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Eksamen består av to deler som teller like mye; utholdenhetstrening (totalt 30 poeng) 
og styrketrening (totalt 30 poeng). 

 

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.   

 

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. 

 

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.  

 



 
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. 

 

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. 

 
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. 

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