
Sensorveiledning- utsatt THP 202  

Styrkedel 

Oppgave 1 (8 poeng) 

Styrketrening gir nevrale og muskel-strukturelle tilpasninger, som sammen er med å gi økt 

muskelstyrke. Forklar hvilke(n) vitenskapelige målemetode(r) du ville valgt for å avdekke disse 

fysiologiske tilpasningene.   

Sensorveiledning: Nevrale tilpasninger kan avdekkes med EMG, elektrisk muskelstimulering, 

elektriske nerve stimulering, og/eller magnetisk stimulering av motorisk hjernebark (transkraniell 

magnetisk stimulering) eller nedadgående nervebaner. Tverrsnitts- og volum-målinger av muskler 

målt med MR er et godt valg for å undersøke hypertrofi; gjerne kombinert med ultralyd for å 

kvantifisere muskelarkitektur. DXA er også et alternativ om treningen inkluderer store og flere 

muskelgrupper. 

 

Oppgave 2 (7 poeng) 

Styrketrening gir økt styrke og muskelvekst hos både kvinner og menn. Men, forventer du lik eller 

ulik muskelvekst hos utrente kvinner og menn som trener det samme treningsprogrammet? Diskuter 

mulige mekanismer for forskjeller og likheter mellom kjønnene i responsen på styrketrening. 

Sensorveiledning: Kvinner og menn responderer relativt sett likt på styrketrening hvis vi måler 

endringer i 1RM og muskelvekst. I noen studier viser kvinner større relativ økning i 1RM enn menn. 

Menn har imidlertid i gjennomsnitt mer muskelmasse i utgangspunktet enn kvinner, og derfor vil 

menn øke mer i styrke og muskel-tverrsnitt/-masse i absolutte verdier. Om noe har eldre kvinner noe 

dårligere respons til styrketrening enn eldre menn. Fysiologisk sett er det klare hormonelle 

kjønnsforskjeller, men dette kan altså i sum ikke ha så mye si når treningsresponsen er relativt lik. 

Testosteron og østrogen er naturlig å nevne. Det er den lokale, cellulære responsen på styrketrening 

som er viktigst, og her kjenner vi ikke til betydningsfulle kjønnsforskjeller. En vekstfaktor som kan 

nevnes er: IGF-1. Relevant intracellulære signalveier: PKB/Akt-mTOR-p70S6K. 

 

Oppgave 3 (7 poeng) 

Redegjør for forventet muskelvekst over en treningsperiode på 12 uker. Hvilken betydning vil du 

tillegge 1) type muskel, som underkropps- vs. overkroppsmuskler, og 2) treningsfrekvens.  

Sensorveiledning: Forventningene er avhengig av målemetode, men hvis det benyttes MR eller CT for 

å måle muskeltverrsnitt kan vi forvente 5-10% i quadriceps og 10-20% i biceps brachii over 12 uker 

(gjennomsnittverdier for en gruppe). 1) Type muskel har betydning, der overkroppsmuskler typisk har 

større tverrsnittsøkning enn underkroppsmuskler. Dette kan ha med muskelens treningstilstand å 

gjøre – selv om forsøkspersonene ikke trener regelmessig. 2) Treningsfrekvens vil også ha betydning: 

2-3 økter per uke er klart bedre enn 1 økter per uke. Det er imidlertid lite å hente ved å trene samme 

muskelgruppe mer enn 2-3 økter per uke. Treningsfrekvens må likevel ses i sammenheng med 

treningsvolum (repetisjoner x serier per muskelgruppe). Treningsvolumet per uke kan ha mye å si for 

treningseffekten, slik at en høy treningsfrekvens blir viktigere desto lavere treningsvolum per økt. 

  



Oppgave 4 (8 poeng) 

Både mekanisk drag og metabolsk stress regnes som primære stimuli for muskelvekst ved 

styrketrening. Beskriv kort hvordan du med ulike styrketrenings-metoder eller -prinsipper kan øke og 

redusere det mekaniske og metabolske stresset. 

Sensorveiledning: Mekanisk drag bestemmes av kraftgenereringen under trening. Det betyr at tunge 

vekter (f.eks. >80% av 1RM) og stor/maksimal innsats er viktig. Tunge vekter betyr få repetisjoner 

(f.eks. <6). Pausene mellom seriene bør være lange (>3 min) for å sikre restitusjon og redusere 

utvikling av nevromuskulær tretthet – slik at man unngår å måtte redusere motstanden 

(kraftutviklingen). Under eksentriske kontraksjoner kan kraftutviklingen være vesentlig større (120-

150%) enn under konsentriske kontraksjoner, og følgelig vil eksentrisk trening kunne gi ekstra stort 

mekanisk drag. Eksentriske kontraksjoner har lav energikostnad og vil gi minimalt metabolsk stress. 

Styrketrening med redusert blodstrøm (okklusjonstrening) vil i motsetning til eksentrisk trening være 

en metode for å danne stort metabolsk stress. Metabolsk stress er sterkt assosiert med 

nevromuskulær trettet. Relativt lett motstand, mange repetisjoner (f.eks. >10) og korte pauser 

mellom seriene (f.eks. < 1 min) gir stort metabolsk stress (også uten okklusjon). Fordi mange ulike 

styrketreningsmetoder kan gi tilsvarende muskelvekst over en treningsperiode, ser det ut til full 

rekruttering og aktivering av den aktuelle muskelen (dens motoriske enheter) er det avgjørende for 

treningseffekt. Altså, enten maksimal innsats med tunge vekter eller gradvis uttrøtting med lette 

vekter. Selv om ulike styrketreningsmetoder gir tilsvarende muskelvekst, vil tung styrketrening være 

mer spesifikk trening for å øke maksimal styrke (1RM). 

 

Utholdenhetsdel 

Oppgave 1 (10 poeng) 

Maksimalt oksygenopptak, arbeidsøkonomi og utnyttingsgrad regnes som de viktigste faktorene som 

bestemmer prestasjonen i kondisjonsidretter. Beskriv og forklar hver enkelt av disse faktorene og 

forklar hvordan de til sammen bestemmer prestasjonen. Diskuter også kort den anaerobe 

kapasiteten sin rolle for prestasjonen i kondisjonsidretter. 

 
Sensorveiledning: Her bør hver av disse faktorene forklares godt og det må forklares hvordan de 

henger sammen. VO2maks og utnyttingsgrad bestemmer den maksimale hastigheten på den aerobe 

energiomsetningen som kan holdes under en konkurranse, mens arbeidsøkonomi bestemmer 

bevegelseshastigheten man får utfra en viss aerob energiomsetning. Alternativ kan man se det som 

arbeidsøkonomi bestemmer hvor mye energi som må frigjøres for å komme fa a til b i en 

konkurranse, mens VO2maks og utnyttingsgrad vil bestemme hvor lang tid det tar å frigjøre denne 

energien. Anaerob kapasitet kan være svært avgjørende i visse situasjoner under en konkurranse som 

for eksempel i spurtoppgjør, rykking og tette luker. Anaerob kapasitet tilsvarer 4-7 L oksygen. Dette 

kan derfor være svært avgjørende for resultatet i konkurranser, spesielt i fellesstarter. 

  



 

 
Oppgave 2 (10 poeng) 
 
Redegjør for hvilke fysiologiske tilpasninger som ligger til grunn for en økning i det maksimale 
minuttvolumet når en utrent person starter med utholdenhetstrening. Forklar hvordan disse 
endringene øker minuttvolumet og angi hvor lang tid det tar å oppnå de ulike endringene. 

 
Sensorveiledning: Her forventes det en oversiktlig beskrivelse av endringene som skjer. Studentene 

bør kunne beskrive hvordan de ulike fysiologiske endringene henger sammen. Under er de ulike 

adaptasjonene som er med på å bestemme økningen i MV listet opp og ulike nivåer indikerer 

hvordan de påvirker hverandre. 

 
- Økt minuttvolum 

o Økt slagvolum 
▪ Økt endediastolisk volum 

• Økt volum av ventrikklene 

• Økt strekkbarhet i hjertet 

• Økt venøs tilbakestrømming 
o Totalt blodvolum 

▪ ØK PV  
▪ Økt RCV 

o Aktivering av vener? 
o Mer effektiv muskel-vene pumpe? 

▪ Redusert endesystolisk volum 

• Økt kontraktilitet 

• Redusert afterload 
 

 
Oppgave 3 (10 poeng) 
 
Hvilke strukturelle endringer skjer i skjelettmuskulaturen som følge av utholdenhetstrening? Forklar 
hvordan disse endringene påvirker faktorene som bestemmer prestasjonen i kondisjonsidretter. 
 

Sensorveiledning: De viktigste strukturelle endringene er en økning i mengden aerobe enzymer/ 
mitokondrievolum og en økning i mengden kapillærer rundt hver muskelfiber.  

Studentene bør forklare at en økt mengde aerobe enzymer hovedsakelig virker gjennom å bedre 
utnyttingsgrad og ikke VO2maks eller arbeidsøkonomi. Økt mengde aerobe enzymer fører til at flere 
enzymer kan dele på oksygenopptaket → Hvert enkelt enzym trenger ikke bli aktivert til like stor grad 
→ Forstyrrelsene i cellen blir mindre → langsommere utvikling av tretthet. Økt oksidativ kapasitet vil 
også kunne øke andelen fett som substrat og derigjennom øke tid til utmattelse, samt 
utnyttingsgrad. 

Økningen i kapillærer er også viktig for utnyttingsgraden, men denne økningen vil også være viktig 
for økt maksimalt oksygenopptak siden det vil opprettholde mean transit time for blodet i 
muskulaturen som igjen vil opprettholde eller muligens øke musklenes opptak av oksygen på tross av 
økt minuttvolum. 


