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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att skapa bra förutsättningar och ta hand om idrottstalanger är 

angeläget i många länder, så också i Sverige. Ett led i att skapa möjligheter för 

våra idrottsungdomar har varit satsningen på idrottsgymnasier.  

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka om de friidrottsungdomar som 

presterar bäst vid antagningstester till Friidrottsgymnasiet i Växjö även är de 

friidrottare som presterar bäst resultat som seniorer.   

Material och metod: Totalt 207 friidrottare, i 15 års ålder, (100 flickor och 107 

pojkar) som utfört ansökningstesterna till FIG Växjö och presterat ett 

friidrottsresultat som senior ingick i studien. Följande antagningstester ingick: 30 

meter flygande(snabbhet), kulkast framåt (explosivitet) samt plinthopp, 90 

sekunder (styrkeuthållighet). Antagningstesterna jämfördes med friidrottarens 

bästa prestation utförd som senior. En jämförelse gjordes även grengruppsvis. 

Resultatet visade en ganska stark korrelation för flickor mellan 5 av de 15 

undersökta sambanden. Sprint/häckgruppens friidrottsresultat korrelerade med 

flygande 30 meter samt kulkast framåt (r= 0,6, p<0,05). Hoppgruppens resultat 

korrelerade med plinthopp samt flygande 30 meter (r=0,5, p<0,05). 

Medel/långdistansgruppens resultat korrelerade med kulkast framåt (r=0,5, 

p<0,05). För pojkar sågs endast en ganska stark korrelation, sprintgruppen 

korrelerade med kulkast framåt(r=0,5, p<0,05).   

Slutsats: De fysiska tester som använts i denna studie bör inte vara helt 

avgörande vid en antagning till ett friidrottsgymnasium, framförallt inte när det 

gäller pojkar. 

 

Nyckelord: Friidrott, fysiska tester, talang, prestation 
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Abstract 
 

Background: To create good conditions and care for sports talents is important in 

many countries, so in Sweden. One way to create good opportunities for our youth 

athletes has been the focus on sport high schools. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate whether the athletic youth 

who performs best on admission tests to a high school in track and field in Växjö 

(FIG) also are the athlete who performs best result as adults. 

Material and Methods: A total of 207 athletes, in the age of 15, (100 girls and 

107 boys) that performed at the admission tests for FIG and produced a track and 

field results as adults were included in the study. Following admission tests were 

included: 30 meter flying (speed), shot put throwing forward (explosiveness) and 

box jumps, 90 seconds (strength endurance). The admissions tests are compared 

with the Athletics' best performance conducted as a senior. A comparison was 

also done dividing the events in groups(sprint/hurdles, jumping, throwing and 

middle/long-distance). The outcome results of significance showed a relatively 

strong correlation for girls between 5 of the 15 investigated relationships. Sprint / 

hurdles group correlated with flying 30 m and shot put throwing forward (r = 0.6, 

p <0.05). Jumping correlated with box jumps and flying 30 m (r=0,5, p<0,05). 

Middle/long-distance correlated with shot put throwing forwards (r=0,5, p<0,05).  

Only one relatively strong correlation was seen for the boys, sprint/hurdles with 

shot put throwing forwards (r=0,5, p<0,05).   

Conclusion: According to the results from this study, physical tests are no 

indicator of future performance, especially regarding boys. 

 
Keywords: Athletics, physical tests, talent, performance. 
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Bakgrund 

 

 

Att skapa bra förutsättningar och ta hand om idrottstalanger är angeläget i många 

länder, så också i Sverige. Ett led i att skapa möjligheter för våra idrottsungdomar 

har varit satsningen på idrottsgymnasier. Riksdagen beslutade i början av 1980-

talet att acceptera specialidrott som eget ämne för elever på idrottsgymnasierna. 

Detta eftersom elitidrotten sågs som en positiv kraft i samhället och 

Riksidrottsgymnasier (RIG) skulle ge unga flickor och pojkar förutsättningar att 

utveckla sin idrottstalang samtidigt som de genomgick gymnasiet. Ungdomar har 

sedan dess fått möjlighet att i konkurrens utveckla sina idrottsliga färdigheter med 

en intensiv satsning på specialidrotten. De skall få tillgång till bra anläggningar 

och högt kvalificerade tränare i kombination med gymnasiestudier. RIG skall ge 

möjlighet att testa om talang och ork räcker till för en fortsatt intensivsatsning. 

Skulle den inte göra det har eleven inte förlorat i studierna jämfört med icke 

idrottande kamrater (www.rf.se (1)). 

 

”Syftet med riksidrottsgymnasierna är att erbjuda stöd till talanger med bäst 

förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem skapa goda 

möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, 

flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö” 

(www.rf.se (2)). 

 

De första friidrottsgymnasierna startades i början av 70-talet i Karlstad och Växjö. 

Idag finns riksidrottsgymnasier för friidrott på sju platser i Sverige. Platserna är 

Karlstad, Falun, Umeå, Sollentuna, Göteborg, Malmö samt Växjö. En 

antagningsprocess vid varje ort väljer ut de mest lovande friidrottarna. Varje RIG 

tar in mellan 5-10 nya aktiva per år. Alla aktiva som ansökt till 

friidrottsgymnasium i Växjö har alltså genomgått en testprocedur. Vid 

Friidrottsgymnasiet i Växjö har man sedan 1980 fört statistik på 

antagningstesterna. Testerna sker under höstterminen året innan den aktive börjar 

i gymnasiet. Tidpunkten är vald för att den aktive ska hinna göra sitt gymnasieval. 

Dessa fysiska tester utförs vid ytterligare ett antal tillfällen under gymnasieåren. 

http://www.rf.se/
http://www.rf.se/
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Testerna är då till för att följa den aktives utveckling och träningen anpassas 

därefter. De flesta flickor och pojkar tävlar under såväl inomhus- som 

utomhussäsongen. 

Testerna vid antagningen har utvecklats genom åren men har i stort innehållit: 

fysiska tester, intervjuer och gruppövningar. Flera olika professioner har varit 

delaktiga, friidrottstränare, skolsköterskor, kuratorer och sjukgymnaster. 

Friidrottsgymnasiets testprocedur har för avsikt att bedöma både fysiska och 

psykiska parametrar. Man har även tagit i beaktande den aktives fysiska mognad 

vilket har ställts i relation till testresultat och tidigare tävlingsresultat. De fysiska 

testerna har haft sin givna plats men har inte varit utslagsgivande i den slutliga 

bedömningen för att bli antagen (J. Bengtsson, verksamhetsansvarig vid 

Friidrottsgymnasiet Växjö, personlig kommunikation, 1 oktober, 2010). 

Att använda sig av ett multidisciplinärt tillvägagångssätt som Friidrottsgymnasiet 

i Växjö gör för att identifiera talanger har i andra sammanhang visats sig vara 

användbart. Det visar bland annat en studie på unga fotbollsspelare (Reilly et al. 

2000). Det som utmärkte de bästa spelarna var att de hade bättre självkänsla, 

bättre förmåga att läsa spelet/andra spelare och presterade bättre vid test i 

hinderbana och test av snabbhet. Att man kan identifiera talanger i fotboll och 

ishockey med enbart fysiska tester tyder resultat från andra studier (Rampinini et 

al.2007; Keogh et al.2003). Fysiska och psykiska faktorer har visats korrelera med 

framgång i friidrott (Thomas et al. 1983). I denna studie beskrivs att de fysiska 

faktorerna hade större korrelation med framgång jämfört med de psykologiska. De 

fysiologiska framgångsfaktorerna skilde mellan distanslöparna och kraftgrenarna 

(sprinters/hoppare).   

En nyligen publicerad svensk studie visar att ett framgångsrecept för att få unga 

friidrottstalanger att utvecklas upp till seniornivå är att ha ett holistiskt synsätt och 

ett öppet samarbete mellan tränare, klubbanställda och aktiva (Henriksen et al. 

2010).  

Många studier visar att resultat från funktionella tester korrelerar med prestation. 

Följande tre studier har visat samband mellan den maximala styrkan i knäböj på 

två ben och snabbhet i sprinttester (Wisloff et al. 2004; Chaouachi et al. 2009; 

Ronnestad et al. 2008). Wisloff et al. (2004) genomförde en studie på manliga 



 6 

fotbollsspelare på elitnivå. Spelarna utförde en halv knäböj med fria vikter samt 

testades i sprint på distanserna 10, 20, 30 meter, de utförde en konditionstest 

(Beep test) samt ett vertikalhopp. Man fann en stark korrelation mellan maximal 

styrka i halv knäböj på två ben, vertikalhopp och sprint vilket är i linje med 

Chaouachi et al.(2009) som kom fram till liknande resultat på manliga 

professionella basketspelare. En träningsstudie på professionella fotbollsspelare 

av Ronnestad et al.(2008) utfördes en sju veckors styrketräningsperiod med tung 

belastning. Ett samband mellan den ökade maxstyrkan och snabbhet kunde ses på 

sprinttester. I en australiensisk reviewartikel (Cronin et al. 2007) undersöktes hur 

viktig styrkeutvecklingen i de nedre extremiteterna är för snabbhet i sprint. Arton 

olika studier undersöktes och i åtta såg man ett tydligt samband.  

Sinnett (2001) visade i sin studie ett samband mellan anaerob styrka och tiden på 

10 km löpning. Bland annat testades 50 meter sprint, vertikalhopp samt 300 m 

löpning. Undersökningen rekommenderar distanslöpare att komplettera sin aeroba 

träning med anaerob träning.  

Friidrott är en idrott med mätbara resultat där tävling är det ultimata testet. Det är 

enkelt att utföra specifika test för en gren genom en ”träningstävling” där man 

exempelvis springer 200 meter eller hoppar längd med maximal insats. Dock 

väljer man funktionella test under vissa delar av säsongen när man tex ligger i en 

tung träningsperiod. Funktionella tester är också enkla att utföra, kräver oftast 

ingen avancerad utrustning och är tidseffektiva. Svensk friidrott har arbetat fram 

två instrument, Friidrottens kravanalys(www.elitlandslag.se) och Fysprofilen 

(www.fysprofilen.se), med syfte att kartlägga en idrottares styrkor och svagheter 

samt för att optimera den individuella träningen  

Friidrottens kravanalys är ett omfattande arbete utformad efter Sveriges 

Olympiska Kommiteéns (SOK) önskemål. Huvudsyftet med Friidrottens 

kravanalys är att ge en vägledning och indikation om vad som 

kommer att krävas för att ta medalj i friidrott vid Olympiska Spelen i London 

2012. Kravanalysen innehåller bland annat specialgrenens krav på olika fysiska 

delkapaciteter som snabbhet, snabbhetsuthållighet, uthållighet, styrka, teknik och 

rörlighet. Exempelvis för att prestera 2.00-2.03 i höjd för kvinnor finns 
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närmevärden för snabbhet (flygande 30 m), maxstyrka (ryck i förhållande till 

kroppsvikt), snabbstyrka (5-steg växelhopp)angivet. Närmevärdet för grenspecifik 

teknik är höjdhopp vid träning. Kvinnor ska då prestera 1.94-1.98. I kravanalysen 

beskrivs även grenens karaktär, tävlingssystem, framgångsfaktorer och 

träningsprofil. För varje gren finns även en utvecklingstrappa. Utvecklingstrappan 

innehåller grenens olika utvecklingsstadier där färdigheter, kunskaper och 

prestationsutveckling identifieras i olika åldrar (www.elitlandslag.se). 

SOK har även arbetat fram Fysprofilen, ett verktyg som hjälper de idrotter som 

inte har något mätbart resultat, att få reda på de fysiska krav som ställs, förutom 

att vara skicklig i sin idrott. I bakgrunden till Fysprofilen beskrivs att flera idrotter 

har fokuserat på att bli så grenspecifika som möjligt, så tidigt som möjligt vilket 

lett till att man inte blir så bred och stark som man borde vara för att klara av sin 

egen idrott. Verktyget man ville få fram skulle även hjälpa till med att optimera 

och styra träningen rätt, d v s identifiera hur varje individ ser ut och behöver träna 

vid sidan av sin grenspecifika sport. Exempelvis är delkapaciteterna för fotboll; 

styrka, power, anaerob och aerob kapacitet. Resultaten av deltesterna räknas om till 

poäng på en skala från 1-10. 10 är maximal poäng vilket motsvarar en prestation på 

internationell elitnivå. Bakgrunden till beräkningarna av poängen kommer från en 

mängd olika testmaterial sedan 20 år tillbaka(www.fysprofilen.se). 

Att testa idrottare kan vara värdefullt. Man har sett att om testerna är relevanta och 

liknar de förhållanden som råder inom idrotten ökar testernas validitet (Bangsbo 

et al. 2006). Då tidigare studier har visat ett samband mellan funktionella tester 

och prestation (Wisloff et al. 2004; Chaouachi et al. 2009; Ronnestad et al. 2008; 

Cronin et al. 2007) skulle det vara intressant att jämföra enbart de fysiska 

testresultaten vid antagningstillfället med den bästa friidrottsprestationen eleven 

utför som senior. Värdet av detta arbete är att få ökad kunskap om hur vi ska 

utforma antagningstester för att identifiera unga talanger och bättre vetskap om de 

fysiska tester som nu används är relevanta. 



 8 

 

Syfte 

 

 

Syftet var att undersöka om det finns någon korrelation mellan fysiska testresultat 

vid antagning till friidrottsgymnasiet i Växjö och bästa friidrottsresultat som 

senior. 

 

 

 

Metod 

Procedur 

Testresultaten från antagningen jämfördes med den aktives bästa 

friidrottsprestation som senior. För att undersöka i vilken ålder som svenska 

friidrottare presterar sina bästa resultat utfördes följande: Statistik från Sverige 

bästa listan genom tiderna las in i en excellfil. De 30 bästa resultaten togs med. 

Därefter gjordes en uträkning i vilket ålder de presterat sitt bästa resultat. För 

flickor: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 100m häck, 400m 

häck, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, spjut och kula. För pojkar togs följande 

grenar med: 100m, 200m, 400m 800m 1500m 3000mh, 5000m 10000m, 110m 

häck, 400m häck, höjd, längd, tresteg, stav, kula, spjut, diskus och slägga. Enligt 

ett medianvärde presterar flickor sitt bästa resultat vid 23 års ålder 

(http://hem.passagen.se) och pojkar sitt bästa resultat vid 24 års ålder 

(http://hem.bredband.net). Med detta som bakgrund valdes alla flickor som sökt 

FIG mellan 1993-2002 och alla pojkar som sökt FIG mellan 1993-2001. 

Antagningstesterna utfördes året innan den aktive startade gymnasiet.  

 

http://hem.passagen.se/
http://hem.bredband.net/
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Bästa resultat som senior söktes därefter upp för varje aktiv med hjälp av, Sverige 

Bästa, en bok som publiceras av Svenska Friidrottsförbundet varje år samt från 

Friidrottsgymnasiets egen statistik (Julin AL.1992-2010).  

För att en jämförelse skulle kunna göras omvandlades bästa friidrottsresultat till 

antal poäng. Vid omvandlingen användes den Internationella mångkampstabellen. 

Ett poängsystem som är utfört för mångkampstävling och gör det möjligt att 

jämföra friidrottsresultat med varandra. I poängtabellen finns en tabell för kvinnor 

och en för män. För ett specifikt resultat, beräknas poängen enligt en ekvation. 

Det finns en ekvation för löpning, en för hopp och en för kast (IAAF, 2008). En 

uträkning för en aktivs resultat gjordes med hjälp av kalkylator, det högst 

poängsatta resultatet valdes. Ytterligare en jämförelse gjordes i analysen, då med 

en gruppindelning av friidrottsgrenarna. Denna indelning gjordes på grund av att 

de olika grenarna kräver olika egenskaper/kvaliteter av friidrottaren. En 

vedertagen indelning inom friidrotten valdes: sprint/häck, hopp, kast samt 

medel/långdistans.  

 

Studien är godkänd av Etikprövningskommittén Sydost, Sverige. 

 

Testpersoner 

Totalt 207 aktiva friidrottare i 15 års ålder ingick i studien. Alla flickor som har 

genomfört antagningstester till friidrottsgymnasiet i Växjö under åren 1993-2002, 

100 stycken och alla pojkar som har genomfört antagningstester till 

friidrottsgymnasiet i Växjö under åren 1993-2001, 107 stycken. Alla aktiva utförde 

inte samtliga tester vid antagningen. Detta kan tex bero på att en aktiv fick ont och 

inte kunde genomföra alla test. Utav flickorna var det 2 som ej utförde plinthopp och 

6 som inte utförde kulkast framåt. Utav pojkarna var det 5 som inte utförde plinthopp 

och 16 som inte utförde kulkast framåt.  
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Exklusionskriterier  

De aktiva som inte hade presterat något tävlingsresultat,( två flickor och elva 

pojkar) exkluderades i studien. 

 

Fysiska tester  

De tre tester som användes i undersökningen är de tester som har genomförts 

under flest antal år på Friidrottsgymnasiet i Växjö (1993 och framåt). 

Sprintlöpning 30 meter, kulkast framåt och plinthopp har använts kontinuerligt 

sedan 1993. Under kortare perioder har även stående 5-steg, vertikalhopp och 

modifierad Cooper testats. Flygande 30 meter testades för att bedöma snabbhet. 

Kulkast framåt testades för att bedöma explosivitet medan plinthopp (90s) för 

bedömning av styrkeuthållighet. Plinthopp har även gett en indikation på elevens 

förmåga att ”kämpa och ta i det lilla extra”. De fysiska testerna genomfördes 

inomhus på Värendsvallen i Växjö. Ordningsföljden på testerna har varit 

densamma under alla åren. Först testades flygande 30 meter följt av kulkast och 

därefter plinthopp. Testerna utfördes vid alla tillfällen på förmiddagen. Under 

perioden 1993-2002 har totalt 4 testledare lett testerna. Innan testerna förberedde 

sig den aktive med en individuell uppvärmning på 15-20 minuter för att kunna 

prestera max.  

 

Flygande 30 meter. Testet genomfördes på tartanbana med spikskor. Den 

aktive startade på eget kommando på valfritt avstånd från 0-linjen från den första 

fotocellsenheten. Då den aktive bröt fotocellens linje startades tiden. Tiden 

stannade då den aktive passerade fotocellen vid 30 meter. (Mirkov et al. 2008) 

Den bästa tiden av tre försök noterades i sekunder. Tidtagningsutrustningen 

”Timeit” från Eleiko i Halmstad har använts sedan 1999. Tidigare hade en 

liknande eltidtagningsutrustning från Eleiko använts.  

 

Framåtkast med kula. Testet utfördes i en kulring. Pojkar använde en 5 kg 

kula och flickor en 3 kg kula. Den aktive stod jämfota uppe på plankan vänd i 
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kastriktningen. Fötterna placerades i axelbredd mitt uppe på plankan. Den aktive 

fattade kulan med båda händerna och sträckte kulan på raka armar över huvudet. 

Sedan började en nedgungning genom att böja knän och höfter och böja bålen 

något framåt samtidigt som kulan sänktes till lägsta nivå. Sedan skedde en 

explosiv rörelse till en sträckning av knä, höft och bål och kulan slungades framåt 

på sträckta armar. (Damjan et al. 2009) Det var tillåtet att följa med rörelsen 

framåt. Det bästa av tre försök noterades i cm. Mätningen gjordes med 

stålmåttband från främre delen av plankan till bakre delen av kulans 

nedslagsmärke (Fig. 1). 

 

  

   

Fig. 1. Framåtkast med kula. 

 

Plinthopp. Den aktive startade uppe på plinten vänd med ansiktet och 

kroppen mot plintens kortsida. Därefter hoppade den aktive jämfota ner mot 

långsidan av plinten, därefter upp på plinten igen och ner på andra sidan. Testet 

utfördes under 90 sekunder. Den aktive hade hela tiden ansiktet åt samma håll och 

https://webmail.lnu.se/owa/UrlBlockedError.aspx
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utförde hoppen jämfota. Under de första 45 sekunderna var testledaren tyst, under 

de sista 45 sekunderna hejade testledaren på testpersonen. Det har varit samma 

testledare på samtliga antagningstest sedan testet började användas. Plinten var 15 

cm hög, 134 cm lång och 46 cm bred. Samma plint har använts sedan 1993 (Fig. 

2). 

 

  

  

Fig.2. Plinthopp, 90 sekunder. 

: 

Statistisk analys 

Statistisk analys genomfördes med ickeparametrisk metod eftersom materialet inte 

var normalfördelat (Stukát, 1993). Spearmans korrelationstest utfördes för att 

undersöka samband mellan variablerna (korrelationskoefficient = r). Signifikansnivån 

sattes till p<0,05.  

Resultat från antagningstester och friidrottsresultat (omvandlat i poäng) skrevs in i 

Excelfil för vidare bearbetning med hjälp av SAS (Statistic Analysis System).  
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Totalt 15 samband undersöktes. Poäng grengruppvis jämfört med varje antagningstest 

(12 samband) samt poäng för bästa resultat jämfört med varje antagningstest (3 

samband). En uppdelning på flickor och pojkar gjordes.  

Korrelationssamband enligt Stukát används i denna studie (Tabell 1).  

  

 

 

Tabell 1. Korrelationssamband enligt Stukát. 

r(korrelationskofficienten) Samband 

0-0,25 Inget eller mycket svagt 

0,26-0,50 Ganska svagt 

0,51-0,75 Ganska starkt 

0,76- Mycket starkt 

 

 
 

Resultat 

 

Resultatet visade ett ganska svagt till ganska starkt samband för flickor mellan 8 

av de 15 undersökta sambanden (Tabell 2). Poäng för sprint/häckgruppen hade ett 

ganska starkt samband med flygande 30 meter samt kulkast. Poäng i hopp hade ett 

ganska starkt samband med 30 m flygande och plinthopp. Poäng i 

medel/långdistans hade ett ganska starkt samband med kulkast. Inget samband 

sågs för poäng i kast. Poäng för bästa resultat hade ett ganska svagt samband med 

30 m flygande, plinthopp och kulkast framåt.  

För pojkar sågs endast en ganska stark korrelation mellan 1 av de 15 undersökta 

sambanden (Tabell 3). Poäng för sprint/häckgruppen hade ett ganska starkt 

samband med kulkast.  
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Tabell 2. Korrelation mellan poäng grengrupp/bästa resultat i friidrottsgren och 

antagningstester vid friidrottsgymnasiet i Växjö för flickor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationskoefficient med fet stil, p<0,05. 

 

  

 

 

 

Tabell 3. Korrelation mellan poäng grengrupp/bästa resultat i friidrottsgren och 

antagningstester vid friidrottsgymnasiet i Växjö för pojkar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korrelationskoefficient med fet stil, p<0,05. 

 

 Plinthopp Flygande 30 meter Kulkast framåt 

Poäng Sprint/häck 

p= 

N= 

ns 

27 
-0.57458 

0.0014 
28 

0.56877 

0.0016 
28 

Poäng Hopp 

p= 

N= 

0.52578 

0.0034 
29 

-0.50567 

0.0051 
29 

ns 

27 

Poäng Kast 

p= 

N= 

ns 

19 

ns 

19 

ns 

18 

Poäng Medel/lång 

p= 

N= 

ns 

23 

ns 

23 
0.53404 

0.0153 
20 

Poäng Bästaresult. 

p= 

N= 

0.30898 

0.0021 
97 

-0.45988 

<.0001 
98 

0.36141 

0.0004 
92 

 Plinthopp Flygande 30 meter Kulkast framåt 

Poäng sprint/häck 

p= 

N= 

ns 

21 

ns 

24 
0.52225 

0.0152 
21 

Poäng Hopp 

p= 

N= 

ns 

23 

ns 

23 

ns 

16 

Poäng Kast 

p= 

N= 

ns 

26 

ns 

29 

ns 

27 

Poäng Medel/lång 

p= 

N= 

ns 

20 

ns 

20 

ns 

16 

Poäng Bästa result. 

p= 

 N= 

ns 

90 

ns 

96 

ns 

80 
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Resultaten för poäng bästa gren flickor (Tabell 4) och pojkar (Tabell 5) visar stor 

skillnad mellan minimum och maximum poäng. Det bör påpekas att alla som 

ansökt till FIG och utfört testerna är med i denna statistik.  

 

Tabell 4. Poäng grengrupp samt poäng bästa gren för flickor, FIG Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Poäng grengrupp samt poäng bästa gren för pojkar, FIG Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable N Medel Standard 

deviation 

Median Minimum Maximum 

Poäng 

sprint/häck 

28 803 120 809 515 1051 

Poäng hopp 29 717 182 724 344 1171 

Poäng kast 18 714 149 648 522 984 

Poäng 

medel/lång 

23 671 181 657 348 1041 

Poäng 

Bästa gren 

98 732 165 736 344 1171 

Variabler N Medel Standard 

deviation 

Median Minimum Maximum 

Poäng  

sprint/häck 

24 742 103 726 547 914 

Poäng hopp 23 652 150 630 389 1010 

Poäng kast 29 674 143 650 466 1014 

Poäng 

medel/lång 

20 702 220 750 279 1063 

Poäng 

Bästa gren 

96 691 157 688 279 1063 
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Diskussion 

 

Resultaten av studien visar en svag till ganska stark korrelation för flickor i 8 av 

de 15 undersökta sambanden. För pojkar sågs endast en enda ganska stark 

korrelation. De tester som visade den relativt starkaste korrelationen för flickor 

var mellan sprint/häckgruppen och flygande 30 meter samt kulkast framåt (r= 0,6, 

p<0,05). Ett resultat som inte var oväntat eftersom sprint/häck borde korrelera 

med tester som bedömer snabbhet och explosivitet. Varför sågs då endast en 

korrelation hos pojkar? En förklaring till denna skillnad kan vara att flickor har en 

tidigare fysisk mognadsgrad och därför uppvisar detta samband. Puberteten hos 

pojkar börjar i genomsnitt 2 år senare än hos flickor. Pojkarna når i genomsnitt sin 

tillväxttopp när de är 14 år. De individuella skillnaderna är stora både vad gäller 

tillväxtspurtens början och hur länge den varar (Gerset et al.1992). Amstrong 

(2011) betonar i sin studie hur viktigt det är att tränare och föräldrar ger alla 

pojkar en möjlighet att utveckla sin talang oberoende av tickande enskilda 

biologiska klockor. Många pojkar kan utnyttja sin förmåga och får stor glädje av 

ungdomsidrotten och blir elitidrottsmän som vuxna. Andra lika talangfulla pojkar 

får inte den möjligheten pga sen fysisk mognad. Andra hoppar av i förtid på grund 

av tidig specialisering i en sport som är olämplig för den vuxna 

kroppsbyggnaden.. Tränare på FIG i Växjö uttrycker att de beaktar den aktives 

fysiska mognad då de gör sin bedömning vid antagningsproceduren som tidigare 

nämnts. Flera studier har visat ett tydligt samband mellan fysiska tester och 

prestation (Wisloff et al. 2004; Chaouachi et al. 2009; Ronnestad et al. 2008). 

Fysiska tester och prestation i ovanstående studier mäts inom en kort tidsrymd. 

Denna studie undersöker ett samband som har en lång tidsrymd mellan test och 

prestation vilket gör den svårtolkad. Det är så många faktorer, både positiva och 

negativa, som kan ha påverkat den aktive från testtillfället och framåt. En fråga 

som så klart måste ställas med tanke på studiens resultat: Är testerna relevanta? 

Nej, inte om vi ser till denna studies resultat och testerna skulle vara helt 

utslagsgivande.  
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Behöver man då ha fysiska tester vid antagningen till FIG? ”Viktigt att se en aktiv 

i en testsituation som är liknande en tävlingssituation då hon/han ska prestera sitt 

bästa. Det är ändå det som idrotten går ut på” (J. Bengtsson, Friidrottsgymnasiet 

Växjö, personlig kommunikation, 6 maj, 2011). Bangsbo et al(2006) styrker detta 

i sin studie. De menar att tester som genomförs bör vara så relevanta som möjligt 

och likna det förhållande som råder. Friidrottens olika grenar kräver olika 

egenskaper/kvaliteter vilket Thomas (1983) beskrev i sin studie. 

Framgångsfaktorer skiljer mellan de olika grengrupperna i friidrott, en 5000 

meters löpare behöver andra kvalitéer jämfört med en kulstötare. De tre tester som 

togs med i denna studie är de tester som genomförts under flest antal år och ger då 

inte en helt rättvis bild. Ett flertal andra tester har använts under åren och idag 

används ett större testbatteri. Om man ser till friidrottsresultaten som de aktiva har 

åstadkommit under denna studies period, 1993-2002, finns det 4 kvinnor och 3 

män som presterat resultat bland de bästa i Europa och några i världsklass (C. 

Bolö, tränare, Friidrottsgymnasiet Växjö, personlig kommunikation, 2 mars, 

2011). Detta kan tolkas som en bekräftelse på att ett tillvägagångssätt som FIG i 

Växjö har, med en helhetssyn på den aktive, är framgångsrikt (Henrikssen et al. 

2010). En helhetssyn som genomsyrar hela verksamheten och påverkar den aktive 

under hela hennes/hans gymnasietid. Målet som FIG i Växjö har är att den aktive 

ska prestera sina bästa resultat som senior. Gymnasietiden ses som en utbildning i 

träning och tävling för att den aktive ska kunna nå så lång som möjligt i sin 

idrottskarriär. Friidrottsgymnasiet i Växjö har i dagsläget sin egen procedur för 

antagningstesterna. Svenska Friidrottsförbundet har en intention att skapa en 

gemensam testprocedur för samtliga friidrottsgymnasier i Sverige. Möjligtvis kan 

man hitta andra tester som bättre korrelerar med framtida resultat. Men, mest 

troligt är att man helt enkelt inte kan se in i framtiden utan att använda sig av alla 

de parametrar som har betydelse för prestation – och kanske inte ens då.  

Slutsats: De fysiska tester som använts i denna studie bör inte vara helt 

avgörande vid en antagning till ett friidrottsgymnasium, framförallt inte när det 

gäller pojkar. 
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Tack Bengt Bengtsson från Statistikgruppen i Göteborg medverkade till att 

analysera statistiken. Tack Bengt! 
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