
- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi)

- Fysiologi og træning

- Fysiologi, kost og ernæring



Knoglerne:

• Skelettet består af 208 knogler.Skelettet består af 208 knogler.

- Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) 
Funktion: sørger for kroppens store 
mobilitetmobilitet

- Flade knogler (kraniet, brystkassen mm.) 
Funktion: beskytter f.eks. Hjernen

- Uregelmæssige knogler (rygsøjlen mm.)
Funktion: sørger for bevægeligheden og 
beskytter rygmarven.

• Uorganisk materiale:
Knogler indeholder kalk . I knoglevævet 
findes kalciumsalte, kalciumphosfat og 
kalciumcarbonatkalciumcarbonat.
De er med til at give knoglernes hårdhed.

• Organisk materiale:
K ll fib ( t i l k l ) D iKollagenfibre (proteinmolekyler)  De giver 
knoglerne elasticitet og trækstyrke.



• Rørknoglens opbygning:

Består af et langt, smalt midterstykkeg y
og to bredere endestykker.
Rundt omkring knoglen ligger der 
en benhinde.

• Knoglens midterstykke:
Knoglens indre er hul, mens den yderste 
væg er kompakt = knoglen er letvæg er kompakt = knoglen er let, 
men alligevel stærk.
Alle knoglens hulheder er fyldt
med knoglemarv.

• Knoglens bredere endestykker:
Knogler er bygget af lameller.
Endestykkerne består af et netværk af fineEndestykkerne består af et netværk af fine 
krydsene lameller, som følger knoglens 
tryk- og trækretninger.

• Styrketræning = stærkere knoglestruktur.



Ledlære:

Når to knogler mødes har man et ledNår to knogler mødes, har man et led.

Ægte led: 
Har en ledhule knoglerne er fri fraHar en ledhule, knoglerne er fri fra
hinanden

Uægte led:Uægte led: 
Mangler ledhule, begrænset bevægelighed

• Knoglens endeflader er beklædt med glat• Knoglens endeflader er beklædt med glat
brusk (ledbrusken).

Leddet er omgivet af ledkapslenLeddet er omgivet af ledkapslen.



Bevægeligheden i det ægte led 
afhænger af ledskålen og
ledhovedets form:

•Glideled (mellem ryghvirvlerne)

Hængselled (knæ og albue)

Saddelled (tommelfingers rodled)

Drejeled (leddet mellem albueben    
og spoleben)

Elipseled/To-aksede led/ægled
(håndleddet)

K l l d ( k ld h ft l dd t)Kugleled (skulder- og hofteleddet)



Kroppens muskler:



Musklerne:

E k l d i f k l• En muskel udspringer fra en knogle, 
passere et led og hæfter på en anden 
knogle.  

• En muskel kan kun trække sig 
sammen (kontrahere)

• Muskler der har modsat virkning på 
bevægelsen i et led, kaldes 
antagonister.

• Muskler med samme virkning kaldes 
agonister.



• Musklens opbygning:

O k i kl dOmkring musklen er der en 
bindevævshinde = muskelfascien. 

D k lt k l b t fDen enkelte muskel er opbygget af
tusinder af små celler, muskelfibre, heri 
ligger der nerver og blodkar.
Muskelfibrene indeholder myofibriller. 

Muskelfiber:

1) Type 1 = langsomme (udholdenhed)
2) Type 2 = hurtige (sprintere)
3) Type 2x = cross (kan begge dele)



• Musklerne arbejder på tre måder: Musklerne arbejder på tre måder:

- Koncentrisk ( = dynamisk arb.)
- Excentrisk (= dynamisk arb )- Excentrisk (= dynamisk arb.)
- Isometrisk (= statisk arb.)

Eksempel: Et løft af håndvægteEksempel: Et løft af håndvægte  
med armene 

(løfter vægten og bøjer armen stille(løfter vægten og bøjer armen, stille 
og spændte arme og holder igen og 
strækker armen)



Kroppens bevægelser:pp g

• Bevægelse i skulder- og hofteleddet: 
(gælder for alle kugleled)

- fleksion og ekstension
- abduktion og adduktion
- udadrotation og indadrotation

• Bevægelse i albueleddet:
- fleksion og ekstension

supination og pronation- supination og pronation

• Ankelleddets bevægelser:
- Plantarfleksion og dorsalfleksion- Plantarfleksion og dorsalfleksion



Bevægelsesanalyse:

F t fi d d f h d k l

• Bevægelsesanalyse af 
hofteleddets muskler

• For at finde ud af hvordan man skal 
træne og hvilke muskler man skal
træne er der fem vigtige faktorer:

1) Den store sædemuskel 
(gluteus maximus)

2) Ekstension i hofteleddet

1) Det/de involverede led

)

3) Agonisten (den primære muskel)
= den store sædemuskel

Antagonisten (den sekundære)2) Bevægelser i leddet 
(fleksion, ekstension osv.)

Antagonisten (den sekundære) 
= lændehoftebensmusklen

4) Koncentrisk: sædemusklen
3) De arbejdende muskler

(de primære og sekundære)
Excentrisk: lændehoftebensmusklen

5) Udspringer fra hoftebenet og korsbenet
Hæfter øverst på bagsiden af låret og

4) Hvorledes musklerne arbejder
(koncentrisk/ekscentrisk/statisk)

Hæfter øverst på bagsiden af låret og 
dens fascie (hinde over musklen).

Øvelser: Squat, dødsløft, lunches, 
benpres cykling løb

5) Udspringer og hæfter
benpres, cykling, løb.


