden vid GIH har under 2009 tillskjutit ekonomiska medel (35 0
k
från datainsamling genomförda i de didaktiska projekten inriktade mot skidåkning och 
simning. Detta arbete kommer att fortgå under resterande delen 2009 och avser att 
resultera i huvudsakligen populärvetenskapliga artiklar. 
 
I GIH 2008-projektet och framtida integrativa didaktiska
la
med målsättningen att öka integrationen mellan teori- och praktik har konkreti
innehållsmässigt, genomförts och utvärderats inom tre av idrottslärans fyra områden. I 
linje med detta presenterade undertecknad, i samband med GIH-personalens 
internutbildning i Kursdesign ht 2008, ett förslag till ett nytt kursmoment vid GIH 
(Nilsson 2009) som direkt bygger på erfarenheter från GIH 2008-projektet (se
 
GIH har idag unika studentlaboratorieresurser och beprövade didaktiska metoder som 
ti
integrativt lärande med hög realkompetens. GIH 2008-projektet har inneburit ett viktig
steg i den riktningen. 
 
Det är rimligt att påstå
h
uppföljning av GIH-studenter, men även i ett vidare didaktiskt sammanhang där GIH kan
bli unikt när det gäller uppföljning av studenterna och integrering av teori och praktik i 
utbildningen. Här föreligger möjlighet till profilering av både nationell och internationell 
excellens på det didaktiska fältet. 
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Bilagor 



Bilaga 1. 
 

 
 
 
 
GIH-enkäten 2008 
 
 
FÖRSÄTTSBLAD 
 
Många studenter utbildas varje år till lärare i idrott och hälsa. Vi vill med detta underlag få en 
uppfattning om Dina och Dina kurskamraters erfarenheter och kunskaper av bl.a. fysisk aktivitet och 
hälsa samt skadebakgrund och vidare studenternas syn på idrottsämnet i stort. Med en sådan 
bakgrund ges andra förutsättningar för att skapa en ännu bättre utbildning i idrott och hälsa för er 
studenter där er erfarenheter bättre kan tas till vara i utformningen av utbildningen. Vi får på detta 
sätt också en möjlighet att undersöka likheter och skillnader mellan studenter från olika utbildningsår 
och hur den utvecklingen är över tid. Underlaget ska i sin helhet delges lärarutbildare vid GIH och i 
alla sina delar vara anonym. 
 
För att skydda din identitet kommer denna sida att tas bort av undersökningsledaren. Varje enkät får 
istället ett nummer och svaren matas in i ett databehandlingsprogram, där inga namn återfinns. Alla 
resultat kommer därmed att behandlas anonymt.   
 
Enkäten består av tre delar; del 1 – GIH-studenten, del 2 – Upplevd hälsa, livsstil & skador   del 3 – 
Idrottserfarenhet, upplevd idrottskompetens samt inställning till idrottsämnet. 
 
Du som besvarar denna enkät har just blivit antagen till GIHs lärarutbildning med huvudämnet idrott 
didaktisk inriktning. 
 
[Om du finner att du inte vill besvara någon eller några frågor i enkäten eller väljer att avbryta 
besvarandet av enkäten helt och hållet kan du, när som helst du så önskar, göra detta utan att behöva 
ange anledningen till detta. Deltagandet i  denna enkätundersökning är därför helt frivillig.] 
 
 
Tack för din vilja att medverka! 
 
 
Namn____________________________________________________________ 

Kod 

 
Meritvärdepoäng_________________________ Högskoleprov______________ 
 
 



 
DEL 1.    GIH-studenten 
 
Besvara följande frågor genom att markera ett kryss för varje fråga och skriv på de heldragna 
linjerna. Om Du behöver mer utrymme, vill komplettera ytterligare eller ge synpunkter var vänlig 
använd baksidan. 
 
1. Kön 

 Kvinna    
 Man 

 
Ålder: år 
Estimerad kroppslängd:   cm 
Estimerad kroppsvikt:   kg 
  
 
2. Var har Du huvudsakligen tillbringat din uppväxttid på/i? 

 landsbygd/glesbygd 
 mindre tätort (färre än 15.000 inv) 
 medelstor tätort/stad (15.000 – 100.000 inv) 
 större stad (mer än 100.000 inv) 

 
3. I vilken del av landet Du växte upp? 

 Norra Sverige 
 Mellansverige utom Mälardalen 
 Mälardalen   
 Västkusten  
 Södra Sverige  

 
4. Vilket av följande semesteralternativ (sommartid) har varit vanligast i Ditt fall? 

 husvagnssemester 
 segla eller paddla 
 vandra i fjällen eller på låglandet 
 charterresa (badsemester) 
 storstadssemester 
 vara i sommarstugan 
 hälsa på släktingar/vänner 
 annat, nämligen ___________________________________________________________ 

 
5. Hur trivdes Du i grundskolan?   

 väldigt dåligt    
 dåligt     
 bra     
 mycket bra    

 
6. Hur trivdes Du i gymnasieskolan?   

 väldigt dåligt    
 dåligt     
 bra     
 mycket bra      

Kod 

 

 2



7. Om Du skulle ge dig själv ett omdöme som elev i skolan – vilket passar bäst? 
 en av de främsta i klassen 
 något över medel 
 medelgod 
 något under medel 
 en av de svagare 

 
8.  Vilken utbildningsbakgrund har Din mamma?   

 grundskola eller motsvarande  
 gymnasieutbildning     
 högskola/universitet   
 lärarutbildning   

annan_______________________  
 
9. Vilken utbildningsbakgrund har Din pappa? 

 grundskola eller motsvarande  
 gymnasieutbildning    
 högskola/universitet   
 lärarutbildning   

annan_______________________  
 
10. Sätt ett kryss för ett eller flera av påståenden som stämmer för Dig 

 mina föräldrar uppmuntrade mig att läsa på högskolan 
 de flesta av mina kamrater studerar på högskolan 
 jag hade hellre börjat jobba om jag fått ett arbete 

 
11. Var Ditt val att studera GIHs lärarutbildning ett 

 förstahandsval 
 andrahandsval  

 
12. Är detta Din första högskoleutbildning? 

 ja    
 nej 

 
13. Har Du ledarerfarenheter? 

 nej 
 ja allmänt 
 ja idrottsligt 
 ja inom ett yrke 

 
14. Är Du född i ett annat land än Sverige? 

 ja, i Norden 
 ja, i ett Europeiskt land ej Norden 
 ja, i andra delar av världen 
 nej 

 
15. Är någon av dina föräldrar födda i annat land än Sverige?  

 ja, båda i annat land Kod 
 ja, en av mina föräldrar i annat land 
 nej       
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16. Ange med några få ord varför du vill bli lärare i idrott och hälsa  
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
17. Har någon påverkat dig att söka till lärarutbildningen – i så fall vem? 

 ingen har påverkat mig 
_______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
18. Beskriv en bra  lärare i ämnet Idrott & hälsa  med några få ord. 
 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
19. Vad förväntar du dig av lärarutbildningen vid GIH? 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
20. Varför valde du GIH-utbildningen bland alla idrottslärarutbildningar i Sverige och utomlands? 
 
21. Har Du något intresse eller sysslar med något vid sidan av dina påbörjade studier vid högskolan 
och som är särskilt betydelsefullt för dig? Fyll i med ett kryss i en ruta per rad (1=nästan aldrig, 
2=ganska sällan, 3=ibland, 4=ganska ofta, 5=mycket ofta) 
 1 2 3 4 5 
gå på bio      
gå på teater      
gå på museum      
 
gå på vernissage      
gå på idrottsevenemang      
gå på café      
   
titta på TV/video/dvd      
surfa/dataspel      
umgås med familjen      
 
umgås med vänner      
lyssna på musik      
läsa böcker (skönlitterära)      
 
laga mat      
gå på restaurang/pub      
gå ut och dansa      
 
styrelseuppdrag      

Kod tränar/ledaruppdrag      
annat, nämligen________________________________________________________ 
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DEL 2.  Upplevd hälsa, livsstil och skador 
 

1. Hur upplever du din…  
 

 Mycket 
tillfredsställande 
 

Tillfredsställande Ganska 
tillfredsställande 
 

Ganska 
otillfredsställande 
 

Otillfredsställande Mycket 
otillfredsställande 
 

...kroppsliga 
(fysiska) hälsa? 
 

      

...själsliga 
(psykiska) 
hälsa? 
 

      

 
 

2. Hur ofta upplever du en känsla av…… 
 
   Alltid Ofta Ganska 

ofta
Då och 
då

Ganska 
sällan

Sällan Aldrig

...hopp och/eller optimism? 
 

       

...glädje och/eller lycka? 
 

       

...lugn, harmoni och/eller 
balans? 
 

       

...egen kontroll över din 
arbetssituation (eller 
motsvarande)? 
 

       

...meningsfullhet? 

 
       

 
 

3. Hur ofta upplever du… 
 
 Alltid Ofta Ganska 

ofta 
Då och 
då 

Ganska 
sällan 

Sällan Aldrig 
 

...att du vaknar utvilad? 
 

       

...en god nattsömn? 
 

       

...att du tar dig tid att koppla av? 
 

       

...att du tar dig tid att reflektera?* 
 

       

 
*Tid då du medvetet reflekterar över ditt liv, din situation eller liknande. 
 
 
 
 

Kod  
4. Jag upplever att jag har ett bra socialt nätverk?     Ja    Ja, ganska    Nej       
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5. Tar du dig tid att läsa böcker, lyssna på musik och/eller 
gå på bio, teater, konserter, utställningar eller liknande?    Ja   Ja, ibland   Nej 
 
 
 
6. Hur mår du idag?  Mycket bra  Bra   Ganska bra  Dåligt  Mycket dåligt 
 
 
6b. Tycker du att din hälsa är?  Mycket bra  Bra   Ganska bra  Dålig  Mycket dålig 
 
 
7. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta sedan Januari 2008 du haft : 
 
 Aldrig eller 

nästan aldrig 
Då och då Ofta  

(varje vecka)
Mycket ofta Alltid 

1.Huvudvärk 
 

     

2.Problem 
med att sova 

     

3.Ont i 
kroppen utan 
skada 

     

 
Ange var på fråga 3__________________________________________________ 

 
 

8. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du känner dig: 
 
 Aldrig eller 

nästan aldrig 
Då och då Ofta  

(varje vecka)
Mycket ofta Alltid 

Trött och 
hängig 

     

Ensam 
 

     

Ledsen 
 

     

Stressad 
 

     

 
9. Om du känner dig stressad, vad gör dig stressad? 
 
 
 
   
 
 Kod 
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Fysisk aktivitet 
 

10. Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person?  
 

  Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag 
  Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 
  Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 
  Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig 
  Jag rör mig ganska lite 
 
 
11. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter sammanlagt tid?  
(minst snabb promenadtakt) 
 
  6–7 dagar/vecka   4–5 dagar/vecka   2–3 dagar/vecka   1 dag/vecka   0 dag/vecka 
 
12. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 60 minuter sammanlagt tid? 
(minst snabb promenadtakt) 
 
  6–7 dagar/vecka   4–5 dagar/vecka   2–3 dagar/vecka 1 dag/vecka   0 dag/vecka 
 
13. Tillfredställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig?  
 
  Helt och hållet    Delvis Ganska dåligt    Inte alls 
 
14. Hur lång sammanlagd tid färdas du dagligen mellan platser till fots (promenad)  
och/eller på cykel? 
 
  Över 60 min   Mellan 31-60 min   Mellan 10-30 min   Mindre än 10 min 
 
15. Hur mycket stillasittande är du dagligen under din vakna tid?  
(Både arbetstid eller motsvarande, och fritid. Räkna även med om du färdas stillasittande mellan 
platser.) 
 
  0–2 timmar 3–4 timmar   5–7 timmar   8 timmar eller mer 
 
 
16. Hur planerar du att ta dig till GIH från din bostad? 

 egen bil 
 kommunalt (t ex T-bana, tåg eller buss) 
 cyklar 
 går 
 annat, nämligen_______________________________ 

 
Kod  
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Kostvanor 
 
17. Hur ofta äter du frukost? 

 Varje dag 
 Oftast (4-6 dar/veck.) 
 Ibland (1-3 dar/veck.) 
 Aldrig 

 
18. Hur ofta äter du lunch? 

 Varje dag 
 Oftast (4-5 dar/veck) 
 Ibland 
 Aldrig 

 
19. Hur ofta äter du lagad middag (på kvällen) hemma?          

 Varje dag  
 Oftast 
 Ibland 
 Aldrig 

 
20. Äter du mellanmål? 

 Varje dag 
 Oftast 
 Ibland 
 Aldrig 

 
21. Äter du frukt och grönsaker? 

 Varje dag 
 Oftast 
 Ibland 
 Aldrig 

 
22. Äter du chips och godis? 

 Varje dag 
 Oftast 
 Ibland 
 Aldrig 

 
 
23. Hur ofta äter du… 
 3 ggr/dag eller 

mer 
 

1-2 ggr/dag 4-6 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Mindre än 
1 g/vecka 
 

...frukt och/eller 
bär? 

     

...grönsaker 
och/eller 
rotfrukter? 

     

...fiberrik gröt, 
müsli, grovt 
bröd eller 
liknande? 

     

 
Kod 

 8



       
24. Hur ofta dricker du… 

 
 Aldrig 1-3 ggr/mån 

eller 
mer sällan 

1-2 ggr/vecka 3-6 ggr/vecka 7 ggr/vecka 
eller mer 
 

...lättöl och/eller 
folköl? 
 

     

...starköl 
och/eller vin? 
 

     

...starkvin 
och/eller sprit? 
 

     

 
 
 
25. När du dricker alkohol hur många glas* dricker du då vanligtvis?  
*Med ett glas menas: 45 cl folköl/33 cl starköl/1 glas vin/1 litet glas starkvin/4 cl sprit 
 
  Dricker ej alkohol   1-2 glas   3-4 glas   5-6 glas   7-9 glas   10 eller fler glas 
 
26. Röker du?   Nej   Ja, men sällan   Ja 
Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:___________________________ 
 
 
27. Snusar du?   Nej   Ja, men sällan   Ja 
 
Om ja, uppskatta ungefär hur mycket: 
 
28. Har du någon gång provat använda narkotiska preparat? 
 
  Ja     Nej   Provat någon gång   Provat ofta 
 
 
 
29. Om fem år är… 
...min fysiska status    Bättre    Oförändrad    Sämre 
...mitt allmänna välbefinnande (upplevda hälsa)    Bättre    Oförändrad    Sämre 
 
 
30. Egna spontana reflexioner om du har några sådana när det gäller din upplevda hälsa och livsstil. 
 
 
 
 
 
       

Kod 
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Skador 
 
Med skada menar vi medicinskt tillstånd efter en olyckshändelse som innebar att du var tvungen att 
uppsöka medicinsk hjälp. 
 
31. Har du eller har du haft ont i ryggen idag?   Ja   Nej 
 

Om du svarat ja på frågan ovan markera med ett kryss (x) på 
figuren var någonstans du har eller har haft ont i ryggen idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
32. Lider du av något, handikapp eller annat fysiskt besvär (t.ex. astma eller allergi) som hindrar dig 
från att vara med i fysisk aktiv? 
Om nej hoppa till fråga 2 annars fortsätt 
a. Vilket _______________? 
 
b. Hur länge har du haft ont? 
  Mindre än en vecka 
  1-4 veckor 
  Mer än en månad 
  Då och då 
 
 
33. Har du råkat ut för en skada? Om ja, vilken/vilka kroppsdel(ar) skadade du? 
  Huvud/hals     Tänderna 
  Mage/bröst/rygg     Axel 
  Arm (överarm, armbåge, underarm)     Handled/hand 
  Ben (lår, höft, ljumske)      Knä 
  Ben (underben)      Fotled/fot 
 
       

Kod 
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34. Har du skadat denna kroppsdel tidigare?  Ja    Nej  Tid…….? 
 
 
35. Vilken typ av skada fick du? 
  Sårskada      Blåmärke, utgjutning 
  Stukning, vrickning, sträckning    Urledvridning (Luxation) 
  Benbrott (Fraktur)     Hjärnskakning 
  Annat: 
 
36.) Efter skadan, har du kunnat återgå till normal aktivitet?  Ja   Nej    
  
     Om ja,  a) hindrar skadan/skadorna dig att vara fysiskt aktiv (beskriv omfattning)? 
 b) tror du att skadan kommer att hindra dig i framtiden (yrke och fritid etc. 
 
 
 
 
 
DEL 3.    Idrottserfarenhet, upplevd idrottskompetens samt inställning till idrottsämnet 
 
Besvara följande frågor genom att markera ett kryss för varje fråga och skriv på de heldragna 
linjerna. Om Du behöver mer utrymme, vill komplettera ytterligare eller ge synpunkter var vänlig 
använd baksidan. 
 
 
 
1. När Du blev antagen till lärarutbildningen kunde Du då följande färdigheter? Fyll i med ett kryss i 
en ruta per rad (1=behärskade inte, 2= behärskade lite grann, 3= behärskade ganska bra, 
4=behärskade fullständigt). 
  
  1 2 3 4  
simma 200 meter varav 100meter rygg      
orientera med hjälp av karta och kompass      
stå på händer utan hjälp      
 
tre styrdanser (ex vals, foxtrott, bugg)      
spela valfritt lagbollspel      
åka skridskor (kort eller lång skena)      
 
livrädda/första hjälpen      
förstå samband mellan fysisk aktivitet och hälsa     
valla längdåkningsskidor      
 
sätta samman ett uppvärmningsprogram      
skapa ett styrketräningsprogram       
 
 Kod 
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2. Vilket betyg fick Du i kursen Idrott och hälsa A i gymnasieskolan? 

 G  
 VG  
 MVG 
 ej läst kursen  

 
 
3. Vilket betyg fick Du i kursen Idrott och Hälsa B? 

 G  
 VG  
 MVG  
 ej läst kursen 

 
 
4. Om du gick i den gamla gymnasieskolan vilket betyg fick du i ämnet idrott? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 gick ej i den gamla gymnasieskolan 

 
5. Hur upplever du din kunskap och färdighet i följande idrotter/aktiviteter? (sätt ett kryss för dina 
aktuella kunskaper i nedanstående aktiviteter) 
 
 Kunskaper och färdigheter 
 Inga     Stora 
Orientering       
Simning       
Paddling på insjö       
Paddling i skärgård       
Friluftsliv       
Överlevnadsövningar (ex. finna föda 
i naturen) 

      

Bergsklättring       
Miljökunskap - ekologi       
Längdskidåkning       
Alpin skidåkning       
Långfärdsskridsko       
 
 
 
 
               Kod  
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6. Hur upplever du din kunskap och färdighet i följande bollidrotter? (sätt ett kryss för dina aktuella 
kunskaper i nedanstående aktiviteter och fyll i egna bollidrotter som du vill ha med på de tomma 
raderna). 
 Kunskaper och färdigheter 
 Inga     Stora 
Fotboll       
Handboll       
Badminton       
Tennis       
Volleyboll       
Baseboll       
Softboll       
Golf       
       
       
       
 
 
7. Hur upplever du din kunskap och färdighet i dans och rytmik? (sätt ett kryss för dina aktuella 
kunskaper i nedanstående aktiviteter) 
Att röra mig rytmiskt till musik 
  
 Kunskaper och färdigheter 
 Inga     Stora 
 Olika träningsformer till 
musik 
(t.e.x. gympapass, aerobic´s) 

      

 Olika sällskapsdanser  
(t.ex. vals, bugg, foxtrot, 
polka, salsa) 

      

Olika uttrycksformer 
(t.ex. Improvisationsövningar,  
street, egna danser) 

      

 
 
8. Hur upplever du din kunskap och färdighet i gymnastik? (sätt ett kryss för dina aktuella kunskaper 
i nedanstående aktiviteter och fyll i egna gymnastikaktiviteter som du vill ha med på de tomma 
raderna) 
 Kunskaper och färdigheter 
 Inga     Stora 
Fristående gymnastik (ex. 
handstående och handvolt) 

      

Redskapsgymnastik (ex. räck och 
ringar) 

      

       
       
       
 

Kod  
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9. Hur upplever du din kunskap och färdighet i friidrott? (sätt ett kryss för dina aktuella kunskaper i 
nedanstående aktiviteter). X. Jag har ledarerfarenhet i följande idrotter 
 
 
 Kunskaper och färdigheter 
 Inga     Stora 
Löpning       
Hopp       
Kast       
       
       
       
       
 
 
 
10. Jag har ledarerfarenhet i följande idrotter (sätt ett kryss för dina aktuella kunskaper i 
nedanstående aktiviteter). 
 

Idrott Bredd 
Barn/ungdom 

Elit 
Ungdom/junior 

Motion 
Alla åldrar 

Elit 
Senior 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
11. Jag har tävlingserfarenhet i följande idrotter (sätt ett kryss för dina aktuella kunskaper i 
nedanstående aktiviteter). 
 
 Tävlingsnivå 

Idrott Klubb Distriktslag Regionslag Landslag Internationell 
elit 

      
      
      
      
      
. 
 
 
 Kod 
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12. När Du blev antagen till lärarutbildningen hur bedömer Du Dina kunskaper gällande följande 
moment? Fyll i med ett kryss i en ruta per rad (1=behärskade inte, 2= behärskade lite grann, 3= 
behärskade ganska bra, 4=behärskade fullständigt) 
 
  1 2 3 4  
hur rökning/kost och sömn påverkar hälsan      
förstå samband mellan hälsa, livsstil och miljö      
kan planera, genomföra, utvärdera ett träningsprogram     
 
hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila     
olika avspännings- och stresshanteringsmetoder     
kombinera rörelser till musik      
 
om olika arbetsmiljösammanhangs ergonomi      
leda, organisera, genomföra och utvärdera idrottsaktivitet     
en idrottsaktivitet som har betydelse för kulturarvet     
 
samband mellan miljö och människans hälsa i ett histo- 
riskt och nutidsperspektiv      
arbetsmiljöers påverkan på människors hälsa     
friluftsliv under olika årstider      
 
 
 
 
Inställning till idrottsämnet 
 
 
13. Skall kunskaper och färdigheter i ämnet idrott och hälsa bedömas i grund- och gymnasieskolan? 

 ja   
 nej 
 vet ej 

 
14. Räcker det med att vara ombytt och att visa engagemang för att få godkänt i ämnet idrott och 
hälsa? 

 ja   
 nej  
 vet inte  

 
 
15. Vilket betyg i idrott och hälsa i gymnasiet skulle Du ge en elit-fotbollsspelare som röker och 
dricker alkohol regelbundet? 

 MVG  
 VG  
 G   
 U  

 
Kod  
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16. Kan en överviktig elev i grundskolan erhålla betyget MVG i ämnet idrott och hälsa? 
 ja   
 nej  
 vet inte   

 
 
17. Mellan 10-20 % av den svenska vuxna befolkningen är regelbundet fysisk aktiva. Varför är det 
inte fler? 

 man har inte tid 
 man vill inte, annat är viktigare 
 man tycker inte att regelbunden fysisk aktivitet är stimulerande 
 annat 

 
 
18. Kan den fysiska hälsan tillgodoses genom att promenera regelbundet (också i unga år)? 

 ja   
 nej  
 vet inte  

 
 
 

  
 
Framtidsfrågor…………………………………………. 
 

 
 
Tack för Din medverkan och lycka till med studierna vid GIH! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kod 
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Bilaga 2. 
 

Information om test av submaximal syreupptagning och maximal 
syreupptagningsförmåga 

 
Testet går ut på att bestämma din syreupptagning under arbete på tre submaximala arbetsintensiteter. 

Submaximal betyder att arbetsintensiteten inte är maximal och därför kommer den första 

arbetsperioden kännas förhållandevis lätt och de andra något ansträngande till ansträngande. Varje 

submaximal arbetsperiod varar i fem minuter och genomförs på en ergometercykel. Under 

arbetsperioderna mäter vi din syreupptagning genom att du får andas i en andningsmask som du bär 

på huvudet. Vi registrerar också din hjärtfrekvens genom att du bär ett pulsbälte runt bröstkorgen. Du 

får vila 1 minut mellan de tre submaximala arbetsperioderna och under viloperioden tar vi ett 

blodlaktatprov genom ett litet stick i fingret. Detta prov gör att vi kan bestämma hur stor 

mjölksyrakoncentrationen är i blodet. Du får också skatta din känsla av ansträngning i andning och 

benmuskulatur. 
 

Efter de tre submaximala arbetsperioderna får du vila i fyra minuter och förflytta dig från 

ergometercykeln till ett löpband där du genomför test av maximal syreupptagningsförmåga under 

löpning. I början av denna arbetsperiod är hastigheten låg och löpunderlagets lutning liten men dessa 

ökar successivt för att efter ca fem minuters arbete bli så stora att du börjar närma dig din maximala 

syreupptagningsförmåga och vi stannar löpbandet när du inte orkar springa längre. Mätningarna är 

desamma som i de submaximala arbetsperioderna. Direkt efter genomförd maximal arbetsperiod får 

du vila och vi ber dig skatta din ansträngningskänsla i andning och benmuskulatur. Två och fyra 

minuter efter testet tar vi återigen blodprov genom ett litet stick i ett finger. 
 

Om du har frågor om testet är du välkommen att direkt fråga testledaren som lämnat över denna 

information till dig. Om du väljer att medverka i testet men efterhand känner att du vill avbryta 

detsamma före utmattning så har du rätt att göra detta utan att behöva förklara för testledaren varför. 
 

Undertecknad har läst och förstått informationen ovan och ger härmed sitt medgivande att deltaga i 

testet. 
 

GIH den  /   2008 

________________________                  _____________________________ 

Namnunderskrift  Namnförtydligande 
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Bilaga 3. 
 
Version 2 
2008 08 28 

 
 

TESTMANUAL 

GIH:s gångtest 
 

Ingår i GIH:s hälsotest 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GIH i Stockholm 2008 
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FÖRORD 
  
I din hand håller du en testmanual för GIH:s gångtest. Den är framställd i syfte att 
standardisera metodiken vid detta test så mycket som möjligt. En av fördelarna med att ha 
en väl dokumenterad testmetodik är att insamlade data mer sannolikt tillåter en jämförelse 
mellan individer inom en testgrupp och mellan testgrupper. Insamling av data under lång tid 
(flera år) ställer också höga krav på att den ursprungliga metodiken följs i senare test och 
då är dokumentation av testmetodiken ovärderlig.  
 
Ambitionen med detta material är att kunna erbjuda ett förslag till en gemensam testmanual 
för alla som genomför detta test. Detta innebär bl.a. den fördelen att  testet kan genomföras 
på samma sätt och därmed kan resultaten från test vid olika tillfällen jämföras. På längre 
sikt kan en sådan datainsamling bli mycket värdefull för exempelvis träningsstyrning, 
kapacitetsprofilanalys och som referensdata vid t.ex.  selektionstester. 
 
Arbetet med denna testmanual är ett samarbete mellan många aktörer med olika 
användarfokus och olika kompetenser. I framtagningen av föreliggande testmanual har 
följande aktörer samverkat: 
 
Johnny Nilsson, Eva Andersson, Kristjan Oddsson, Örjan Ekblom, Lina Wahlgren, Louise Welin, Alexander Ovendal, jan Seger och Eva 
Kraepelien-Strid. 

 

Johnny Nilsson, Eva Andersson, Louise Welin och Kristjan Oddsson vid GIH har haft ansvarat för det övergripande arbetet med 
testmanualen. 
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ALLMÄNNA RIKTLINJER OCH CHECKLISTA ANGÅENDE ÅTGÄRDER 
FÖRE TEST 
 
 
Måltider:   Kraftig måltid bör ej intagas närmare än 3 timmar före test. 
 
Rökning & Snusning: Om testpersonen röker eller snusar bör detta inte ske närmare är 2 

timmar före test. 
 
Medicinering: Om behov av användning av astmaspray föreligger skall detta ske 

> 20 minuter före test. 
 
Tidpunkt för test: Eftersträva att genomföra testerna på ungefär samma tidpunkt vid 

varje tillfälle. Vid testning i annan tidzon bör tidsacklimatisering 
inväntas. 

 
Testlokal: Utnyttja i möjligaste mån samma yttre förutsättningar vid varje 

testtillfälle. Detta gäller framförallt för standardisering av underlag 
för att efterstäva likartad friktion vid exempelvis löptester. 

 
Klimat:  Temperatur och luftfuktighet bör vara samma vid varje testtillfälle. 

Testning i tropiskt klimat bör ej ske före värmeacklimatisering. 
 
Testordning:  Eftersträva att genomföra de olika deltesterna i samma 

ordningsföljd och med lika lång vila mellan dem vid varje tillfälle. 
 
Testpersonens utr.: Testpersonerna bör i så stor utsträckning som möjligt använda 

likartad utrustning vid varje testtillfälle. 
 
Testförtrogenhet: Testpersonen bör få träna på testutförandet i sådan omfattning att  

den specifika tekniken ej blir avgörande för testresultatet. 
 
 
Hälsodeklaration:  Kontrollera att inga medicinska hinder föreligger samt att 

testinformationen är förstådd och underteckna därefter 
hälsodeklarationen innan deltagande i  test. 

 
Information till TP: Informera testpersonen om testernas syfte och de procedurer som 

skall genomföras samt fråga därefter om testpersonen vill delta i 
testet. 

 
Testutförande: Följa testinstruktionerna (se nedan) i detalj. 
 
 
Uppvärmning: Varje testomgång skall föregås av en specificerad uppvärmning. 
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TESTPERSONINFORMATION OCH HÄLSODEKLARATION 
 
Följande information om Tp skall vara genomgången och insamlad innan test. 
 
 
PERSONUPPGIFTER 
 
Namn:   Födelsedatum:        Personnr.: 
 
Testdatum:  Ålder:    Längd:  Vikt: 
 
Vänsterhänt □   Högerhänt □   
 
 
MEDICINERING & HÄLSOSTATUS 
 
Använder du mediciner regelbundet? 
 
□ Jag använder inga receptbelagda eller ej receptbelagda mediciner, 
 
□ Jag använder följande mediciner (namnge): 
 
                                                                                                                                                              
Har du undvikit eller avbrutit träning/motion de senaste dagarna p g a skada eller av 
hälsoskäl? 
□ Ja □ Nej 
 
Om Ja, ange orsak: 
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE I TEST OCH HÄLSODEKLARATION 
 
Undertecknad testdeltagare har erhållit information om test/ens/ernas innehåll (bifogat  
informationsblad) och deltager frivilligt i denna/dessa på egen risk med vetskap om 
möjligheten till avbrytande av deltagande när som helst och utan krav på förklaring till detta. 
Undertecknad deltar på egen risk vilket innebär att GIH inte har någon olycksfallsförsäkring 
som täcker eventuell skada som uppstår i samband med aktivitet och tester. 
 
Undertecknad samtycker till att uppgifterna från aktivitet och tester får användas anonymt 
för sammanställning. 
 
Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga medicinska hinder för 
deltagande i test/et/erna. 
 
Stockholm den   
     
____________________                                    ______________________ 
Deltagarens namnteckning                                 Testledarens namnteckning  
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GIH:s GÅNGTEST  

 
Gång; sex minuter 
Syftet med testet är att mäta uthålligheten vid gång i högsta möjliga tempo i sex minuter. 

 

Materiel och utrustning  
Pulsklocka 

Testprotokoll 

Tidtagarur 

Måttband 

Tejp 

Trötthetsskattningsskala med stativ 

Vattenflaska och torklappar 

 

Testutförande 

Innan testet börjar skall tejpmarkeringarna var 5:e meter samt vändpunkterna 0 och 50 

meter kontrolleras. Om tejpmarkeringarna saknas eller om misstanke om flyttning av 

markering så kontrollmäts hela teststräckan. Detta är ett shytteltest dvs. Tp går fram och 

tillbaka mellan två koner (se bild 1). 

 

Fäst en tejpremsa vinkelrät mot gångsträckan mitt för 0- och 50-metersmarkeringen. 

Placera ut två vändkoner som bild 2 visar vid tejpremsorna. Sätt ut två varningskoner 

framför utgången vid grupprummen och meddela eventuella personer inne i de två 

grupprummen att försiktigt öppna dörren vid utpassage. Sätt upp varningsskyltar på 

dörrarna som angränsar testkorridoren att försök pågar. 

 

Testpersonen får genomföra valfri stretching innan testet men genomför ingen annan 

uppvärmning. Tp skall bära lätt och rörlig klädsel för inomhusbruk och skall använda 

promenad- eller sportskor med friktionssulor utan hög klack. 

 

Hjälp TP att applicera pulsband och starta pulsklockan samt förklara hur 

trötthetsskattningsskalan skall tolkas. Pulsklockan skall vara inställd på pulsinlagring och 

testet startas och slutas med händelsemarkering. Testledaren noterar Tp:s inspelningsfil. 

Tp skall gå sträckan fram och tillbaka och runda konerna så många gånger som möjligt (i 
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så högt tempo som möjligt) i sex minuter. Tp passerar runt konerna som bild 3 visar. Om 

två Tp testas samtidigt sker starten med tre minuters mellanrum. 

Tp skall informera om upplevd ansträngning i andning och ange pulsen varje 100 m. Tp får 

fortlöpande info om tiden i testet och när sex minuter gått ropar testledaren stopp och 

antecknar den totala sträckan TP förflyttat sig.  Tp skall trycka på pulsklockans 

händelsemarkeringsknapp direkt när denne stannar. Slutpuls och slutlig skattad 

ansträngning registreras vid ”målpunkten”. Följ med Tp sista biten på testet så att du kan få 

korrekt hjärtfrekvens när stoppet sker. Om klockan ej fungerar, tag manuell puls med hjälp 

av tidtagaruret. Testledaren stoppar pulsmätarens inspelning återtar denna från TP. 

Testledaren tvättar pulsband och rengör övriga plastdetaljer efter varje testomgång och 

torkar av klockan vid behov efter varje test.  Testledaren noterar den fil som tillhör 

respektive TP.                                                                                           

                                                

                                            

          
   

Bild1           Bild 2         Bild 3   

 

Information till testpersonen 

Du skall nu få gå denna 50-meterssträcka så många varv du kan under sex minuter. Du 

skall således gå i så raskt tempo som möjligt. I varje vändning skall du runda konerna. Vi 

registrerar din puls kontinuerligt och i vändningen varje 100 meter meddelar du den puls du 

ser i pulsklockans display samt talar om vilken ansträngningskänsla du upplever i 

andningen enligt trötthetsskattnngsskalan. Tappa ej tempo i vändningarna. Om du möter 

någon i gången på teststräckan så väjer du till höger. Notera varningskonerna vid de två 

dörrarna på teststräckan. Du får bara använda ”normalgång” dvs. inte använda utstuderad 

tävlingsgångteknik eller löpning. 

 24



Bilaga 4. 
 
Version  
2008 08 28 

 
 
 
 

 

TESTMANUAL 

STYRKE-, BALANS- & 
RÖRLIGHETSTESTER 

Ingår i GIH:s hälsotest 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

GIH i Stockholm 2008 
 

 25



INNEHÅLL 

 
                       sidan 
 

FÖRORD…………………………………………………………………………  3 
 
 
ALLMÄNNA  RIKTLINJER OCH CHECKLISTA ANGÅENDE  
ÅTGÄRDER FÖRE TEST ……………………………………………………    4 
 
 
TESTPERSONINFORMATION OCH HÄLSODEKLARATION …………… 5 
 
 
STYRKETESTER ………………………………………………………………   6 
 

• Dynamiska sit-ups 
• Dynamiska sit-ups 60 sekunder 
• Statiska sit-ups 
• Statiskt ryggmuskeltest – Bellyback  
• Statisk lateralflexion 
• Jägarvila 
• Stående hantelpress 
• Gripstyrketest 
• Hopptest 

 
BALANSTESTER 
 

• Balansprofiltest  ………………………………………………………. 16 
 
 

RÖRLIGHETSTESTER  …………….…………………………………………  17 
 

• Sit and reach 
• Stand and reach 
• Sidböjningar 

 
 

 26



FÖRORD 
  
I din hand håller du en testmanual för styrke- och rörlighetstester. Den är framställd i syfte 
att standardisera metodiken vid funktionella tester i så stor omfattning som möjligt. En av 
fördelarna med att ha en väl dokumenterad testmetodik är att insamlade data sannolikt 
tillåter en jämförelse mellan individer inom en testgrupp och mellan testgrupper. Insamling 
av data under lång tid (flera år) ställer också höga krav på att den ursprungliga metodiken 
följs i senare test och då är dokumentation av testmetodiken ovärderlig.  
 
En av svagheterna med  funktionella tester är att precisionen i mätningarna tenderar att bli 
sämre än vid användande av avancerad mätapparatur. Detta beror bl.a. på precisionen i 
registreringen av olika testparametrar som t.ex. kraft samt komplexiteten i teströrelserna 
och därmed svårigheten att kontrollera testutförandet. 
 
Numera har lätthanterliga mätinstrument med förhållandevis god mätprecision kommit ut på 
marknaden  (bl.a. kontaktmattor, fotoceller samt puls- och laktatmätare). Detta gör att man i 
allt fler idrotter idag kan genomföra specifika funktionella tester. Ett problem som kvarstår 
är, att det är svårt att genomföra  upprepade funktionella test där testpersonen har ett 
rörelsemönster som är lika från test till test. Det är en anledning till att denna manual har 
kommit till.  
 
Ambitionen med detta material är att kunna erbjuda ett förslag till en gemensam testmanual 
för alla som genomför tester av nedan presenterade slag. Detta innebär bl.a. den fördelen 
att tester genomförs på samma sätt och därmed kan resultaten från dessa jämföras. 
Implementeringen av detta kan i sin tur innebära en ökad kunskap om hur betydelsefull den 
testade kapaciteten är för den totala prestationsförmågan. På längre sikt kan en sådan 
datainsamling bli mycket värdefull för exempelvis träningsstyrning, kapacitetsprofilanalys 
och som referensdata vid t.ex.  selektionstester. 
 
Arbetet med denna testmanual är ett samarbete mellan många aktörer med olika 
användarfokus och olika kompetenser. I framtagningen av föreliggande testmanual har 
följande aktörer samverkat: 
 
 
Johnny Nilsson, Eva Andersson, Kristjan Oddsson, Björn Bengtsson, Daniele Cardinale, Örjan Ekblom, Lina Wahlgren, Louise Welin, 
Alexander Ovendal, jan Seger och Eva Kraepelien-Strid. 

 

Johnny Nilsson, Eva Andersson och Kristjan Oddsson vid GIH har ansvarat för det övergripande arbetet med testmanualen. 
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ALLMÄNNA RIKTLINJER OCH CHECKLISTA ANGÅENDE ÅTGÄRDER 
FÖRE TEST 
 
 
Måltider:   Kraftig måltid bör ej intagas närmare än 3 timmar före test. 
 
Rökning & Snusning: Om testpersonen röker eller snusar bör detta inte ske närmare är 2 

timmar före test. 
 
Medicinering: Om behov av användning av astmaspray föreligger skall detta ske 

> 20 minuter före test. 
 
Tidpunkt för test: Eftersträva att genomföra testerna på ungefär samma tidpunkt vid 

varje tillfälle. Vid testning i annan tidzon bör tidsacklimatisering 
inväntas. 

 
Testlokal: Utnyttja i möjligaste mån samma yttre förutsättningar vid varje 

testtillfälle. Detta gäller framförallt för standardisering av underlag 
för att efterstäva likartad friktion vid exempelvis löptester. 

 
Klimat:  Temperatur och luftfuktighet bör vara samma vid varje testtillfälle. 

Testning i tropiskt klimat bör ej ske före värmeacklimatisering. 
 
Testordning:  Eftersträva att genomföra de olika deltesterna i samma 

ordningsföljd och med lika lång vila mellan dem vid varje tillfälle. 
 
Testpersonens utr.: Testpersonerna bör i så stor utsträckning som möjligt använda 

likartad utrustning vid varje testtillfälle. 
 
Testförtrogenhet: Testpersonen bör få träna på testutförandet i sådan omfattning att  

den specifika tekniken ej blir avgörande för testresultatet. 
 
 
Hälsodeklaration:  Kontrollera att inga medicinska hinder föreligger samt att 

testinformationen är förstådd och underteckna därefter 
hälsodeklarationen innan deltagande i  test. 

 
Information till TP: Informera testpersonen om testernas syfte och de procedurer som 

skall genomföras samt fråga därefter om testpersonen vill delta i 
testet. 

 
Testutförande: Följa testinstruktionerna (se nedan) i detalj. 
 
 
Uppvärmning: Varje testomgång skall föregås av en specificerad uppvärmning. 
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TESTPERSONINFORMATION OCH HÄLSODEKLARATION 
 
Följande information om Tp skall vara genomgången och insamlad innan test. 
 
 
PERSONUPPGIFTER 
 
Namn:   Födelsedatum:        Personnr.: 
 
Testdatum:  Ålder:    Längd:  Vikt: 
 
Vänsterhänt □   Högerhänt □   
 
 
MEDICINERING & HÄLSOSTATUS 
 
Använder du mediciner regelbundet? 
 
□ Jag använder inga receptbelagda eller ej receptbelagda mediciner, 
 
□ Jag använder följande mediciner (namnge): 
 
                                                                                                                                                               
Har du undvikit eller avbrutit träning/motion de senaste dagarna p g a skada eller av 
hälsoskäl? 
□ Ja □ Nej 
 
Om Ja, ange orsak: 
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE I TEST OCH HÄLSODEKLARATION 
 
Undertecknad testdeltagare har erhållit information om test/ens/ernas innehåll (bifogat  
informationsblad) och deltager frivilligt i denna/dessa på egen risk med vetskap om 
möjligheten till avbrytande av deltagande när som helst och utan krav på förklaring till detta. 
Undertecknad deltar på egen risk vilket innebär att GIH inte har någon olycksfallsförsäkring 
som täcker eventuell skada som uppstår i samband med aktivitet och tester. 
 
Undertecknad samtycker till att uppgifterna från aktivitet och tester får användas anonymt 
för sammanställning. 
 
Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga medicinska hinder för 
deltagande i test/et/erna. 
 
Stockholm den   
     
____________________                                    ______________________ 
Deltagarens namnteckning                                 Testledarens namnteckning  
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STYRKETESTER   
 

I denna testmanual kommer ingående tester att beskrivas utförligt i syfte att underlätta ett 

standardiserat genomförande av dessa.  

 
 
 
Dynamiska sit-ups; metronom 
Syftet med testet är att mäta styrkan och uthålligheten hos bukmuskler och höftflexorer. 

 

Materiel och utrustning  

Fotstöd 

Testprotokoll 

Metronom 

Situps-band 

 

Testutförande 

I startpositionen är testpersonens skuldror i kontakt med underlaget. Knälederna vinklade i 

90 grader och fötterna förankrade under den höj- och sänkbara regeln (bild 1). I 

slutpositionen är testpersonens armbågar i kontakt med låren. Händerna hålls med hjälp av 

situps-bandet i höjd med öronen och armbågarna skall peka rakt fram (bild 2). Sit-upsen 

genomförs i femtio-takt med hjälp av metronom.  

När Tp vilar första gången börjat testledaren att räkna 1001, 1002, 1003. Om ingen ny sit-

ups påbörjats då testledaren räknar 1004 avbryts testet. Om Tp vilar ytterligare en gång 

avbryts testet. Antalet repetitioner räknas och antecknas i testprotokollet. 

 

       
Bild1             Bild 2    
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Information till testpersonen 

Sitt ner med fötterna förankrade i apparaten och knäna böjda i 90 grader. 

Ligg ner med skuldrorna mot underlaget och återvänd till sittande position med armbågarna 

framför dig så att de nuddar dina lår. 

Håll dina händer i höjd med öronen under hela genomförandet (se bild 1 och 2). 

Skuldrorna skall vara i kontakt med underlaget vid varje repetition. 

När jag säger ´Redo…starta´ Börjar du repetitionerna och genomför så många du kan i den 

takt som metronomen anger  (lyssna på metronom och pröva att följa metronomen men se 

till att Tp är helt utvilad när testet börjar). Du skall vara i det låga eller höga läget vid varje 

taktslag. Du skall genomföra testet i en jämn följd. Om du måste vila längre än tre sekunder 

(jag räknar 1001, 1002, 1003) så avbryts testet. Jag räknar högt för varje korrekt genomförd 

sit-up. 

 

 

 

Dynamiska sit-ups; 60 sekunder 
 

Syftet med testet är att mäta styrka och uthållighet hos bukmuskler och höftflexorer genom 

att genomföra maximalt antal sit-ups under 60 sekunder. 
 

Materiel och utrustning  
Fotstöd 

Testprotokoll 

Tidtagarur 

Situps-band 

 

Testutförande 

I startposition är testpersonens skuldror i kontakt med underlaget. Knälederna är vinklade i 

90 grader  och fötterna förankrade under den höj- och sänkbar regel (se bild 1 i föregående 

test). I slutpositionen är testpersonens armbågar i kontakt med låren. Händerna hålls i höjd 

med öronen med hjälp av situps-bandet och armarna skall peka rakt fram. Situps-bandet 

skall täcka öronen (se bild 2 i föregående test).  
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Antalet repetitioner under 60 sekunder räknas och antecknas i testprotokollet. 

Information till testpersonen 

Sitt ner med fötterna förankrade i apparaten och knäna böjda i 90 grader. 

Ligg ner med skuldrorna mot underlaget och återvänd till sittande position med armbågarna 

framför dig så att de nuddar dina lår. 

Håll dina händer med hjälp av situps-bandet under hela genomförandet. 

Skuldrorna skall vara i kontakt med  underlaget vid varje repetition. 

När jag säger ´Redo…starta´ Börjar du repetitionerna och genomför så många du kan i den 

takt som du själv väljer under 60 sekunder. Jag räknar högt för varje korrekt genomförd sit-

up. Om du inte uppfyller rörelseomfång och kroppsposition i enlighet med instruktionerna 

ges maximalt två varningar därefter avbryts testet trots att 60 sekunder ej är till ända. 

Testledaren talar om när 30 sekunder har gått och när det är 15 sekunder kvar. 

 

 
 

Statisk sit-ups  
Syftet med testet är att mäta den statiska styrkan och uthålligheten hos  

bukmuskler och höftflexorer. 

 

Materiel och utrustning  
Fotstöd 

Testprotokoll 

Tidtagarur 

 

Testutförande 
 Knälederna skall vara vinklade i 90 grader och fötterna förankrade i fotstödet. Armarna 

hålls i kors över bröstkorgen (bild 1) med en 5 kg vikt där viktens övre kant når i höjd med 

halsgropen. 

Tp lutar överkroppen till 45 grader med hjälp av det specialkonstruerade 

lutningsreferensstödet  och bibehåller denna position med rak bål och nacke (blicken mot 

taket) under hela testet (bild 2). Om Tp avviker från den angivna bålvinkeln mer än tre 
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sekunder utan korrigeringar så avbryts testet. Antalet sekunder som Tp orkar bibehålla 

denna position antecknas. 

 
 

           
Bild1              Bild 2  

 

Information till testpersonen 
Sitt ner med fötterna förankrade i apparaten och knäna böjda i 90 grader. 

Håll armarna i kors på bröstet med en 5 kg vikt mot bröstkorgen där viktens övre kant ligger 

i höjd med halsgropen och höj överkroppen till 45 gradersvinkeln. Testet avbryts då du inte 

längre orkar att bibehålla denna position och jag räknar 1001, 1002, 1003 när detta sker. 

Om du inte korrigerar din position under det att jag räknat så avbryts testet. 

 
 
 

Statiskt ryggmuskeltest  -   Bellyback (Sörensens test) 
 

Syftet med testet är att mäta den statiska uthållighetsstyrkan i ryggmuskulaturen. 
 

Materiel och utrustning  
Fotstöd 

Testprotokoll 

Tidtagarur 

 

Testutförande 

Tp får ligga med magen nedåt med höftbenskammen vid kanten på testbänken med 

underkroppen på testbänken och överkroppen utanför (bild 1). Huvudet skall vara i linje 

med överkroppen. Hjälp erhålls av testledaren att hålla benen fixerade (fot- och 
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/underbensstöd) och Tp skall hålla överkroppen statisk under så lång tid som möjligt med 

armarna i kors över bröstkorgen med en 5 kg vikt tryckt mot bröstkorgen. Viktens ena kant 

är i höjd med halsgropen. Tiden för testets genomförande registreras. Om Tp tappar sin 

utgångsposition mer än tre sekunder så avbryts testet. 

 

 
      Bild1              

 

Information till testpersonen 

 Lägg dig ner på mage med höftbenskammen vid kanten på bänken med underkroppen mot 

underlaget och överkroppen utanför och fötter/underben under stödet. Testet avbryts då du 

inte längre kan bibehålla denna position och jag räknar 1001 när detta sker. Om du inte 

korrigerar din position under det att jag räknat så avbryts testet. Antalet sekunder testet 

pågick antecknas. 

 

 

Statisk lateralflexion 
Syftet med testet är att mäta den statiska uthållighetsstyrkan i bålens muskulatur. 
 

Materiel och utrustning  

Fotstöd 

Testprotokoll 

Tidtagarur 

 

Testutförande 

Tp får ligga på höger sida som bild 1 visar med höftbenskammen vid kanten på testbänken 

med underkroppen på testbänken och överkroppen utanför. Huvudet skall vara i linje med 

bålen. Hjälp erhålls att hålla benen fixerade (fot- och /underbensstöd) och Tp skall hålla 
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överkroppen statisk under så lång tid som möjligt med armarna i kors över bröstkorgen. 

Tiden för testets genomförande registreras. Om Tp tappar sin utgångsposition mer än tre 

sekunder så avbryts testet. Upprepa testet med vänster sida. 

 

 
      Bild1              

 

Information till testpersonen 
 Lägg dig först på höger sida med höftbenskammen vid kanten på underlaget och 

överkroppen utanför samt fötter/underben under stödet. Testet avbryts då du inte längre 

kan bibehålla denna position och jag räknar 1001 när detta sker. Om du inte korrigerar din 

position under det att jag räknat så avbryts testet. Antalet sekunder testet pågick 

antecknas. Testet upprepas på vänster sida. 

 

 

”Jägarvila” 
 

Syftet med testet är att mäta uthållighetsstyrkan hos benmusklerna 

(primärt muskulaturen på lårens framsida) under ”sittande” med ryggstöd och med 90 

grader i knälederna. 

 
Materiel och utrustning  
Testramp med kontaktplatta 

Tidtagarur 

Friktionsduk 

Testprotokoll 
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Testutförande 

Tp sitter med 90 grader i höft och knäleder, hela ryggen och huvudet mot väggen på 

testrampen och händerna i kors över bröstkorgen (bild 1). Tp håller en 5kg vikt mot 

bröstkorgen och viktens övre kant i höjd med halsgropen. Antalet sekunder som Tp orkar 

bibehålla positionen registreras. OBS!  Lika belastning på båda benen. Tp skall ha sätet 1 

cm över sittplattan (bild 2). När denna berörs varnar testledaren och vid tredje kontaken 

längre än tre sekunder avbryts testet. 

 

    
Bild1              Bild 2 

 

Information till testpersonen 

När du intagit testpositionen som vi provat ut startas klockan och du skall försöka hålla 

positionen så länge som möjligt. Belasta båda benen lika mycket. Tidsregistreringen 

avslutas när du själv avbryter testet eller när du nuddar sittplattan för tredje gången eller 

vilar på plattan mer än två gånger längre än en sekund (jag räknar 1001). 

 
 

Stående hantelpress 
Syftet med testet är att mäta styrkan i skuldermuskulaturen och överarmarnas 

sträckarmuskler. 

 
Materiel och utrustning  

Testramp 

Hantlar med olika vikt: Kvinnor; 5 kg, Män; 10 kg. 
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Metronom 

 

Testutförande 

Välj ut en lämplig vikt för Tp och notera vikten i testprotokollet (en hantel i varje hand). Tp 

skall utföra testet stående med ryggen mot testrampens vägg. Tp börjar testet med båda 

händerna i axelhöjd (bild 1) och genomför ett hantellyft i taget (bild 2) med vänster 

respektive höger arm i takt med metronomens ljudsignaler (60-takt). Obs! vikten sänks ner 

till axelhöjd innan vikten i andra handen lyfts. Börja alltid med vänster arm och räkna högt 

antal hantellyft som genomförs korrekt. När Tp missar lyfthöjd eller takt/tempo tre lyft i rad 

avbryts testet. 

 

 

                
               Bild1      Bild 2 
 

Information till testpersonen 

Genomför, med startposition från axelhöjd och start med vänster arm, så många hantellyft 

du orkar i takt med metronomen. Handflatorna skall vara vända framåt/utåt hela tiden. Du 

måste göra full sträckning och böjning av armen i varje lyft och hålla takten. Om du missar 

detta tre lyft i rad så avbryts testet. Jag räknar högt antal godkända lyft. Om du missar ett 

lyft p g a fel utförande får du ingen räkning på detta lyft. 

 
 
 

 37



 
Gripstyrketest 
Syftet med testet är att mäta den statiska styrkan i hand och underarm med hjälp av en 

handdynamometer en s.k. handgrip. 

 
Materiel och utrustning  
En kalibrerad handdynamometer med justerbart grepp 

Testprotokoll 

 

Testutförande 

Kalibrera dynamometern före varje test (se bild 1) och se till att testdisplayen vetter mot 

testledaren under testet och att Tp håller den med rak arm utefter sidan men utanför 

kroppen (bild 2).  

Justera dynamometerns griplängd så att greppet sammanfaller i längd med pekfingrets 

första led (bild 3). 

Testet genomförs tre gånger växelvis med vänster respektive höger hand, där det bästa 

resultatet räknas för respektive hand. Tp skall krama dynamometerns handgrepp maximalt 

varje gång. Testet genomförs stående med supinerad handfattning som bilden visar. 

 

       
Bild1                                  Bild 2                                       Bild 3 

 

Instruktioner till testpersonen 
Tag dynamometern i handen och grip så kraftfullt du kan medan du håller den med rak arm 

utefter sidan men utanför kroppen. Armen som håller dynamometern skall inte vidröra 
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kroppen.   Krama den under tiden som testledaren räknar 1001, 1002. 1003. Du får tre 

försök med respektive hand men om du ständigt ökar i kraft erhålls ytterligare försök till 

dess du nått ditt högsta resultat. 

 
Hopptest 
Syftet med testet är att mäta maximal hoppförmågan vid vertikala hopp utan armsving men 

med motrörelse i benen (knäeftergift). 

 
Materiel och utrustning  

Testprotokoll 

Ett måttband med minst centimeterskala och bygel för hopphöjdsmätning 

 

Testutförande 

Varje hopptest inleds i normalstående och händer höfter fäst (bild 1). Hopptestet utförs med 

sportskor eller motsvarande fotbeklädnad. Från detta läge gör testpersonen en valfri 

nedsjunkning (bild 2) och därefter ett maximalt vertikalhopp men med bibehållen 

handhållning på höfterna (bild 3). Tp får tre försök och det bästa resultatet räknas. För 

varannan Tp genomförs tre hopp med det optiska systemet först och motsvarande med det 

manuella testet. Axelbrett avstånd mellan fötterna. Landning måste ske med ”raka” knän 

och ingen pikering i höfterna skall genomföras under flygfasen. 

 

                                 
 Bild 1      Bild 2   Bild 3 

 

 

 

 39



 

Instruktioner till testpersonen 

Börja med att stå i normalstående med händer höfter fäst och kroppen mitt över bygeln 

med måttbandet. Du får göra en valfri nedsjunkning och därefter gör du ett maximalt 

vertikalt hopp. Bibehåll händerna på höfterna under hela testet. Du får göra tre försök och 

det bästa försöket räknas. 

 

 
BALANSTEST 
 

Balansprofiltest; 60 sekunder 
Testet syftar till att mäta individens balansförmåga. 
 

 Materiel och utrustning  
Balansprofil 

Tidtagarur 

Testprotokoll 
 

Testutförande 
Utgångsläge är stående med valfritt ben (sportskor skall användas) (bild 1). Uppgiften för 

testpersonen är att balansera på valfritt ben under 60 sekunder effektiv tid. Varje gång Tp 

sätter ned foten på balansbenet stoppa  klockan och varje gång Tp tar stöd antecknas det i 

protokollet. 
 

Tp genomför testet i två former A) med visuell återkoppling och B) med förbundna ögon. 
 

 
 

Bild1  
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Instruktioner till testpersonen 

Placera valfri fot med sportskor på balansprofilen och finn balansen. Försök därefter att 

balansera under 60 sekunder utan att sätta ned det andra benet. Varje gång du tar stöd 

med foten stannas klockan tills du lämnat stödläget och en isättning räknas. Testet pågår 

således i 60 sekunder effektiv tid. Först genomförs testet med öppna ögon och därefter 

genomförs testet på samma ben med förbundna ögon. 

 

 

RÖRLIGHETSTESTER 
 
Sit and reach 
Testet går ut på att sträcka sig fram så långt som möjligt från sittande position. 

Syftet med testet är att mäta rörligheten i bålen, knä-  och höftlederna. 

 

 Materiel och utrustning  

Testramp med mätreferensplatta 

Testprotokoll 

 

Testutförande 

Utgångsläge är sittande med raka ben plant mot sittunderlaget med fötterna mot 

testrampens stödplatta och ryggen rak (bild 1). Därefter skall Tp sträcka sig uppåt med raka 

armar så långt som möjligt samt lugnt fälla fram armarna med parallella händer så långt 

fram som möjligt och nå så långt som möjligt med fingrarna på mätreferensplattan (bild 2). 

Testet genomförs utan skor. 

   
Bild1                   Bild 2 
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Instruktioner till testpersonen 

Placera fötterna utan skor plant mot plattan och fingertopparna på kanten till mät- plattan. 

Böj bålen framåt och sträck händerna framåt sakta och stegvis, med raka knän.  Håll din 

position i ditt mest utsträckta läge. Därifrån mäts läget med fötternas linje som referensnivå. 

Testet kommer att göras tre gånger, där det bästa resultat kommer att räknas. 

 
 

Stand and reach 
Syftet med testet är att mäta rörligheten i bålen, knä- och höftlederna vid 

stående med maximal framåtböjning av bålen och händer mot golvet. 
 

Materiel och utrustning  

Testramp 

Mätplatta 

Testprotokoll 

 

Testutförande 

Tp står på testrampen utan skor med fötterna ihop och sträckta armar (se bild 1). Benen 

skall vara raka och Tp skall sträcka sig uppåt med raka armar så långt som möjligt samt 

lugnt fälla fram armarna med parallella händer när överkroppen böjs framåt. Tp skall 

försöka nå med fingertopparna så nära golvet som möjligt. Avståndet mellan underlaget 

och fingertopparna mäts med mätplatta (se bild 2). Når Tp lägre än till underlaget räknas 

den extra sträckan mindre än noll (markeras med  minustecken). 

            
            Bild 1                                        Bild 2 
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Information till testpersonen 

Stå med fötterna ihop och sträckta knän. Sträck ut armarna uppåt med händerna ihop så 

långt som möjligt. Från denna startposition böjer du försiktigt bålen framåt och försöker nå 

så lång ner mot underlaget som möjligt med fingrarna. Observera att knäna måste hållas 

sträckta hela tiden. 

 

 

Sidböjning 
Lateralflexion;  syftet är att mäta bålens rörlighet vid böjning åt höger och vänster. 
 

Materiel och utrustning  

Testramp 

Måttband 

Testprotokoll 
 

Testutförande 

Tp står med ryggen mot testrampen med höftbredd mellan fötterna samt raka ben och 

avspända skuldermuskler (hängande axlar) (gör markering 1 nedanför långfingret på låret) 

och böjer därefter bålen åt höger fortfarande med båda fötterna stödjande mot underlaget 

och hela bålen vidrörande testrampens stödvägg (bild 1). Obs! var noga med att Tp tittar 

framåt hela tiden och inte avviker från frontalplanet. Tp försöker nå med handen så långt åt 

sidan som möjligt dvs. efter sidan på benet (gör nu markering 2 genom att rita ett litet streck 

på låret nedanför långfingertoppen). Mät avståndet mellan markering 1 och markering 2). 

Upprepa proceduren med vänster sida. 

   
                 Bild 1                                        
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Information till testpersonen 

Du skall stå med ryggen mot testrampen och med höftbredd mellan fötterna och böja bålen 

åt vänster med båda fötterna stödjande mot underlaget och hela bålen vidrörande 

testrampens stödvägg, när du böjer dig åt sidan.  Försök nå med handen så lång åt sidan 

som möjligt dvs. efter sidan på benet. Vi mäter avståndet från markering 1 och markering 2. 
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Bilaga 5. 
 

Gymnastik- och idrottshögskolan                                                                                         
PROJEKT Studenttest  
Marie Nyberg, Anna Tidén                                                                                                        
                                                                                                                                        
INSTRUKTIONER OCH ANVISNINGAR   

• Gruppen delas i mindre grupper.  
• Funktionärerna visar tydligt en gång och därefter sker en muntlig instruktion. Efter den 

muntliga instruktionen visar funktionären en gång till. Vissa stationer där det tar lång tid att 
visa, visas bara en gång och då kan mer muntlig instruktion behövas. Studenterna får inte 
pröva eller öva. Rörelsetestet får endast göras om ifall det skett något missförstånd. 

 

 Rörelsestation Kontroll av.. Instruktioner 

1 Rulla stock. 
 

Rulla i sidled. Kroppspänning 
och rumsuppfattning. 

Spänn kroppen, raka armar 
sträckta ovanför huvudet, 
rulla en sträcka(en matta) åt 
vardera hållet. 

2 
 
 
 
 
 

Kullerbytta framåt.  
 

Rulla i sagitalplanet.  
Rumsuppfattning samt 
kroppskontroll. 
 

Gör en kullerbytta framåt så 
”fint” som möjligt och kom 
upp till stående, helst utan 
att använda händerna vid 
uppgången. 

3 Hjulning. Rotera i frontalplanet Gör en hjulning. (Visa båda 
hållen.) 
 

4 Stödja på raka armar 
mellan plintar. 
Förflyttning genom 
handgång. 

Stödja.  
Kroppsspänning, arm och bål 
styrka samt stödjefunktion. 

Häng på raka armar i två 
sekunder gå sedan i lugn 
takt sex ”steg” framåt eller 
till andra linjen på plinten 

5 ”Flå katt” i ringar. 
Rotera bakåt och 
framåt. 
 

Gripa, hänga, rotera. 
Rumsuppfattning samt 
kroppskontroll. 

Gör ”flå katt” – kullerbytta 
bakåt sätt i fötterna med en 
lätt studs, direkt kullerbytta 
framåt tillbaka. 
(Ev. två försök) 

6 
 
 
 
 

”Bygga tak”  
 
 
 
 

Stödja. Styrka, balans och 
kroppsspänning. 
 
 
 

Klättra baklänges till 
handstående, spänn 
kroppen. Gå med händerna 
till den innersta linjen. 

7 Handstående.  Gör ett handstående mot 
vägg . Raka armar samt titta 
på golvet / krysset. (Visa 
andra gången med pass 

8 Kärnkast stillastående. Kasta.  
Kaströrelse 

Kasta mot tjockmattan så 
hårt du vill.Två bollar 
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9 Kärnkast med ansats. Kasta.  
Impulssteg samt kaströrelse. 

Nu får du ta sats och kasta 
en gång till. Två bollar 
 

10 Sidhopp. Grundformer i kombination. 
Samordning av ansats, jämfota 
upphopp, stödja, rotera sidled 
samt landning i balans.  

Spring mot satsbrädan och 
gör jämfota avstamp, 
sidhopp och landa i balans. 
Händerna kan placeras åt 
vänster eller höger. 
Du kan om du vill göra ett 
hopp till och denna gång 
sträva efter att ha sätet 
ovanför händerna. (Visa 
handisättningen)  

11 Rephoppning. 
10 hopp med 
mellanstuds 
10 jämfotahopp 
10 springsteg 

Grundformer i kombination. 
Samordning av armar och ben. 
”Timing med repbågen”. 

Hoppa 10 st jämfotahopp 
med mellanstuds, hoppa 
sedan 10 hopp utan 
mellanstuds och därefter 10 
springsteg. 

12 Jämfota hopp samt 
enbenshopp 

Hoppa. 
Koordination, dynamisk balans 
och kroppshållning 

Hoppa 5 hopp jämfota med 
en fot i vardera rockringen, 
vänd, 5 hopp på höger fot, 
vänd, 5 hopp på vänster fot, 
vänd, avsluta med 5 
jämfotahopp i rockringarna. 
Vidrör ej rockringarna. 

13 Ta sig över/till hinder 
med hjälp av linor. 

Grundformer i kombination. 
Styrka, gripa/greppa, ”timing”. 

Greppa linan högt, svinga 
dig till  sittande på plinten. 

14 Åla under lågt hinder. Åla. 
Diagonalt rörelsemönster. 

Åla under hindret, se på 
konen rakt framför hindret 
och använd både armar och 
ben. Det gör inget ifall ngn 
av pinnarna rör sig lite. 

15 Balansgång 
framlänges och 
baklänges.  

Balansera. 
Dynamisk balans. 
Kroppshållning.  
 
 

Koncentration! Gå 
framlänges på bommen till 
sträcket. Gå baklänges 
tillbaka. 

16 Bollbana. 
 

Grundformer i kombination. 
Studsa under förflyttning samt 
riktningsförändringar.  
Kasta och fånga.  

Dribbla bollen slalom mellan 
konerna och byt hand om du 
vill. När du kommer till de två 
sista konerna skall du runda 
dem ett helt varv. Efter sista 
konen passar du bollen till 
funktionären som passar 
tillbaka den till dig. Välj 
tempo/hastighet själv. 

17 Kasta ärtpåsar i 
rockring. 10st 

Kasta  
med precision  

Koncentration! Kasta så 
många ärtpåsar som möjligt i 
rockringen. De skall landa i 
rockringen, ej glida in. 
Underhandskast. 
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Beskrivning av hur stationerna är konstruerade: 

 
 Rörelsestation Kontroll av.. Stationens utseende 
1 Rulla stock Rulla i sidled Två kortmattor efter varandra. (2x2,5 m, 

6 mm tjocka). Två stationer. 
2-3 Kullerbytta framåt 

Hjulning 
Rulla i sagitalplanet 
Rotera i frontalplanet 

Samma station som rulla stock. 

4 Stödja på raka armar 
mellan plintar. 

Stödja Två plintar, c:a 1.10 m höga, gärna raka 
plintar. 0,5 m avstånd mellan plintarna. 
Pallplint framför plinten. Två stationer. 

5 ”Flå katt i ringar” Gripa, hänga, rotera Ringar i huvudhöjd. Två ringpar. 
6-7 ”Bygga tak” 

Handstående 
Stödja Kortmatta mot ribbstol. Tejpade linjer 

70 cm samt 1,05 m från mattkant. (från 
ribbstolskant 40 cm samt 75 cm). Två 
stationer. 
Kortmatta mot vägg , ev. kortmatta på 
högkant mot väggen 

8 Kärnkast stillastående Kasta Avstånd till matta: 5 meter 
 

9 Kärnkast med ansats Kasta Avstånd till matta: 10 meter 
 

10 Sidhopp Grundformer i 
kombination 

Höjd på plint: åk.3 (80 cm) åk.6 samt 
åk.9 fl. (1m), åk.9 p. (1.20 m) 
Avstånd plint – satsbräda: åk.3 (35cm 
4:e hålet), åk.6 (45cm 5:e hålet), åk. 9 
(45 cm samt ev. 65 cm 5:e och 7:e 
hålet). Dubbla kortmattor att landa på. 

11 Rephoppning Grundformer i 
kombination 

Lätta plastrep 

12 Jämfota hopp samt 
enbenshopp 

Hoppa Små rockringar.  
Fem i rad, tre i bredd. 

13 Ta sig över/till hinder 
med hjälp av linor 

Grundformer i 
kombination 

Höjd på plint: åk.3 (80 cm), åk.6 och 
åk.9 fl.(1 m), Åk.9 p. (1.20 m) Avstånd 
bänk–lina (1.60 m), lina–plint (1.40 m) 

14 Åla under lågt hinder Åla Slalomkäppar som ligger tvärs över två 
bänkar i rad. Totalt fyra bänkar. Åla c.a 
4 meter. 

15 Balansgång 
framlänges och 
baklänges. Nedhopp. 

Balansera Höjd på bom: åk.3 (60cm), åk.6 
(70cm), åk.9 (80cm). Tre kortmattor 
under bommen. 

16 Bollbana Grundformer i 
kombination 

Koner med 1.60 m. avstånd i djupled 
(från konens bakre kant till nästa kons 
bakre kant) och 40 cm avstånd i sidled 
(mellan konernas innersta kanter) 

17 Kasta ärtpåsar i 
rockring 

Kasta 10 ärtpåsar kastas i stor rockring. 
Avstånd till bortre ringkant: åk.3 (4 m), 
åk.6 (4.5 m), åk.9 (5 m) 
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Bilaga 6. 
 
 
Detta arbetsmaterial tillhör: 
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INTEGRERAT ARBETSMATERIAL 
 

TEKNIKANALYS – LÄNGDÅKNING & ALPIN 
SKIDÅKNING 

 
 
 
 
 

 
 
 

Johnny Nilsson, Eva Kraepelien-Strid & Gunnar Teng 
 
 

GIH Stockholm 2005 
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INTRODUKTION 
 
Det du håller i din hand nu är ett integrerat arbetsmaterial: Teknikanalys – Längdåkning & 
Alpin skidåkning. Syftet med detta är att hjälpa dig att använda en del av dina kunskaper 
från olika teoretiska ämnen i praktisk idrottsutövning – i detta fall längdåkning på skidor 
och alpin skidåkning.  
 
I detta material tar vi upp ett integreringsexempel där vi har använt videokameran som ett 
”verktyg” med vilket vi kan dokumentera olika rörelsetekniska samband för att möjliggöra 
en teknikanalys. 
 
När du arbetar med teknikanalysen är det bara att sätta sig in i bakgrund, följa 
instruktionerna och börja arbeta med frågeställningarna så lotsas du snabbt igenom 
arbetsmaterialet. 
 
Sist i materialet finner du en guide för videoregistrering. 
 
Lycka till önskar 
 
Dina lärare 
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Integreringsexempel 1 
 
 

Teknikanalys i längdåkning 
 
 
 
Nedan har du ett ”Teknikanalysschema”. Detta är till för att mer systematiskt kunna 
analysera din egen eller någon annans teknik. Teknikanalysen skall genomföras från en 
videoupptagning där längdåkaren är filmad under diagonal-åkning på ett horisontellt 
underlag från sidan. När du analyserar tekniken är det en stor fördel om du har en 
videobandspelare som tillåter slow motion eller där du kan ”frysa” bilden och veva fram 
bild för bild med videobandspelarens jog-ratt alternativt ett datorbaserat 
videoanalysprogram. 
 
 
 
När du redovisar din teknikanalys i längdåkning skall du ta fram en bildserie på den du 
analyserar i en rörelsecykel, vilken beskriver alla viktiga moment i åktekniken som du skall 
belysa i teknikanalysen. Denna bildserie skall sedan läggas in i ett elektroniskt dokument. 
 
 
 
Analys-schemat tar systematiskt upp några väsentliga detaljer i längdtekniken. Din uppgift 
blir att värdera tekniken hos dig själv eller någon annan med hjälp av analysschemat. 
Analysera punkt för punkt och värdera om teknikbrister finns (d v s om teknikträning 
behövs), ge en kommentar där du beskriver teknikbrister och biomekaniska effekter av 
dessa (men även positiva utvecklingsbara detaljer i tekniken) och försök hitta på en 
övning som skulle underlätta inlärningen av respektive teknikdetalj. I analysschemat ser 
du siffror inom parentes, t ex (1). Dessa återfinner du under avsnittet ”Bakgrund & 
analyshjälp”. OBS! Det är viktigt att du tar till dig det biomekaniska ”tänket” och 
integrerar det i din teknikanalys. Vi ser gärna svar på varför en viss rörelse skall utföras d 
v s teknikens orsak och verkan. Detta krävs för väl godkänt på arbetsmaterialet.  
 
 
 
 
 
 

 50



 

Analys-schema i längdåkning (diagonalåkning) 
 
Teknikanalysen avsedd för:   Analyserad av: 
 
Skidbetingelser [temp., fäste, etc.]:   Analysdatum: 

”Idealbild” 

 
 
Anlyspunkter 
[höger ben och arm avses 
nedan utom i analyspunkt 5] 

 
Teknik-kommentarer 
på biomekanisk grund 

Kryssa 
för 
tekniken 
som bör 
tränas 

 
Övningsförslag 

1.) Knäeftergift, 
bålframfällning och 
nedåtriktad rörelse hos 
kroppstyngdpunkten omedel-
bart före benfrånskjutet 
[idealbild nr. 8  ]  
 

   

2.) Bålens framåtlutning samt 
sträckningen i höft-, knä- och 
fotled i benfrånskjutfasens 
slutskede [idealbild nr. 10  ]  
 

   

3.) Rörelseomfånget i 
armrörelserna samt fattningen 
kring handgreppet i arm- 
frånskjutfasens slutskede 
[idealbild nr. 5]  
 

   

4.) ”Tyngdöverföring” på 
stödbenet under glidfasen 
[idealbild nr.  6+7 ]  
 

   

5.) Synkronisering mellan 
arm- och benrörelser i slutet 
av frånskjutfasen 
[idealbild nr. 5+10 ]  
 

   

6.) Avspänning i arm- och 
benframpendling 
[idealbild nr. 2+7] 
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Bakgrund & analyshjälp 
 
Analyspunkt 1. I denna analyspunkt skall du leta efter en kortvarig flexion (böjning) som 
skall förekomma i knäleden närmast kameran (filma främst i sagittalplanet) innan den 
avslutande sträckningen i knäleden i benfrånskjutfasen utföres. Under denna kortvariga 
böj-sträckrörelse sker också en nedåtriktad rörelse hos kroppstyngdpunkten (KTP) och 
därefter en  ökning av kraften (trycket) under främre delen av foten 
(tyngdpunktsförskjutningen nedåt förstärks ofta av en bål-lutning  framåt). Denna böj-
sträckrörelse i knäleden och bålframlutningen är viktig för att tryck mellan skida och snö 
skall uppstå och därmed möjliggöra att fästvallan under skidan griper tag i snökristallerna. 
Denna rörelse är en förutsättning för ett bra fäste. Tillsammans med fästvallan tillgodoses 
målsättningen att möjliggöra en stor friktionskraft (Fμ ) i horisontell riktning. Förhållandet 
kan förenklat beskrivas med formeln: Fμ = μ • N, som säger att friktionskraftens storlek 
beror på friktionskoefficienten (μ) och normalkraften (N), d v s hur stor friktion 
fästvallan skapar mot snön och kraften mellan skidan och snön. En nybörjare har ofta 
svårt att koordinera och ”tima”  denna böj-sträckrörelse  och kännetecknas ofta av ett 
rakt och ”stelt” ben under glid- och benfrånskjutfas. 
 
I figuren nedan illustreras tydligt betydelsen av böj-sträckrörelsen i t ex knäleden i syfte 
att åstadkomma en större vertikal kraft (normalkraft) och därmed indirekt bättre 
möjlighet att få fästvallan att ”greppa tag i” snön under skidorna. 
 
                                                A                              B 
 

Knävinkel 
 
 
Vertikal kraft 

 
I exempel A i figuren ovan sker ett frånskjut med ett nästan ”rakt ben” från en kraftplatta. 
I exempel B sker frånskjutet från en mycket tydligare böjning i knäleden med mycket 
större vertikal kraft (normalkraft) som följd. 
 
Analyspunkt 2. Typiskt bland nybörjare i längdåkning är ett begränsat rörelseomfång i 
främst höftleden. Detta är ofta orsakat av att bålen inte lutas framåt  utan hålls mer 
vertikalt. En vertikal bål begränsar bakåtföringen av frånskjutbenet avsevärt (pröva själv 
när du står still på skidorna eller stabilt på ett golv). En bra bålframlutning ses i 
idealbilden ovanför analysschemat. Bål-lutning och höft-sträckning möjliggör en ökad 
rörelseamplitud och att skidan därmed kan vara i kontakt med underlaget en längre tid. 
Detta leder, i sin tur, till att den påskjutande impulsen kan bli större. Detta gäller eftersom 
impulsen (I) är produkten av kraften (F) multiplicerat med tiden (t) det vill säga  I = F • t. 
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Analyspunkt 3. I detta steg analyseras stavarbetet i armfrånskjutfasens slutskede. Hos 
den skicklige diagonalåkaren sker ett stort rörelseomfång i denna fas där handen 
”öppnar” greppet om staven så att denna endast hänger i handremmen. Denna stora 
armrörelseamplitud samvarierar med en stor benrörelseamplitud. Hos den typiske 
nybörjaren, å andra sidan, är rörelseamplituden ofta lika begränsad som benrörelserna och 
handen ”låser” krampaktigt om staven i armfrånskjutfasens slutskede. En liten amplitud i 
armrörelserna minskar möjligheten till kraftpåverkan under armfrånskjutfasen p g a en 
kortare impulstid. 
 
 
Analyspunkt 4. Typiskt för nybörjare är ofta den begränsade kraften i benfrånskjutet 
som ger ingen eller endast en kort glidfas. Detta leder också ofta till att fullständig 
tyngdöverföring på glidbenet uteblir och nybörjaren alltid har en relativt stadig kontakt 
med båda skidorna mot snön. Orsaken till detta är också ofta bristande förmåga att 
balansera på en skida. ”Tyngdöverföringen” säger således en del om balansförmågan som 
är viktig, inte bara i längdåkning utan i princip i alla komplexare rörelser. 
 
 
Analyspunkt 5. I detta steg analyseras synkroniseringen mellan arm- och benrörelser hos 
motsatta kroppshalvor. Här är det lämpligt att studera arm- och benfrånskjutfasens 
slutläge, vilket skall inträffa samtidigt eller med en mycket liten tidsdifferens. Typiskt för 
nybörjare är att en viss fasförskjutning föreligger diagonalt mellan arm- och benrörelser 
och att det i extrema fall kan röra sig om en fasförskjutning av en halv rörelsecykel  d  v  s   
passgång. 
 
 
Analyspunkt 6. I detta steg analyseras avspänningen i arm- och benfram-pendlingen. 
Kännetecknande för en avspänd armframpendling är bl a att skuldergördeln hänger ned 
något och armen verkar som ”fritt pendlande”. Ett sträckt ben och en sträckt arm i 
frampendlingen kan tyda på en för stor muskelaktivitet d v s en icke avspänd muskulatur. 
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Integreringsexempel 2 

Teknikanalys i alpin skidåkning 
 
Teknikanalysen i alpin skidåkning skall genomföras från en videoupptagning där 
utförsåkaren är filmad under friåkning eller åkning i bana under minst en typisk sväng 
med ytterbenet närmast kameran. 
 
När du redovisar din teknikanalys i alpin skidåkning skall du ta fram en bildserie på minst 
en hel sväng i alpin skidåkning, vilken beskriver alla viktiga moment i tekniken som du 
skall belysa i teknikanalysen. Denna bildserie skall sedan läggas in i ett elektroniskt 
dokument. 
 
 
 
Analys-schemat tar systematiskt upp några väsentliga teknikdetaljer i alpin skidåkning. 
Din uppgift blir att värdera tekniken hos dig själv eller någon annan med hjälp av 
analysschemat. Analysera punkt för punkt och värdera om teknikbrister finns (d v s om 
teknikträning behövs), ge en kommentar där du beskriver teknikbrister och biomekaniska 
effekter av dessa (men även positiva utvecklingsbara detaljer i tekniken) och försök hitta 
på en övning som skulle underlätta inlärningen av respektive teknikdetalj. I analysschemat 
ser du siffror inom parentes, t ex (1). Dessa återfinner du under avsnittet ”Bakgrund & 
analyshjälp”. OBS! Det är viktigt att du även här tar till dig det biomekaniska ”tänket” och 
integrerar det i din teknikanalys. Vi ser gärna svar på varför en viss rörelse skall utföras d 
v s teknikens orsak och verkan. Detta krävs för väl godkänt på arbetsmaterialet.  
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Analys-schema i alpin skidåkning  
 
Teknikanalysen avsedd för:   Analyserad av: 
 
Skidbetingelser [temp., underlag, backens lutning etc]:  Analysdatum: 

”Idealbild”

 
 
Anlyspunkter 
 

 
Teknik-kommentarer 
på biomekanisk grund 

Kryssa för 
de analys- 
punkter som 
bör tränas

 
Övningsförslag 

1) Balans/position på 
skidorna – fram- och 
bakvikt [idealbild nr.1-3 ]  
 
 

   

2) Belastning av ytterskida 
[idealbild nr.1-3  ]) 
 
 
 

   

3) Kantning av ytterskida 
[idealbild nr. 1-3 ]  
 
 

   

4) Grad av styrning genom 
svängen [idealbild nr.  1-3 ]  
 
 

   

5) Flexions-extensions-
avlastning [idealbild nr. 1-3  ] 
 
 

   

6)  Förhållandet mellan 
över- och under-
kropp[idealbild nr. 1+3 ]  
 

   

7) ”Arm/stavarbete [idealbild 
nr. 1+3] 
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Bakgrund & analyshjälp 
 
Analyspunkt 1. Här skall du se på åkarens balans generellt. Detta gör du genom att 
försöka bestämma var åkarens TP befinner sig och hur denna projiceras vertikalt ner mot 
skidorna. På detta sätt kan du avgöra om åkaren ”står” neutralt på skidorna eller har fram- 
eller bakvikt i olika delar av svängen. 
 
 
Analyspunkt 2. Denna analyspunkt letar du efter genom att se om din analyserade åkare 
främst belastar ytterskidan (se på snökaskad och ev. lyftning av innerskidan från snön). 
Fördelen av att främst belasta ytterskidan (i brant eller relativt brant terräng) är att kraften 
huvudsakligen fördelar sig på en skida istället för två varvid trycket blir mycket större 
under den belastade skidan som i sin tur bl a gör att skidan lättare skär fast i snön när den 
kantas. Utgå även här från resonemanget om kraftspel vid olika typer av flexions- och 
extensionsavlastning när det gäller främst ytterskidan. 
 
Analyspunkt 3 och 4. Här tittar du på skidans kantning mot snön. Detta är viktigt 
eftersom en hög grad av kantning ger förutsättningar för ett större tryck mellan skida och 
snö samt en större ”genomböjning” av skidan, vilket i sin tur gör att skidan ”styr” bättre i 
snön under svängen. 
 
I bilden nedan visas möjligheterna att skapa kantning av skidan mot snön. Det är främst 
genom kroppens lutning inåt i svängen (X) som detta är möjligt. Därefter följer 
”invinkling” av knäleden (sett i frontalplanet)(Y) och pronation i ”fotleden” 
(subtalarleden). 

 
 
Graden av styrning  i svängen är bl a beroende av ovanstående faktorer och lyckas man 
hantera” dessa så leder detta till att man hasar mindre ner för backen i en sväng. ”

 
Analyspunkt 5. I detta analyssteg skall du leta efter s k extensionsavlastning alt. 
flexionsavlastning vid initieringen av svängen. Detta upptäcker du genom att främst 

 56



studera flexions – extensionsrörelserna i knä- och höftled. Genom dessa rörelser kan 
trycket under skidorna minskas eller ökas, vilket i sin tur kan användas för att svänga 
respektive styra skidorna i svängarna. När jag skall påbörja en sväng så vill jag ha ett så 
litet tryck som möjligt mellan skidorna och snön. När jag vill få skidorna att styra genom 
svängen är det en fördel om jag har ett stort tryck mellan skidorna och snön. Nedan 
beskrivs hur extensions-flexionsavlastning kan påverka kraftspelet och därmed trycket 
under skidorna. 

 endast kroppstyngden 
ot underlaget (4). Svängen initieras när trycket är som minst (3). 

endast kroppstyngden mot underlaget (4). Svängen initieras när trycket är 
om minst (2). 

 

r sig åt vänster och höger. Hos en 
ybörjare följer ofta hela kroppen skidornas riktning. 

 
Extensionsavlastning från stående i vila på skidorna (1) börjar med en extension i främst 
knä- och höftled (frånskjut) som leder till en ökad vertikal reaktionskraft (FN)(2) som, i sin 
tur, leder till att kroppstyngdpunktens läge ökar i höjdled och kraften/trycket minskar 
mot underlaget (3). Vid återgång till normalstående verkar återigen
m
 
Flexionsavlastning från stående i vila på skidorna (1) börjar med en flexion i främst knä- 
och höftled (nedsjunkning) som leder till en minskad vertikal reaktionskraft (FN)(2) som, i 
sin tur, leder till att kroppstyngdpunktens läge minskar i höjdled och kraften/trycket ökar 
mot underlaget när den bromsas upp mot underlaget (3). Vid återgång till normalstående 
verkar återigen 
s
 

 
Analyspunkt 6. Här skall du studera om analyspersonens bål är vinkelrät mot fall-linjen 
när han/hon åker utmed denna i relativt brant terräng och relativt korta svängar d v s  att 
åkarens bål är ”öppen”  framåt trots att skidorna rö
n
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Analayspunkt 7. Här skall du först och främst avgöra om det är rimligt att använda  
stavarbete i åkningen. Om så är fallet (t ex vid relativt korta svängar i relativt brant 

rräng) skall du analysera om stavarbetet ökar understödsytan nämnvärt, är kraftfullt så 
tt det kan hjälpa till att svänga skidorna och stabilisera bålen. 

 

ilsson, J.  Längdåkning -  Teori & Praktik. Key Enzyme Förlags AB, Stockholm 1988. 

ilsson, J., Cresswell, A. & Oddsson, L. Alpin skidåkning  -  Teknik & Metodik. 
drottshögskolan i Stockholm 1994. 

te
a
 
 
 
 

 

Referenser 
 
N
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I
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Bilaga 
 
 

Några tips till genomförande av videofilmning 

enomför den praktiskt. Utgå från din målsättning/vad 
du vill uppnå med din filmning  och planera därefter. Skriv gärna ner i punktform vad 

• Använd inställning för hög slutarhastighet om du skall filma snabba förlopp då 

• Se till att du inte spelar över gamla inspelningar när DV-tapen används flera 

 

ligt. 

• Fördel om åkaren kan ha en så ”tight” klädsel som möjligt när filmningen 

• Var noga med att filma i den eller de mest intressanta rörelseplanen för de tekniska 

• Försök få åkaren så stor som möjligt i filmplanet genom att zooma och ”följa” 
åkaren med kameran (panorering). 

 
 

• Planera filmningen innan du g

som skall filmas, filmplan etc. 
 

bilden annars blir suddig när du ”fryser” den. 
 

gånger. 
 

• Filma om möjligt med ljuset i samma riktning som filmningen. 
 

• Se till att kontrasterna mellan åkaren och bakgrunden blir så stark som möj
 

genomförs så att rörelserna syns tydligt. 
 

frågeställningar som du tänker analysera. 
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Bilaga 7. 
 

E RÖRANPILOTSTUDI
IMUNDERVI

DE ANALYSSCHEMA FÖR 
SNING 

 att 
yftet 

 har varit 
volverade i framtagandet av analysschemat; Johnny Nilsson, Maria Ekblom Nicklas Räjämäki och 

d. Projektet är en integrering mellan LTIV-labbet, HB samt Idrottslära. 

om 

ching 
 i 

a  utvalda analyspunkter som hon/han skriftligt ska kommentera samt ge öv-
ingsförslag på. Fokus på utvalda punkter i analysschemat är vattenläge, arm- och benföring samt 

 att genomföras ht 2008 i GIH:s simhall under LTIVs försorg och undertecknad, 
om kursen Idrott didaktisk inriktning, fortsättningskurs under delmomentet simning. Delmomentet 

tudenterna som ingår i studien är 4 studenter ( två kvinnliga och två manliga) som har genomgått en 

” 
alysschemat för jämförelser mellan schemat och deras egna simrörelser 

nder genomförd träning. Testgruppen skall föra loggbok under pilotstudien om upplevelsen av 

fter avslutad träning vid delmomentets slut sker en jämförelse och analys av de gjorda filmningarna 
r att finna om det har blivit en förbättring eller inte i testpersonernas simteknik. 

tockholm den 5 oktober 2008. 
va Kraepelien-Strid  

S
BAKGRUND 
 
Under vårterminen 2008 framtogs ett anlysschema för simsätten bröst- och frisim, där tanken var
de biomekaniska grunderna skulle tydliggöras för studenterna inom dessa respektive simsätt. S
var också att analysschemat skulle fungera som ett pedagogiskt studiematerial för att underlätta  
studentens inlärning och reflekterande över tekniken av simsätten. Följande personer
in
underteckna
 
SYFTE 
Huvudsyftet med denna pilotstudie är att undersöka om studenterna med hjälp av analysschemat i 
bröst- och frisim kan förstå och omsätta de biomekaniska principerna och deras betydelse och gen
den kunskapen stärka sin egen inlärningssituation. Detta ska resultera i att studenten i sin tur får en 
ergonomisk ”riktig” simteknik inom respektive simsätt. Studenten skall med detta analysschema 
enklare kunna lära sig att förstå de biomekaniska principerna och dess betydelse och genom coa
lära sig att omsätta detta i egen praktik.Coachingen sker av lärare tillika klasskamrat. Studenten får
detta analysschem
n
andningsteknik. 
 
METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Pilotstudien kommer
in
varar i fem veckor.  
 
S
grundkurs i simning under vårterminen 2008 där bl.a. bröst- och frissim ingick. 
 
Grund för pilotstudien är en filmning som sker av studenternas simförmåga vid start och avslut av 
delmomentet. Filmningen kommer enbart att gälla bröst- och frisim. Studenterna skall efter första 
filmningen därefter träna två gånger per vecka. Dessutom skall de en gång/veckoträning ”coacha
varandra, dvs. använda an
u
inlärningens utveckling. 
 
E
fö
 
 
S
E
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Analys-schema i bröstsim  
 
Teknikanalysen avsedd för:                           Analyserad av:                                    Analysreferens: 
Nybörj-/medelnivå      Analysdatum: 
 

 
 
 

 
 
 

nlyspunkter  Teknikkommentarer 
å biomekanisk grund kniken 

m bör 
tränas 

Övningsförslag 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
A
[höger (och vänster) 
kroppshalva avses] 
 

p
Kryssa för 
te
so

1) Kroppens läge i 
förhållande till vattenytan 

d 1a och b] 

   

vid armtryckfasens 
startläge [bil
 
- Läge i förhållande till 
vattenytan? 
- Rak kropp/Höft? 
2) Underarmarnas och 
ändernas vinkel under 

kfasen [bild 

   
h
början av tryc
2a och b] 
 
- Armbåge? 
3) Handens rörelse i 

rhållande till armbågens 
ryckfasens 
ch b] 

   
fö
rörelse efter t
slut [bild 3a o

1a 2a 

1b 

3b 
2b 

5 

4 6 
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Anlyspunkter  
[höger (och vänster) 
kroppshalva avses] 
 

på biomekanisk grund 
Kryssa för 
tekniken 
som bör 
tränas 

Övningsförslag Teknikkommentarer 

 
- Armbåge? 
4) Armarnas 

 
ild 3a - 4] 

 
 
 

  
framförningsfas till
startläget. [b
 
- Över eller under 
vattenytan? 
- Hastighet? 

 

5) Fotsulornas vinkel i 
rhållande till vattenytan 

   
fö
vid framdragsfasens 
inledning [bild 5] 
 
6) Överbenets vinkel i 
förhållande till bålen före 
frånskjutsfasen    [bild 6] 

   

7) Underbenens vinkel i 
rhållande till vattenytan 

id benfrånskjutfasens 

   
fö
v
start [bild 6] 
 
 
8) Fotens vinkel i 

rhållande till underbenet 
s start 

ridning? 

   
fö
vid bentryckfasen
[jämför bild 6] 
 
- Höftvridning? 
- Underbensv
- Abduktion? 
9) Synkronisering arm- 

När börjar bentag i 
rhållande     till 

rmtaget? 

 
 
 

  
och bentag, 
helhetsintryck. 
 
- 
fö
a
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Bilaga 8. 

 

tur 

d 

 i kursens 

ro och 

a en viktig resurs i detta kursmoment om det skulle 

ktiveras i en framtid. Ett av de viktigaste målen med LTIV är att underlätta studenterna integrering 

rottare. För att 

funktionsträning. 

så 

 i lärandemål/förväntade studieresultat och realkompetens hos studenterna väl 

ll Bolognaprocessens pedagogiska perspektiv med studenten i centrum (cf. Adamson et al. 2005, 

 
Momentet ”Grundläggande funktionsträning”

 
 

Bakgrundsinformation 
Det rubricerade kursmomentet existerar inte idag men är tänkt att passa in under första termin med 

omfattningen 7.5 hp. Kursmomentet är tänkt att bedrivas under 15 veckor och kan användas på 

samtliga program vid GIH. Istället för inriktning mot att träna/utveckla prestationsförmågan i olika 

idrotter ligger fokus i denna kurs på att utveckla funktionen hos olika organsystem (t.ex. muskula

och cirkulationsapparat) genom träning. Kunskap, färdighet och analytisk förmåga i bedrivandet av 

denna träning ger en mer universell möjlighet att faktiskt kunna ge träningsråd för utveckling av 

funktionen hos olika relevanta organsystem för både tävlingsidrottare och personer som tränar me

friskvårdsinriktning. Det nya i denna kurs är således fokus på träning av funktioner och inte enskilda 

eller grupper av idrotter. Vidare bygger inriktningen i denna kurs på ett intresse att följa upp och 

bidra till GIH-studenten prestationsförmåga samtidigt som en starkt integrerad undervisning bedrivs 

med koppling mellan teori och praktik. Genom att kombinera ett praktiskt träningsresultat

lärandemål integrerat med teoretiska lärandemål ökar sannolikheten för en stor personlig närva

motivation hos studenten i sin lärprocess. Verksamheten som bedrivs i GIH:s tillämpade 

idrottslaboratorium, LTIV, avser att utgör

a

av teori och praktik i GIH-utbildningen. 
 

Syftet är således att på en grundläggande nivå stimulera studenternas förmåga att träna olika 

organsystem och därmed få en grundläggande kompetens att bedriva professionsinriktad träning 

användbar på vitt skilda målgrupper såsom motionärer, äldre, skolungdomar och elitid

förstärka inlärningsprocessen utgår momentet ifrån att studenterna bedriver egen 

Studenten lär sig därför i sin egen praktik, träningsprocess och kapacitetsutveckling.  

Den tydliga integreringen mellan teori och praktik som föreligger i ovanstående 

bakgrundsbeskrivning antyder goda möjligheter till att en relativt hög realkompetens kommer att 

kunna uppnås av studenterna i detta kursmoment om än på en grundläggande nivå. I och med detta 

anknyter inriktningen

ti

Weurlander 2006b). 
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Eftersom denna kurs avser att ligga på 7.5 hp under första termin så är det teoretiska innehåll

förhållandevis enkelt och kommer att utgöra en introduktion till djupare teoretiska studier i 

humanbiologi och beteendevetenskap. Kursmomentet kan därför betraktas som en början i

progression i respektive program vid GIH. En ambition till progr

et 

 en vidare 

ession inom kursmomentet 

öreligger och kan noteras i lärandemålen genom att undervisningen utvecklas från förhållandevis 

träning och problematisering kring egen arbetsmodell. 

ar ur stegguide för meningsfullt lärande av Weurlander 

tat 

byggd. 

av mental 

hos olika organsystem och därmed färdigheter i 

er för uppföljning av 

funktionsträning samt analysera och reflektera över träningsresultaten. 

ch problematisera den modell som studenten själv 

ns 

ot 

grundläggande kroppsfunktion. Parallellt med att studenten bedriver egen träning och själv deltar i 

                                                

f

enkel kunskapsinlärning till ansvarstagande för egen praktik samt mer komplex analys av 

funktions
 

Kursmomentdesignen nedan tar upp valda del

(2006a) 

 

Lärandemål/förväntade studieresul
Formuleringen av lärandemålen (learning outcomes) utgår från beskrivningar av Biggs & Tang 

(2007) där lärandemålen är beskrivna som navet kring vilket hela lärprocessen är upp
 

Efter genomgången kurs skall studenten 

1) Ha uppnått eller förstärkt redan befintlig grundläggande färdighet1 i motorik, aerob effekt, 

generell muskelstyrka, rörlighet samt ha dokumenterad erfarenhet 

avspänningsträning. 

2) Känna till syftet med tester av funktionen 

prestationsförmågan och via tester förstå effekterna när de tränas. 

3) Kunna beskriva syftet med och kunna använda olika registreringsmetod

aerob effekt, styrka, teknik och rörlighet. 

4) Kunna planera, registrera, styra (intensitet och kvantitet) och dokumentera egen 

5) Känna till och kunna redogöra för o

genomfört i perspektivet som praktisk verksam idrottslärare, hälsopedagog och tränare. 

 

Teaching/learning alignment (T/LA) 
Utgångspunkten med detta kursmoment  är ett lärande och en kapacitetsutveckling genom studente

egen träning. En viktig utgångspunkt är integreringen mellan teori och praktik i träning m

 
1 Grundläggand färdighet: stipuleras med utgångspunkt från tester genomförda i aktuella delkapaciteter på  svensk 
normalpopulation och GIH-studenter. 
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tester av sin grundläggande kroppsfunktion studerar hon/han även vetenskapligt baserad litteratur 

som tillhandahåller grundläggande fysiologiska och psykologiska kunskaper vilka rör de 

roppsfunktioner som skall utvecklas. Parallellt med detta erbjuds även föreläsningar som är avsedda 

i denna träningsprocess. 

ka 

rån tester och träning utgör viktig information som kan användas i 

den vidare teoretiska analysen av praktiken. I och med detta är integreringsprocessen etablerad. Här 

r. 

ri 

å varandras 

rtofolio, vilken blir 

sina egna erfarenheter 

(läggs i portofolio) i ett lärar-tränar och hälsopedagogperspektiv. Här ges återkoppling från lärare 

och studentkolleger (cf. Hedin 2006). Detta avser att satisfiera lärandemål 5. 

 

k

att hjälpa studenten att förstå funktionella sammanhang och befästa olika kunskaper.  
 

Hela delkursen är uppbyggd kring en praktik som omfattar relevant funktionsträning av olika 

delkapaciteter i prestationsförmågan. Studenterna får stöd och handledning 

Testerna ingår också som viktiga delar i praktiken och ger återkoppling till resultatet av den praktis

träningen. De båda senare aktiviteterna skall satisfiera lärandemål 1 och 2. 

Studenterna får lära sig använda olika mätmetoder som t.ex. pulsmätning, rörelseregistrering med 

hjälp av videokamera och videoanalysprogram. Den förstnämnda kan användas  för att styra och 

analysera den aeroba träningen och videotekniken kan användas i analysen av motorik, rörlighet och 

styrka. Studenterna kommer således att kunna styra och genom mätmetoderna få återkoppling i sin 

egen träningsprocess. Mätresultat f

avses lärandemål 3 att satisfieras. 

 

Studenterna får kontinuerligt stöd i lärprocessen genom föreläsningar, handledning samt genom 

litteratur som förklarar relevanta samband om träning och fysiologiska samt psykologiska processe

Dessutom får studenterna tillgång till ett speciellt arbetsmaterial som stöder integreringen av teo

och praktik. Detta avser att öka den funktionella kunskapen. Stöd från lärare erbjuds kontinuerligt 

men det är mest påtagligt i början av kursen. Studenterna bildar små träningsgrupper där de ger 

varandra hjälp vid praktisk träning och vid analys av träningsresultat dvs. återkoppling p

analyser. Studenterna samlar sina träningsregistreringar och analyser i en po

föremål för återkoppling från lärare. Dessutom diskuteras och reflekteras olika erhållna 

träningsresultat i seminarieform. Härmed avses lärandemål 4 att satisfieras. 
 

Den retoriska upprepningen i denna process är tänkt att befästa studentens förmåga att förstå 

relationen mellan träning och fysiologiska processer etc. Studenterna får reflektera över praktisk 

träning och dess effekter, vilket också kan återkopplas mot testresultat (förtest-eftertest-modul). 

Avslutningsvis får studenterna i uppgift att reflektera över samt dokumentera 
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Examination 
I tabell 1 nedan redovisas delexaminationer för kusmomentet tillsammans med de lärandemål som 

 

Tab

Delexaminationer 

avses att examineras. 

ell 1. Lärandemål och delexaminationer. 

Lärandemål 

Ha uppnått eller förstärkt redan befin
grundläggande färdig 2

tlig 
het  i motorik, aerob effekt, 

Förtest- och eftertest av fysisk prestationsförmåga 

generell muskelstyrka, rörlighet samt ha 
dokumenterad erfarenhet av mental 
avspänningsträning. 

 

Känna till syftet med tester av funktionen hos Summativ delexamination genom skriftlig 
olika organsystem och därmed färdigheter i 
prestationsförmågan och via tester förstå 
effekterna när de tränas. 

 

deltentamen och deltagande i tester 

Kunna beskriva syftet med och kunna använda 
olika registreringsmetoder för uppföljning av 
aerob effekt, styrka, teknik och rörlighet. 

 

Summativ delexamination genom skriftlig. 
Redovisning av egna mätresultat från träningar i 
arbetsmaterial och senare i portofolio.  

Kunna planera, registrera, styra (intensitet och 
vantitet) och dokumentera egen funktionsträning 

samt analysera och reflektera över 
l och senare i portofolio. Formativ 

amination med återkoppling på arbetsmaterial 
al i 

k

träningsresultaten. 
 

Redovisning av egna mätresultat från träningar i 
arbetsmateria
ex
(examination för betygsättning av reviderat materi
portofolio). 
 

       Känna till och kunna redogöra för och   
e       problematisera den modell som student n själv    

       genomfört i perspektivet som praktisk verksam   
       idrottslärare, hälsopedagog och tränare. 

 i 
tion 
ng. 

ormativ examination med återkoppling på 
dokumentation av reflektioner (examination för 
betygsättning av reviderat material i portofolio). 
 

Redovisning av egna mätresultat från träningar
arbetsmaterial och senare i portofolio samt reflek
över dessa i relation till modell för funktionsträni
F

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Grundläggand färdighet: stipuleras med utgångspunkt från tester genomförda i aktuella delkapaciteter på  svensk 
normalpopulation och GIH-studenter. 
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Betygskriterier 
 

I ovisa illsam randem
 

Tabell 2 em odk erk  lärandemål 
före orern ä  f

Aspekt/lärandemål 
godkänt 

ör 

underkänd 

ikt- 
ning 

tabell 2 nedan red s betygskriterier t mans med aspekt (lä ål). 

d. Viktning av. Aspekt/lärand
kommer och fakt

 

ål samt betygskriterier för g
a anger relativ dignitet hos l

Kriterier för betyget 
godkänt 

änd, väl godkänd och und
randemål vid totalbedömning

Kriterier för betyget väl 

än
ör betygsättning. 

Kriterier f
betyget 

V

Ha uppnått eller 
förstärkt redan 
befintlig 
grundläggande 
färdighet3 i motorik, 
aerob effekt, generell 
muskelstyrka, rörlighe
samt ha dokumenterad 
erfarenhet av mental 
avspänningsträning. 

 

t 

ått 
het alt. 

Uppnått en relativt stor 
förbättring av tidigare nivå.4 

ycket stora 
re utgångsläge 

eller en stark förbättring från ett 
högt d:o. 
Studenten har dokumenterat att 

Studenten har inte 
genomfört tester eller 
dokumenterat 
avspänningsträning. 

 
 
2 

Studenten skall ha genomfört 
alla test och har uppn
grundläggande färdig

Studenten har dokumenterat att 
hon/han genomfört 
avspänningsträning. 

Studenten har gjort m
framsteg från ett säm

hon/han genomfört 
avspänningsträning. 

Känna till syftet med
tester av funktione
hos olik

 
n 

a organsystem 
och därm digheter 

stå 

Studenten kan ange syfte och 
rimliga förändringseffekter i 
skriftlig tentamen. 

 
ingseffekter i 

skriftlig tentamen. Samt studenten 
kan även nyansera resonemangen 

Studenten kan ej 
ange syfte eller på 
rimligt sätt beskriva 
förändringseffekter. 

 
 
0.5  

ed fär
i prestationsförmågan 
och via tester för
effekterna när de 
tränas. 

 

Studenten kan ange syfte och
rimliga förändr

kring testresultat samt ge djupare 
beskrivning av hur testerna 
genomförs. 

Kunna beskriva syfte
med och kunna 

t 

der 
v 

rka, 
 

Studenten redovisar egna 
genomförda träningspass (>12 

n arbetar  
n 

 
 

 
använda olika 
registreringsmeto
för uppföljning a
aerob effekt, sty
teknik och rörlighet.

 

st.) samt att de i träningspasse
arbetar med en viss intensitet 
under en viss tid. 

Studenten redovisar egna 
genomförda träningspass (>20 st.) 
samt att de i träningspassen 
med en viss intensitet under en viss 
tid. Studenten kan även nyansera 
resonemangen kring testresultaten 
samt ge en djupare beskrivning om 
hur testerna genomförs. 

Studenten har för få 
eller inga 
registreringar som
dokumenterar ege
träning. 
Beskrivningarna är 
undermåliga. 

 
3

Kunna planera, 
registrera, styra
(intensitet och 
kvantitet) och 

 

okumentera egen 

kter 

a 
och genomföra sin träning enligt 

ingen 
på ett rimligt  sätt och 
dokumentationen 

en 

 
 
 
3 

d
funktionsträning samt 
analysera och 
reflektera över 
träningsresultaten. 
 

. Studenten skall visa genom 
redovisning av genomförda 
registreringar samt träningsdata 
att han/hon på ett rimligt sätt kan 
planera och genomföra sin 
träning enligt 
träningsmålsättning samt även 
rimligt  förstå varför de tränat på 
ett visst sätt och hur detta 
resulterar i olika träningseffe
 

Studenten skall visa genom 
redovisning av genomförda 
registreringar samt träningsdata att 
han/hon på ett bra sätt kan planer

träningsmålsättning samt även att 
förstå varför de tränat på ett visst 
sätt och hur detta resulterar i olika 
träningseffekter 

Studenten kan ej 
styrka att de 
genomfört trän

samt 
förståelsehorisont
är bristfällig. 

       Känna till och kunna    
       redogöra för och   
       problematisera den   
       modell som studenten   

    själv genomfört i per- 
        ektivet som praktisk    
       v rksam idrottslärare,  
       hälso-pedagog och  
       t are. 
 

 

dokumentation redogöra för hur 
den modell som de själva 
använder kan användas i ett 
lärarskap, tränarskap eller i en 
roll som hälsopedagog. 

 
tt 

 eller i en roll 
som hälsopedagog. Som för betyget 
godkänt men med en högre grad av 
komplexitet och en mer detaljerad 
koppling till en fysiologisk och 
psykologisk grund. 

och/eller muntligt 
framställt reflektioner 
över träningsmodell 
applicerad på andra 
målgrupper. 

 
 
2 

   

Studenten kan under seminarium
och i egen skriftlig 

Studenten kan under seminarium 
och i egen skriftlig dokumentation 
redogöra för hur den modell som de
själva använder kan användas i e
lärarskap, tränarskap

Studenten har ej 
tillräckligt tydligt 
dokumenterat 

sp
e

rän

 

 

 

                                                 
3 Grundläggand färdighet: stipuleras med utgångspunkt från tester genomförda i aktuella delkapaciteter på  svensk 
normalpopulation och GIH-studenter. 
 
4 För studenter som legat lågt under godkänd prestationsnivå eller mycket över d:o tar man hänsyn till i bedömningen 
genom bl.a. analys av genomförd träning. Även sjukdom och skador tas med i beaktande. 
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 grundnivå. Vid analys av 

enna med avseende på kongruens i lärandemål, T/LA och examination utgås här ifrån en 

styrks av 

ålen 

v 

ar 

ioner och 

etygskriterier samt att det i texten under T/LA givits kopplingar mellan lärandemål och T/LA anser 

undertecknad att de olika väsentliga komponenterna i kursdesignen harmonierar rimligt. 

 

damson, L., Duhs, R. & Ekecrantz, S. (2005) Bolognaprocessen vid SU: Att arbeta med lärandemål 

 

 Några sammanfattande kommentarer 
I föreliggande PM har försök gjorts att designa en ny kurs vid GIH på

d

sammanfattande checklista presenterad i Weurlander (2006b; sid 7). 

 

Eftersom kursmomentet är på grundnivå och i början av utbildningen har det varit viktigt att detta 

även präglar innehållet i kursen. Att kursen ligger rimligt rätt i förhållande till senare kurser 

att momentet är starkt praktikbaserat och det teoretiska innehållet är på basal nivå. Att lärandem

är tydliga och begripliga styrks av att de kunnat följas upp och beskrivas även i T/LA och i 

examination. Lärandemålen får även betraktas som rimligt bedömningsbara då olika former a

delexaminationer kunnat länkas till varje delmål. Viktningen av betygen kommer att preciseras i ett 

senare skede. En utprövning på en matchad grupp studenter skulle kunna ge information om 

lärandemålen etc. är begripliga. Detta är inte genomfört i detta skede. Med tanke på att studenten h

7.5 hp till förfogande under 15 veckor får det aktuella kursmomentinnehållet inte anses som för 

omfattande speciellt inte om studenterna utnyttjar studietid utanför lärarledd undervisning, vilket 

upplägget väl tillåter. Genom att det varit möjligt att länka lärandemålen mot delexaminat

b
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