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Abstrakt 

Bakgrund: Knäskador inom fotbollen är tre till fem gånger vanligare hos flickor än pojkar i 

ung ålder. Genom att träna balans, benstyrka, bålstabilitet och koordination kan knäkontrollen 

öka. Svenska fotbollsförbundet har utvecklat ett träningsprogram i syfte att förebygga skador, 

”Knäkontroll, förebygg skador – prestera bättre”. Det finns olika sätt att utvärdera 

knäkontroll, ”Hop for distance”, ”Square hop” och ”Side hop” är hopptester som kan 

användas. I början av en träningsperiod sker främst en neuromuskulär anpassning. För att 

förhindra eventuell skada har fysioterapeuten en viktig roll inom primär prevention. Det råder 

en osäkerhet gällande vilken träning som ger bäst resultat avseende knäkontroll på flickor 

varför mer forskning behövs. Syfte: Syftet med studien var att utvärdera knäkontroll hos 

fotbollsspelande flickor efter en nio veckors träningsperiod utifrån Svenska fotbollsförbundets 

”Knäkontroll, förebygg skador – prestera bättre”. Metod: En Single-group Pretest-Posttest 

Design utfördes på ett flickfotbollslag för utvärdering av knäkontrollsträning utifrån 

”Knäkontroll, förebygg skador – prestera bättre”. Tre hopptester utfördes innan och efter 

träningsperioden. Resultat: Majoriteten av spelarna förbättrade sina resultat i ”Hop for 

distance”, ”Square hop” samt ”Side hop” efter träningsperioden. Konklusion: Denna 

interventionsstudie visar att träningsprogrammet ”Knäkontroll, förebygg skador – prestera 

bättre” efter nio veckor, ger förbättrade resultat hos nio fotbollsspelande flickor (15-16 år) på 

gruppnivå i ”Hop for distance”, ”Square hop” samt i ”Side hop”. Troligen hade specifika 

övningar för m. gluteus medius samt löpövningar förbättrat resultatet ytterligare. Mer 

forskning behövs för att kunna överföra resultatet till en större population.  

Nyckelord: Flickor, Fotboll, Hop for distance, Knäkontroll, Side hop, Square hop 
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Bakgrund  

Knäskador inom fotbollen är tre till fem gånger vanligare hos flickor än pojkar i ung ålder och 

genom att träna balans, benstyrka, bålstabilitet och koordination kan knäkontrollen öka och 

därmed kan eventuella skador minska (Soligard et al., 2008).  

 

Knäleden förbinder femur med tibia och rörelserna som sker i leden är flektion (0-135°) och 

extension (0°) samt en liten rotation vid flekterat knä. I leden finns två intraartikulära 

ligament, främre korsbandet (ACL) och bakre korsbandet (PCL). ACL förhindrar tibia att 

glida framåt i förhållande till femur och PCL förhindrar tibia att glida bakåt i förhållande till 

femur. Knäleden består även av två kollateralligament, mediala (MCL) och laterala (LCL). De 

kollaterala ligamenten är extraartikulära strukturer som ligger utanför knäleden. Dess funktion 

är att styra och stabilisera leden från varus- eller valgus vackling. MCL hindrar leden från 

valgusvackling och LCL hindrar leden från varusvackling. Det finns även två menisker, 

mediala och laterala. De fungerar som stötdämpande fibrösa broskskivor mellan femur och 

tibia. Vid rörelser anpassar sig meniskerna i storlek och form, därmed fördelar de trycket över 

största möjliga yta. Patella skyddar knäleden och har som funktion att öka m. quadriceps 

femoris momentarm genom att patella ligger innesluten i muskelsenan (BojsenMøller, 2000).  

Muskelgrupperna hamstrings (m. semitendinosus, m. biceps femoris och 

m.semimembranosus) och quadriceps (m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus 

lateralis och m. vastus intermedius) (Eng, 2012) är viktiga stabiliserande muskler då de jobbar 

i synergi med ACL och PCL (Bojsen-Møller, 2000). Vid en kokontraktion av mm. hamstrings 

stabiliseras ACL och vid en kokontraktion av mm. quadriceps stabiliseras PCL 

(BojsenMøller, 2000). Ett jämt styrkeförhållande mellan dessa muskler har i en studie av 

Söderman, Alfredson, Pietilä & Werner (2001) visat sig ha stor betydelse vid framför allt 

förebyggandet av ACL-skador. Även bålmuskulaturen (m. transversus abdominis, mm. 

obliquee interna et externa) och m. gluteus medius fyller en viktig funktion avseende 

knäkontroll. Ökad bålstabilitet förebygger knäskador och leder till förbättrad prestation hos 

idrottare. En stark och stabil bål gör det lättare att utveckla kraft i extremiteterna samt anpassa 

sig till olika förhållanden, som underlag och omgivning (Jamison, McNally, Schmitt, & 

Chaudhari, 2013).  
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Den viktigaste muskeln för att förhindra en valgusvackling i knäleden är m. gluteus medius. 

En tidig muskelaktivering av muskeln krävs för att avlasta strukturer i knäleden från all 

belastning och ogynnsamma positioner. En svag m. gluteus medius ökar risken för ACL-

skador (Saunders, McLean, Fox, & Otago, 2014).  

Tidigare forskning visar att skador i ovanstående beskrivna strukturer är ofta förekommande 

hos fotbollsspelare, skador på ACL, PCL, MCL och LCL samt meniskerna tillhör de 

vanligaste (Majewski, Susanne & Klaus, 2006). Dessa skador har visat sig drabba flickor 

oftare än pojkar (Soligard et al., 2008) vilket enligt forskningen har olika förklaringsmodeller 

(Sernert, 2010). En av dessa är den strukturella anatomiska skillnaden mellan könen, vilket 

beskrivs som ökad Q-vinkel hos flickor, vinkeln mellan SIAS, genom patellas mitt och till 

tuberositas tibiae (Sernert, 2010). En annan skillnad är utvecklingen av benstyrka hos unga 

flickor, från 12 till 15 år utvecklas flickors benstyrka med 25 % medan pojkars benstyrka 

utvecklas med 100 % under samma år (Thomeé, 2008). Dessutom har även flickor ofta en 

rörligare ligamentapparat vilket kräver mer muskelstyrka för att kunna stabilisera leden 

(Hewett, Lindenfeld, Riccobene & Noyes, 1999).  

Balans är viktigt för att uppnå knäkontroll (Ma et al., 2014) och definieras som förmågan att 

reagera på icke-stabiliserande krafter snabbt och effektivt för att återfå stabilitet via posturala 

justeringar före, under och efter en frivillig rörelse och som svar på en extern störning 

(Olalemi & Loto, 2014). Även koordination är ett viktigt begrepp gällande knäkontroll och 

Bernstein (1967) menar att när man beskriver kroppen som ett mekaniskt system noteras det 

att människan har många frihetsgrader som behöver kontrolleras. Människan har många leder 

där flektion och extension sker, samtidigt som det sker en rotation i vissa leder och detta 

försvårar kontrollen av rörelser. Koordination handlar om att omvandla kroppens frihetsgrader 

till en kontrollerbar rörelse (Bernstein, 1967).  

För att utvärdera knäkontroll kan man använda sig av olika tester. Gustavsson, et al. (2006) 

beskriver i sin studie ett testbatteri med fem olika hopptester som kan användas för att mäta 

knäkontroll.  
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Svenska fotbollsförbundet har utvecklat ett träningsprogram, ”Knäkontroll, förebygg skador – 

prestera bättre” som används i detta utvecklingsarbete. Syftet med övningarna i 

träningsprogrammet var att öka spelarnas chanser att förbli skadefria genom att utveckla ett 

fördelaktigt rörelsemönster (Svenska fotbollsförbundet, 2009). Detta kan enligt Thomeé 

(2008) förklaras genom en neuromuskulär anpassning vilket innebär förbättrad teknik och 

koordination samt en ökad aktivering i förhållandet mellan muskler och nervsystem samt att 

rörelserna utförs på ett mer effektivt och energisnålt sätt. I början av en träningsperiod, de 

första fyra till åtta veckorna, sker främst den neuromuskulära anpassningen (Thomeé, 2008). 

Enligt Soligard et al. (2008) ger progression av övningar bättre resultat vilket även finns med i 

”Knäkontroll, förebygg skador – prestera bättre” (Svenska Fotbollsförbundet, 2009).  

Människans kropp, rörelse och funktion är centrala begrepp inom fysioterapin. Genom att få 

en ökad medvetenhet och förtroende för sin kropp kan detta minska eventuella skador och 

begränsningar i en människas liv. Rörelse kan förbättra hälsa, ledrörlighet, muskelstyrka och 

koordination och dessa är exempel på olika förutsättningar som krävs för att kunna anpassa 

sina rörelser till sin omgivning. Fysioterapeuter fyller en viktig funktion inom primär 

prevention, genom att förhindra en eventuell skada (Broberg & Tyni-Linné, 2009). I och med 

detta anser ansvariga för studien att en utvärdering av förebyggande knäkontrollsträning är av 

vikt då skador inom fotbollen är vanligt förekommande (Majewski, et al., 2006). Genom 

knäkontrollsträning kan bland annat muskelstyrka och koordination förbättras (Soligard et al., 

2008) samt medvetenheten om kroppens position i förhållande till omgivningen (Bernstein, 

1967).   

Tidigare studier inom ämnet visar att det råder en osäkerhet gällande vilken typ av träning 

som ger bäst resultat (Hewett, et al., 1999; Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner & 

Hägglund, 2012; Soligard et al., 2008) och få studier har visat något signifikant resultat av 

knäkontrollsträning på flickor (Waldén et al., 2012; Soligard et al., 2008) varför mer 

forskning på flickor behövs. Denna studie görs för att utvärdera knäkontrollsträning efter en 

nio veckors träningsperiod.  
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Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera knäkontrollen hos fotbollsspelande flickor efter en nio 

veckors träningsperiod utifrån Svenska fotbollsförbundets ”Knäkontroll, förebygg skador – 

prestera bättre”. 

Frågeställningar 

Hur påverkas testresultatet i ”Hop for distance”? 

Hur påverkas testresultatet i ”Square hop”? 

Hur påverkas testresultatet i ”Side hop”? 

Metod 

Studiedesign 

Studien var ett utvecklingsarbete av en pågående verksamhet med en kvantitativ ansats som 

liknade en Single-group Pretest-Posttest Design, det vill säga en interventionsstudie. Detta 

innebar att en icke randomiserad utvald grupp utan en kontrollgrupp undersöktes. Gruppen 

testades före och efter interventionen och resultatet jämfördes inom gruppen samt mellan 

varje enskild spelare (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011).   

Procedur 

Försöksgruppen rekryterades genom personliga kontakter inom fotbollsverksamheten i 

Norrbotten. Laget innehöll flickor mellan 14-16 års ålder och som redan innan studien utförde 

knäkontrollsträning, dock utan kontinuitet, och denna träning utgick inte från något speciellt 

program. Tränaren för laget hade därmed erfarenhet och kunskap kring träning gällande 

knäkontroll men ville vara med och utvecklas inom detta område med stöd från ansvariga för 

studien.  

 



9 

 

Laget har tränat utifrån Svenska Fotbollsförbundets ”Knäkontroll, förebygg skador – prestera 

bättre” (Svenska fotbollsförbundet, 2009) minst två gånger per vecka under en nio veckors 

period. Programmet tog cirka 15 minuter att genomföra före varje träning då det 

rekommenderades att övningarna utfördes i samband med uppvärmningen (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2009). Träningsprogrammet vände sig till spelare och fotbollstränare. I 

programmet fanns sex grundövningar med fyra olika svårighetsnivåer som kunde vävas in i 

ordinarie träning. Grundövningarna som användes var enbensknäböj, bäckenlyft, knäböj på 

två ben, utfallssteg, hopp med landning och plankan.  

Samtycke för att delta i studien inhämtades innan studiens start. Vid första träffen 

informerade ansvariga för studien kring deras roll i utvecklingsarbetet samt utförde en 

genomgång av övningarna i Fas A (Bilaga 2) för spelarna tillsammans med tränaren. Vid 

varje övning beskrevs korrekt utförande samt syftet bakom dessa. Spelarna utförde därefter 

övningarna under handledning av ansvariga för studien tillsammans med tränaren. Spelarna 

ansvarade själva för att träningsprogrammet utfördes vid varje träningstillfälle. Ansvariga för 

studien fanns till förfogande via telefon och mailkontakt till både spelare och tränare under 

studiens gång.  

Innan träningsperioden utfördes tre hopptester: ”Hop for distance” (Bild 1), ”Square hop” 

(Bild 2) och ”Side hop” (Bild 3) (Gustavsson, et al., 2006). ”Hop for distance” innebar enbens 

längdhopp som mättes i centimeter samt landningspositionens kvalitét kontrollerades. 

Testpersonen skulle ha händerna placerade på ryggen men tilläts ”svinga” med det andra 

benet. Landningen skulle vara kontrollerad och balanserad och testpersonen skulle kunna stå 

kvar i två till tre sekunder. Längden mättes från tårna vid push-off till hälen vid landning. 

”Square hop” innebar att man hoppade i en ruta på 40 x 40 cm, på höger ben hoppade 

testpersonen medurs in och ut ur rutan och på vänster ben hoppade testpersonen moturs. 

Händerna skulle vara placerade på ryggen. Antal godkända hopp på 30 sekunder räknades. 

Hopp där testpersonen vidrörde linjen räknades inte och var 25 % av hoppen efter 30 

sekunder inte godkända fick testpersonen en andra chans efter att ha vilat i tre minuter. ”Side 

hop” innebar att testpersonen skulle hoppa i sidled på ett ben över två linjer med 40 cm 

mellanrum. Händerna skulle vara placerade på ryggen. Antalet hopp på 30 sekunder räknades. 

Hopp där testpersonen vidrörde linjen räknades inte och var 25 % av hoppen efter 30 
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sekunder inte godkända fick testpersonen en andra chans efter att ha vilat i tre minuter 

(Gustavsson, et al., 2006).  

 

 

Bild 1. Hop for distance.      Bild 2. Square hop.  Bild 3. Side hop. 

Ansvariga för studien tejpade linjer på underlaget och använde ett måttband för att mäta ut 

avstånden och därmed kunna genomföra testerna enligt ovanstående beskrivning. Under 

testerna tog en av de ansvariga tid med ett tidtagarur medan den andra räknade antalet hopp 

(”Square hop” samt ”Side hop”) alternativt antal centimeter (”Hop for distance”) som skrevs 

in ett färdigt testprotokoll. Det färdiga testprotokollet hade de ansvariga för studien själva 

tagit fram.  

Vid andra återträffen gick ansvariga för studien igenom övningarna i ”Fas B” (Bilaga 2) som 

spelarna sedan utförde tills den tredje återträffen då övningarna stegrades till ”Fas C”. Vid 

sista träffen utfördes sluttesterna. Detta gick till på samma sätt som vid första testomgången. 

Interventionen genomfördes i en träningsanläggning där laget tränade på ordinarie träningstid.  

Deltagare 

Gruppen som deltog var fotbollsspelande flickor i ett lag, med 13 spelare. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

14 - 16 år Tidigare meniskskada 

Flickor Tidigare led – eller korsbandsskada 
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Dataanalys 

Resultatet presenterades genom deskriptiv statistik i stapeldiagram, varav sex stapeldiagram 

redovisades för varje test där en jämförelse gjordes i antal hopp, längd (cm) och procentuell 

skillnad mellan variablerna genom kvot som datanivå. Variablerna var ”höger ben, test 1”, 

”höger ben, test 2”, ”vänster ben, test 1” och ”vänster ben, test 2” på varje enskild spelare och 

på gruppnivå.  Variablerna ”skillnad höger och vänster ben, test 1” och ”skillnad höger och 

vänster ben, test 2” jämfördes även dessa på enskild spelare och gruppnivå. De minsta och 

maximala datavärderna på varje variabel räknades ut. Medelvärdet användes som centralmått 

på gruppnivå och räknades ut vid testomgång ett och testomgång två utifrån ovanstående 

variabler för at få en översikt på skillnaden före – och efter träningsperioden (Olsson & 

Sörensen, 2007). Analysprogrammet som användes var Microsoft Excel 2013, där varje 

testresultat fördes in för att sedan kunna skapa stapeldiagram.   

Etiska överväganden  

Studien var ett utvecklingsarbete av en pågående verksamhet med syfte att utvärdera 

knäkontrollsträning som redan bedrivits inom fotbollslaget. Skillnaden innan och under 

studien var att det utfördes tester före- och efter träningsperioden samt att utförandet av 

knäkontrollsträningen sågs ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Alla försökspersoner var 

anonyma vid redovisning av resultatet och deras uppgifter användes endast i samband med 

studien. Försökspersonerna gav sitt samtycke till deltagande och alla under 15 år hade även 

målsmans medgivande för deltagande i studien. Försökspersonerna hade enligt 

autonomiprincipen rätt till självbestämmande och därmed rätt att avbryta när de ville under 

studiens gång (träningsperioden) utan några negativa följder (Olsson & Sörensen, 2007). 

Innan uppstart av studien etiskt granskades den internt inom LTU. Det fanns en möjlig ökad 

risk för skador i samband med hopptesterna. Då spelarna var vana vid hastiga 

riktningsförändringar som förekom konstant i fotbollsträning och spel ansågs risken för skada 

i samband med testerna som minimal. I och med att laget spelade i division fyra var spelarna 

registrerade i FOGIS och försäkrade via sin förening. Denna registrering av spelare innebar 

även att klubben hade en försäkring för varje enskild individ. Då studien utfördes under 

ordinarie träningstid var spelarna med andra ord redan försäkrade via sin förening om 
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eventuell skada skulle ha uppstått. Nyttan av studien ansågs som större än risken då spelare 

och tränare fick en ökad kunskap kring knäkontrollsträning och fick möjligheten att träna 

detta under nio veckor med ansvariga för studien till förfogande. Dessutom hade de 

kunskapen att fortsätta träningen på egen hand efter studien. 
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Resultat 

Deltagare 

Totalt inkluderades 13 spelare i interventionen, fyra av dessa föll bort vid sluttesterna på 

grund av sjukdom. Detta innebar att det återstod nio spelare som även fullföljde sluttesterna. 

Sju av dessa spelare var 15 år och resterande två spelare var 16 år.  

Hop for distance 

Sju spelare hoppade längre, som mest 22 centimeter (cm), med höger ben efter 

träningsperioden. En spelare hade samma resultat som innan träningsperioden och en annan 

spelare hoppade en cm kortare (Figur 1).  

 

Figur 1. Jämförelse av varje spelares testresultat i centimeter på höger ben före och efter 

träningsperioden.  
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Sex spelare hoppade som mest 13 cm längre med vänster ben efter träningsperioden, tre 

spelare försämrade sina resultat med minst fem cm (Figur 2).  

 

Figur 2. Jämförelse av varje spelares testresultat i centimeter på vänster ben före och efter 

träningsperioden.  

I ”Hop for distance” förbättrade sju spelare sina resultat på höger ben med som mest 19 

procent, en spelare hade noll procents förbättring och en spelare försämrade sitt resultat med 

en procent efter träningsperioden (Figur 3). 

 

Figur 3. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat på höger ben efter 

träningsperioden. 
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Gällande ”Hop for distance” förbättrade sex spelare sina resultat på vänster ben med som 

mest tio procent, tre spelare hade försämrats sina resultat med minst tre procent efter 

träningsperioden (Figur 4). 

 

Figur 4. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat på vänster ben efter 

träningsperiod. 
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Procentuell skillnad mellan höger och vänster ben efter träningsperioden hade minskat hos 

fem spelare med som mest 17 procent. En spelare hade ingen procentuell skillnad mellan 

höger och vänster ben efter träningsperioden. Tre spelare hade en ökad procentuell skillnad 

med minst en procent efter träningsperioden (Figur 5).  

 

Figur 5. Procentuell förbättring för varje spelares testresultat på höger respektive vänster 

ben efter träningsperioden. 
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Angående ”Hop for distance” ökade medelvärdet på höger ben för laget från 121 cm före 

träningsperioden till 131 cm efter träningsperioden. På vänster ben ökade medelvärdet för 

laget från 126 cm före träningsperioden till 129 cm efter träningsperioden. Det procentuella 

medelvärdet för hela laget ökade i ”Hop for distance” med åtta procent på höger ben och med 

två procent på vänster ben (Figur 6).  

 

Figur 6. Det procentuella medelvärdets ökning för höger respektive vänster ben efter 

träningsperioden.  
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Square hop 

Sju spelare hoppade som mest 26 hopp fler med höger ben i ”Square hop” efter 

träningsperioden, en spelare hade samma resultat som innan träningsperioden och en annan 

spelare hoppade fyra hopp färre efter träningsperioden (Figur 7).  

Figur 7. Jämförelse av varje spelares testresultat i antal hopp på höger ben före och efter 

träningsperioden.  

I ”Square hop” hoppade sex spelare som mest 23 hopp fler med vänster ben efter 

träningsperioden, tre spelare försämrade sina resultat med minst fyra hopp (Figur 8).  

 

Figur 8. Jämförelse av varje spelares testresultat i antal hopp på vänster ben före och efter 

träningsperioden.  
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Gällande ”Square hop” förbättrade åtta spelare sina resultat på höger ben med som mest 62 

procent, en spelare hade noll procents förbättring efter träningsperioden (Figur 9). 

 

Figur 9. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat på höger ben efter 

träningsperioden. 
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Angående ”Square hop” förbättrade sex spelare sina resultat på vänster ben med som mest 74 

procent, tre spelare hade försämrats sina resultat med minst sju procent efter träningsperioden 

(Figur 10). 

 

Figur 10. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat på vänster ben efter 

träningsperioden. 

Procentuell skillnad mellan höger och vänster ben efter träningsperioden hade minskat hos 

sex spelare med som mest 53 procent. Tre spelare hade en ökad procentuell skillnad med 

minst tre procent efter träningsperioden (Figur 11).  

 

Figur 11. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat mellan höger respektive vänster 

ben efter träningsperioden. 
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Medelvärdet för laget ökade i ”Square hop” från 50 hopp före träningsperioden till 60 hopp på 

höger ben efter träningsperioden. På vänster ben ökade medelvärdet för laget från 51 hopp 

före träningsperioden till 56 hopp efter träningsperioden.  

Det procentuella medelvärdet i ”Square hop” för hela laget ökade med 23 procent på höger 

ben och med 15 procent på vänster ben (Figur 12).  

 

Figur 12. Det procentuella medelvärdets ökning för höger respektive vänster ben efter 

träningsperioden.  
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Side hop 

I ”Side hop” hoppade fem spelare som mest nio hopp fler med höger ben efter 

träningsperioden, fyra spelare spelaren hoppade som minst ett hopp färre efter 

träningsperioden (Figur 13).  

 

Figur 13. Jämförelse av varje spelares testresultat i antal hopp på höger ben före och efter 

träningsperioden.  

Fem spelare hoppade som mest åtta hopp fler i ”Side hop” med vänster ben efter 

träningsperioden, fyra spelare försämrade sina resultat med minst två hopp färre (Figur 14).  

 

Figur 14. Jämförelse av varje spelares testresultat i antal hopp på vänster ben före och efter 

träningsperioden.  
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Gällande ”Side hop” förbättrade fem spelare sina resultat på höger ben med som mest 33 

procent och fyra spelare försämrade sitt resultat med minst två procent efter träningsperioden 

(Figur 15). 

 

Figur 15. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat på höger ben efter 

träningsperioden. 

Sex spelare förbättrade sina resultat på vänster ben i ”Side hop” med som mest 47 procent, tre 
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Figur 16. Procentuell skillnad för varje spelares testresultat på vänster ben efter 

träningsperioden. 
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Procentuell skillnad mellan höger och vänster ben i ”Side hop” efter träningsperioden hade 

minskat hos sex spelare med som mest 25 procent. Tre spelare hade en ökad procentuell 

skillnad med minst en procent efter träningsperioden (Figur 17).  

 

Figur 17. Procentuell förbättring för varje spelares testresultat på höger respektive vänster 

ben efter träningsperioden. 
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Medelvärdet för laget ökade i ”Side hop” från 40 hopp före träningsperioden till 42 hopp på 

höger ben efter träningsperioden. Medelvärdet för laget innan- och efter träningsperioden var 

41 hopp på vänster ben.  Gällande ”Side hop” ökade det procentuella medelvärdet för hela 

laget med åtta procent på höger ben och med tre procent på vänster ben (Figur 18).  

 

Figur 18. Det procentuella medelvärdets ökning för höger respektive vänster ben efter 

träningsperioden.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiedesignen var en Single-group Pretest-Posttest Design vilket innebar att ingen 

kontrollgrupp fanns (Carter et al., 2011). Detta försvårar tolkningen av resultatet då det är 

svårt att dra slutsatser om knäkontrollens enskilda betydelse, eftersom spelarnas ordinarie 

fotbollsträning i sig kan ha påverkat resultatet och därmed gett en bättre knäkontroll. 

På grund av få deltagare i utvecklingsarbetet användes medelvärde istället för median som 

centralmått trots extremvärden, för att på ett bättre sätt kunna se enskilda testresultat (Olsson 

& Sörensen, 2007). De få deltagarna gjorde även så att alla testresultat inkluderades trots att 

det sänkte testresultatens medelvärde på gruppnivå. 

Många spelare hade svårt att utföra övningarna korrekt vid stegring från Fas A till Fas B men 

stegring av övningarna från Fas B till Fas C utfördes med bättre teknik och kontroll. Detta kan 

ha olika förklaringsmodeller, den neuromuskulära anpassningen sker främst mellan fyra till 

åtta veckor in i en ny träningsperiod (Thomeé, 2008) och vid stegring från Fas B till Fas C 

hade det gått fem veckor, vilket kan förklara att stegringen från Fas B till Fas C gick lättare. 

En annan förklaringsmodell kan vara att vissa av övningarna i Fas B upplevdes som svårare 

än övningarna än i Fas C. Stegring till Fas D genomfördes inte på grund av helgdagar som 

gjorde att antalet träningspass i Fas D hade blivit för få innan de inplanerade sluttesterna. 

Utvecklingsarbetet pågick under nio veckor, vilket är en kort tid för att kunna se en större 

styrkeutveckling. Vid en längre träningsperiod hade kanske en signifikant skillnad kunnat ses. 

Ingen signifikans räknades ut i detta utvecklingsarbete då endast nio spelare utförde 

sluttesterna, vilket ansågs vara för få för att kunna överföra resultatet på en större population 

(Olsson & Sörensen, 2007) 

Gustavsson et al. (2006) beskrev i sin studie ett testbatteri med fem olika hopptester. Två av 

dessa tester togs inte med i detta utvecklingsarbete (”Verical jump” samt ”Drop jump 

followed by a dubble hop for distance”). ”Vertical jump” krävde avancerad utrustning med 

bland annat infrarött ljus samt en kontaktmatta vilket inte fanns att tillgå.  
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Då ansvariga för utvecklingsarbetet inte hade någon tidigare erfarenhet gällande ”Drop jump 

followed by a dubble hop for distance” valdes ”Hop for distance” istället då det ansågs som 

ett enklare test och därmed kunna minska eventuella felkällor. I ”Hop for distance” 

kontrollerades landningspositionen subjektivt (Gustavsson et al., 2006). För att kunna värdera 

landningspositionens kvalitet hade det underlättat med en objektiv skala för att kunna mäta 

resultatet.  

Vid testerna användes silvertejp med en bredd på 50 mm som markering. Om en mindre bred 

tejp hade används hade antalet hopp på linjen troligen minskat och därmed hade fler hopp 

godkänts och resultatet hade påverkats positivt. Silvertejpen valdes på grund av att underlaget 

vid hopptesterna bestod av konstgräs som spelarna är vana vid och bör behärska. Detta kan ha 

påverkat resultatet negativt då konstgräs kräver mer postural kontroll och stabilitet eftersom 

det är mjukare och därmed mer instabilt (Shumway-Cook & Woollacott, 2012) än exempelvis 

gymnastikgolv som dessa typer av tester vanligtvis utförs på.  

Resultatdiskussion 

Nio spelare fullföljde sluttesterna vilket kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. 

De fyra spelare som föll bort vid sluttesterna på grund av sjukdom hade tidigare visat på goda 

resultat vid testomgång ett vid jämförelse med övriga spelare. Om dessa spelare hade fortsatt 

utvecklats och därmed fått bättre resultat på test två hade det procentuella medelvärdet för 

laget ökat (Olsson & Sörensen, 2007) och påverkat resultatet positivt. Det kan också vara så 

att dessa spelare hade en hög lägstanivå redan innan träningsperioden med en god 

neuromuskulär kontroll (Thomeé, 2008), och därmed inte hade förbättrat sina resultat avsevärt 

under dessa nio veckor.  

Laget utförde sedan innan knäkontrollsträning utan direkt kontinuitet eller utifrån något 

specifikt program. Detta gör att träningen utifrån ”Knäkontroll, förebygg skador – prestera 

bättre” med bestämda antal set, repetitioner, faser samt antal pass per vecka (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2009) bör haft inverkan på resultatet. Därmed skulle författarna till denna 

studie kunna relatera de förbättrade testresultaten till detta specifika träningsprogram.  
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Vissa av spelarna försämrade sina resultat vid test två vilket kan ha berott på olika faktorer. 

Vid sluttesterna hade några av spelarna förkylningssymtom vilket kan ha påverkat resultatet 

negativt (Andersson, 2011).  

I ”Hop for distance” kontrollerades landningskvaliteten och att spelarna kunde behålla denna 

position i två till tre sekunder. Vid test ett hade många spelare svårt att landa med kontroll och 

bibehöll positionen på gränsen till två sekunder. Vid test två kunde ansvariga för studien se en 

klar förbättring i landningspositionen, då spelarna landade med god kontroll och kunde 

bibehålla denna position i minst tre sekunder. Vid genomgång av övningarna i 

träningsprogrammet upplevde ansvariga för studien att spelarna fick en bättre bålstabilitet, 

vilket sågs framför allt vid ”Bäckenlyft – en fot på bollen” och ”Skridskohopp i sidled” 

(Bilaga 2), under interventionens gång. Enligt Jamison et al. (2013) fyller bålmuskulaturen en 

viktig funktion avseende knäkontroll vilket kan vara en del av förklaringen till den förbättrade 

landningspositionen i test två.  

I övningar som ”Enbensknäböj – fotmarkering” samt ”Utfallsteg – med bålrotation” (Bilaga 

2) sågs en förbättring av spelarnas balans och koordination. I ”Square hop” krävs det att 

testpersonen snabbt och effektivt kan återfå postural stabilitet för att uppnå goda resultat 

vilket enligt Ma, et al. (2014) är en definition på begreppet balans och är viktigt för att uppnå 

knäkontroll. I ”Utfallsteg – med bålrotation” sker en rotation i columna samtidigt som det sker 

en extension i höftleden och flektion i knäleden i ett ben och en flektion i både höft- och 

knäled i andra benet. Detta försvårar kontrollen av rörelser och enligt Bernstein (1967) 

handlar koordination om att kunna kontrollera kroppen frihetsgrader till en kontrollerbar 

rörelse. 

Muskelaktivering av m. gluteus medius anser författarna till denna intervention bör finnas 

med i träningsprogrammet innan påbörjan av Fas A, eftersom att en tidig muskelaktivering 

förhindrar knäleden från ogynnsamma positioner (Saunders et al., 2014). För att kunna utföra 

övningarna i träningsprogrammet korrekt bör därför spelarna kunna aktivera m. gluteus 

medius innan övningarna stegras till Fas A.  

 



29 

 

I ”Square hop” sågs en ökning med 23 procent på höger och 15 procent på vänster ben för 

hela laget samtidigt som en ökning med åtta procent på höger ben och två procent på vänster 

ben sågs i ”Hop for distance”.  I ”Side hop” ökade det procentuella medelvärdet för hela laget 

med åtta procent på höger ben och tre procent på vänster ben vid test två. En större ökning 

hade alltså skett på höger ben i alla tre tester. Majoriteten av spelarna hade dessutom minskat 

den procentuella skillnaden mellan höger och vänster ben i samtliga tester vid test två. En 

eventuell förklaringsmodell till detta kan vara att majoriteten av spelarna hade bättre 

testresultat på vänster ben vid test ett i både ”Square hop” och ”Hop for distance”. Det kan 

även vara så att spelarna hade en bättre neuromuskulär kontroll (Thomeé, 2008) i vänster ben 

och därmed inte fick en lika stor ökning. Samtliga spelare var högerfotade och hade vänster 

ben som stödjeben. Stödjebenet kräver mer kontroll och styrka av m. gluteus medius 

(Saunders et al., 2014) jämfört med benet som spelarna vanligtvis väljer att skjuta med i första 

hand, vilket kan förklara att spelarna hade bättre resultat på vänster ben jämfört med höger 

ben i test ett. 

I en liknande studie (Heidt, Sweeterman, Carlonas, Traub & Tekulve, 2000) sågs en 

signifikant mindre skaderisk hos den grupp flickor (14-18 år) som hade tränat enligt ”Frappier 

Acceleration Training Program” i sju veckor (20 träningspass) som innehöll liknande 

övningar som i ”Knäkontroll, förebygg skador – prestera bättre” men innehöll även specifika 

löpövningar. Signifikanta resultat har även setts i andra studier (Soligard et al., 2008; 

Mandelbaum, 2005) som använt sig av löpning i träningsprogrammet utöver bålstabilitet, 

hopp, balans och styrkeövningar för mm. quadriceps och mm. hamstrings, vilket ytterligare 

stärker att löpning bör finnas med i skadeförebyggande träningsprogram. Dessutom sågs 

ingen signifikant minskning av skador i en studie av Steffen, Myklebust, Olsen, Holme & 

Bahr (2008) där inga löpövningar ingick i träningsprogrammet.  

Fysioterapeuter arbetar inom primär prevention (Broberg & Tyni-Linné, 2009) och utifrån 

den praktiska nyttan av detta utvecklingsarbete skulle eventuella skador på fotbollsspelande 

flickor kunna minska. Detta utvecklingsarbete tyder på att en god bålstabilitet, balans, 

koordination och aktivering av m. gluteus medius är viktiga begrepp för en god knäkontroll, 

vilket kan tillämpas i klinik och föreningar.  
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Resultaten i interventionen kan inte överföras till en större population då urvalet och 

tidsperioden var begränsad, varav annan forskning med fler antal deltagare och längre 

tidsperiod behövs för att kunna generalisera resultatet.  

Konklusion  

Interventionsstudien påvisar att träningsprogrammet ”Knäkontroll, förebygg skador – prestera 

bättre” efter nio veckor, ger förbättrade resultat hos nio fotbollsspelande flickor (15-16 år) på 

gruppnivå i ”Hop for distance”, ”Square hop” samt i ”Side hop”. Det procentuella 

medelvärdet för hela laget ökade i ”Hop for distance” med åtta procent på höger ben och med 

två procent på vänster ben. Det procentuella medelvärdet i ”Square hop” för hela laget ökade 

med 23 procent med höger ben och med 15 procent på vänster ben. Det procentuella 

medelvärdet i ”Side hop” för hela laget ökade med åtta procent på höger ben och med tre 

procent på vänster ben. Troligen hade specifika övningar för m. gluteus medius samt 

löpövningar förbättrat resultatet ytterligare. Mer forskning behövs för att kunna överföra 

resultaten till en större population.  
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Bilagor      Bilaga 1

    

Information till försökspersoner  

Tidigare studier inom knäkontrollsträning som utförts på flickor har visat att det råder en 

osäkerhet gällande vilken typ av träning som ger bäst resultat och få studier har visat något 

betydande resultat av knäkontrollsträning varför mer forskning på flickor behövs. Detta 

utvecklingsarbete görs för att utvärdera resultat av knäkontrollsträning.  

Du och ditt lag tillfrågas härmed att delta i detta utvecklingarbete som kommer pågå i åtta 

veckor. Under dessa åtta veckor kommer ni att träna knäkontrollsövningar, som tar cirka 15 

min per gång av era fotbollsträningar. Övningarna finns utförligt beskrivna i bifogad bilaga.  

Vi kommer att komma till er träning, där vi går igenom övningarna samt utför tre olika 

hopptester på er. Ni kommer få exakta instruktioner på plats. Testerna utförs av oss innan och 

efter träningsperioden. Testerna kommer utföras löpande under första träffen/träningen och tar 

för en spelare cirka 10 min. Därefter kommer er tränare ta över ansvaret för övningarna men 

vi kommer att närvara på fyra träningar under perioden och stegra svårighetsgraden på 

övningarna.  

De spelare som inte närvarar vid den träningen kommer inte kunna delta i studien. Även de 

spelare som missar sluttesterna kommer inte att kunna vara med i studien. För att vi ska kunna 

utvärdera resultaten av er träning, är det viktigt för oss att veta hur många träningar varje 

spelare deltagit på. Därför kommer närvaro att tas varje träning.  

Den förväntade effekten av knäkontrollsträningen är att vi kommer att se en förbättrad 

knäkontroll hos er spelare.   

Era testresultat kommer endast att vara tillgängliga för oss (Johanna, Johanna & Jenny) och 

när era resultat redovisas är ni anonyma. Du kan när som helst under studiens gång avbryta 

Din medverkan, utan att ange skäl.  
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Studien beräknas vara klar i juni och kommer då att finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida, 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true. 

Vi som genomför studien är två fysioterapeutstudenter, Johanna och Johanna, som läser sista 

terminen vid Luleå tekniska universitet.  
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FOTBOLL

KNÄKONTROLL   FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE

Bilaga 2



Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom 
barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er
av materialet i er träning av era aktiva.

Övningarna är anpassade för att kunna vävas in i ordinarie
träning. På skivan fi nns sex övningar där varje övning har olika 
svårighetsgrader så att spelarna när de behärskar ett
moment kan gå vidare till nästa. Dessutom fi nns under
varje övning en parövning där spelarna kan jobba tillsammans.

Vi rekommenderar att ni börjar med dessa övningar när spelarna 
är i 10–12 årsåldern och sedan fortsätter ha dem som en
självklar del av er träning. Allt i syfte att utveckla ett
rörelsemönster som ökar spelarnas chanser att förbli skadefria. 
Spelarna förbereds dessutom inför en hårdare fysisk träning
senare i karriären.

Genomför gärna övningarna som en del av uppvärmningen
under varje träning. Vi föreslår att ni varierar mellan de olika
övningarna och att ni genomför några på varje pass.

Utför övningarna i 10 - 15 minuter i tre set med
8 - 15 repetitioner.



FOTBOLL
1. ENBENSKNÄBÖJ

A. HÄNDERNA PÅ  HÖFTERNA
Gör en knäböj med god kontroll på knäet.
Rörelsen ska vara långsam och med en mjuk vändning. 
Håll bäckenet i en vågrät position. Det är viktigt att 
knäet går rakt över foten. 

B. RAKA ARMAR ÖVER HUVUDET
Stå på ett ben med en boll i händerna och armarna 
sträckta över huvudet. Gör en knäböj med god kontroll 
på knäet. Rörelsen ska vara långsam och med en mjuk 
vändning. Håll bäckenet i en vågrät position.
Det är viktigt att knäet går rakt över foten. 

C. FOTMARKERING
Stå på ett ben med händerna på höfterna. Gör en 
knäböj med god kontroll på knäet och en markering i 
luften med andra foten klockan 12 - 2 - 4 - 6. Växla ben 
och upprepa fem gånger/ben. Håll bäckenet i en vågrät 
position. Det är viktigt att knäet går rakt över foten. 

D. DIAGONALRÖRELSE
Stå på ett ben med en boll i händerna. Böj ner och 
nudda med bollen i marken utanför motsatt fot. Vänd 
tillbaka diagonalt framför kroppen och sträck upp med 
raka armar ovanför huvudet. Följ bollen med blicken. 
Jobba diagonalt från böjt till sträckt läge med god fot- 
och knäkontroll.

PAR. FOTPRESS MOT BOLL
Stå på ett ben med händerna på höfterna. 
Gör en knäböj med god bål- och knä-
kontroll samtidigt som andra fotens utsida
pressas mot en boll. Pressa bollen mot 
varandra. Ökad svårighet om bollen inte 
nuddar marken. Upprepa 5-10 gånger med 
höger fot och växla sedan 5-10 gånger 
med vänster fot. Spänn mag- och skink-
muskler för att få stöd i ryggen.
Håll bäckenet i en vågrät position. Det är 
viktigt att knäet går rakt över foten.

Rörelsen ska vara långsam och med en mjuk vändning. Knäet ska gå rakt över foten. Håll bäckenet i en vågrät position.



FOTBOLL
2. BÄCKENLYFT

A. BÅDA FÖTTERNA I MARKEN
Ligg på rygg med böjda knän och fötterna i marken. 
Håll armarna i kors på bröstet. Spänn magmusklerna 
och knip med skinkorna för att få stöd i ryggen.
Pressa fötterna mot marken och gör ett bäckenlyft med 
god bålkontroll. 

B. EN FOT I MARKEN
Ligg på rygg med böjda knän och en fot i marken. Dra 
upp det andra benet mot magen och håll om det med 
båda händerna. Pressa foten mot marken och gör ett 
bäckenlyft med god bålkontroll. Spänn magmusklerna 
och knip med skinkorna för att få stöd i ryggen.

C. EN FOT PÅ BOLLEN
Ligg på rygg med böjda knän och en fot på bollen. Dra 
upp det andra benet mot magen och ha armarna längs 
sidorna. Spänn magmusklerna och knip med skinkorna 
för att få stöd i ryggen. Pressa foten mot bollen och gör 
ett bäckenlyft med god bålkontroll. 

D. MED FRÅNSKJUT
Ligg på rygg med ena foten i marken och den andra 
foten i luften. Ha armarna längs sidorna med 90 graders 
vinkel i armbågarna. Skjut ifrån med den fot som har 
markkontakt och växla fot i marken genom att landa 
på motsatt fot med god bålstabilitet. Spänn mag- och 
skinkmusklerna för att få stöd i ryggen.

PAR. BENET UPPLYFT
Ligg på marken med händerna i kors på 
bröstet. Den andra personen står med 
böjda knän och håller runt hälen på den 
liggande personens ena fot. Gör ett
bäckenlyft genom att pressa hälen mot 
den stående personens händer.
Spänn mag- och skinkmusklerna för att få 
stöd i ryggen.

Spänn mag- och skinkmusklerna för att ge ökad stabilitet i ryggen. Håll ryggen rak.



FOTBOLL
3. KNÄBÖJ PÅ TVÅ BEN

A. ARMAR FRAMFÖR KROPPEN
Stå axelbrett med fötterna och håll en boll framför
kroppen med raka armar. Gör en knäböj och gå ner till
90 grader med god bålkontroll. Hela fotsulan på båda 
fötterna ska ha kontakt med underlaget.
Spänn magmusklerna för att få stöd i ryggen.
Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna.

B. HÄNDERNA PÅ HÖFTERNA
Stå med fötterna axelbrett och händerna i sidan.
Gör en knäböj med god bålkontroll. Hela fotsulan på 
båda fötterna ska ha kontakt med underlaget.
Gå ner så djupt som möjligt utan att böja ryggen.
Spänn magmusklerna för att få stöd i ryggen.
Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna.

C. RAKA ARMAR ÖVER HUVUDET
Stå med fötterna axelbrett och håll en boll över huvudet 
med raka armar. Gör en knäböj med god bålkontroll. 
Hela fotsulan på båda fötterna ska ha kontakt med 
underlaget. Gå ner så djupt som möjligt utan att böja 
ryggen. Spänn magmusklerna för att få stöd i ryggen. 
Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna.

D. RAKA ARMAR OCH UPP PÅ TÅ
Stå med fötterna axelbrett och håll en boll över huvudet 
med raka armar. Gör en knäböj med god bålkontroll och 
hela fotsulan på båda fötterna skall ha kontakt med
underlaget. Gå ner så djupt som möjligt med stabil 
rygg. Gå tillbaks till utgångsläget och fortsätt upp på tå 
och håll kvar en kort stund med god balans och stabil 
rygg. Spänn magmusklerna för att få stöd i ryggen.
Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna.

PAR. BOLL MELLAN HÄNDERNA
Gör en djup knäböj med god bålkontroll. 
Håll bollen mellan er med den ena handen 
på bollen och den andra handen på höften. 
Spänn magmusklerna för att få stöd i 
ryggen.Det är viktigt att knäna går rakt 
över fötterna.

Spänn magmusklerna för att ge en ökad stabilitet i ryggen.
Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna. Håll ryggen rak.



FOTBOLL
4. PLANKAN

A. MAGLÄGE PÅ KNÄ OCH UNDERARMAR
Ligg på mage med ansiktet neråt. Stöd på underar-
marna med armbågarna rakt under axlarna och knäna 
i marken. Spänn mag- och skinkmusklerna och lyft upp 
bålen. Håll en rak linje genom hela kroppen.
Tröttheten ska kännas i magen och inte i ryggen.
Aktivera magmusklerna.

B. MAGLÄGE PÅ FÖTTER OCH UNDERARMAR
Ligg på mage med ansiktet neråt. Stöd på underar-
marna med armbågarna rakt under axlarna och fötterna 
i marken. Spänn mag- och skinkmusklerna och lyft upp 
bålen. Håll en rak linje genom hela kroppen.
Tröttheten ska kännas i magen och inte i ryggen.
Aktivera magmusklerna.

C. MAGLÄGE MED FOTFÖRFLYTTNING
Ligg på mage med ansiktet neråt. Stöd på under-
armarna med armbågarna rakt under axlarna och
fötterna i marken. Spänn mag- och skinkmusklerna och 
lyft upp bålen. Håll en rak linje genom hela kroppen. 
Flytta fötterna utåt och inåt växelvis och bibehåll god 
bålstabilitet. Tröttheten ska kännas i magen och inte i 
ryggen. Aktivera magmusklerna.

D. SIDLIGGANDE HÖFTLYFT
Ligg på sidan med tyngden på underarmen och ena 
foten. Håll armbågen i en rak linje under axeln. Spänn 
mag- och skinkmusklerna för att få stöd i ryggen och 
lyft upp bålen från marken. Håll kroppen i en rak linje 
med god bålstabilitet. Upprepa 5-10 gånger och växla 
sedan sida. Tröttheten ska kännas i den sida (midjan) 
som är närmast marken.

PAR. SKOTTKÄRRAN
En person ligger på mage på marken.
Den andra personen fattar tag om fötterna 
och lyfter upp benen. Tillsammans går de 
nu framåt och den som går med händerna 
på marken bibehåller god bålstabilitet 
samt skulderkontroll. Spänn mag- och 
skinkmusklerna för att få stöd i ryggen 
och skuldrorna. Tröttheten ska kännas i 
magen och armarna och inte i ryggen.

Spänn mag- och skinkmusklerna. Håll en rak linje genom hela kroppen. 
OBS! Får ej göra ont i ryggen – aktivera magmusklerna mera.



FOTBOLL
5. UTFALLSSTEG

A. HÄNDERNA PÅ HÖFTERNA
Gör ett utfallssteg framåt med god bålkontroll.
Gör därefter ett markerat knälyft följt av en dämpad 
landning. Tryck ifrån framåt och ta nästa steg. Landa 
mjukt och kom ner djupt med en kontrollerad landning i 
varje steg. Tryck ifrån uppåt och gå även upp på tå om 
god balans och styrka fi nns. Spänn mag- och skink-
musklerna för att få stöd i ryggen. Det är viktigt att 
knäet går över foten.

B. MED BÅLROTATION
Stå med raka armar framför kroppen med en boll i 
händerna. Kliv framåt i ett utfallssteg och rotera
samtidigt bålen. Gör ett markerat knälyft följt av en 
dämpad landning. Tryck ifrån framåt och ta nästa steg. 
Landa mjukt och kom djupt ner med en kontrollerad 
landning i varje steg. Vänster ben ger vänster bål-
rotation, höger ben ger höger bålrotation.
Spänn mag- och skinkmusklerna för att få stöd i ryggen. 
Det är viktigt att knäet går över foten.

C. PÅ STÄLLET RAKA ARMAR ÖVER HUVUDET
Stå med raka armar över huvudet med en boll i
händerna. Kliv framåt i ett utfallssteg med god
bålkontroll. Gör ett markerat knälyft följt av en dämpad 
landning. Landa mjukt och kom djupt ner med en
kontrollerad landning. Vänd direkt till utgångsposition. 
Vid varje utfallssteg ska vändningarna vara snabba med 
god bål- och knäkontroll. Spänn mag- och skink-
musklerna för att få stöd i ryggen.
Det är viktigt att knäet går över foten.

D. I SIDLED MED ARMAR FRAMFÖR KROPPEN
Stå med fötterna axelbrett och håll en boll framför
kroppen med raka armar. Gör ett utfallssteg i sidled 
genom att lägga tyngden på det yttre benet och gör en 
knäböj. Sträck samtidigt det andra benet rakt i sidled. 
Spänn mag- och skinkmusklerna för att få stöd i ryggen.
Det är viktigt att knäet går rakt över foten.

PAR. MED INKAST
Gör ett inkast och kliv samtidigt framåt 
i ett utfallssteg med god bålkontroll. Gör 
ett markerat knälyft följt av en dämpad 
landning. Landa mjukt och kom ner med 
en kontrollerad landning. Vänd direkt 
till utgångsposition och ta emot bollen. 
Börja på höger ben och växla därefter till 
vänster. Spänn mag- och skinkmusklerna 
för att få stöd i ryggen. Det är viktigt att 
knäet går rakt över foten.

Spänn mag- och skinkmusklerna för att ge ökad stabilitet i ryggen. Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna.



FOTBOLL
6. HOPP/LANDNING

A. PÅ ETT BEN
Stå på ett ben med lätt böjt knä och händerna på 
höfterna. Gör ett hopp framåt med kontroll i landningen 
och en kort fryst position. Hoppa tillbaks till utgångs-
positionen med kontroll i landningen. Hoppa fram och 
tillbaka med mjuk fi n landning och god knäkontroll.
Det är viktigt att knäet går rakt över foten.

B. SKRIDSKOHOPP I SIDLED
Stå med fötterna axelbrett och händerna på ryggen. 
Hoppa skridskohopp i sidled med mjuk och fi n landning 
och god knäkontroll. Frys en kort position innan du
hoppar tillbaka. Det är viktigt att knäet går rakt över 
foten.

C. UTFALLSHOPP FRAMÅT
Jogga med snabba fötter på stället och gör ett utfalls-
hopp framåt med kontrollerad landning och god
bålkontroll. Frys landningen och stå kvar en kort stund. 
Upprepa fem gånger på höger ben och växla sedan till 
fem gånger på vänster ben. Det är viktigt att knäet går 
rakt över foten.

D. RIKTNINGSFÖRÄNDRING
Jogga med snabba fötter på stället och ändra riktning 
med ett frånskjut och utfallshopp i 90 grader med
kontrollerad landning samt god bålkontroll. Frys
landningen och stå kvar en kort stund. Upprepa fem 
gånger på höger ben och växla sedan till fem gånger
på vänster ben. Det är viktigt att knäet går över foten.

PAR. UPPHOPP MED NICK
Gör ett upphopp och nicka samtidigt
bollen. Landa med kontroll på fötterna och 
böjda knän. Frys landningen och stå kvar 
en kort stund. Nicka bollen till varandra. 
Det är viktigt att knäna går rakt över
fötterna.

Ha en kontrollerad mjuk landning. Det är viktigt att knäna går rakt över fötterna.


