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Vad innebär det egentligen att ”må bra”? Vad betyder 
uttrycket för dig?

För de flesta människor är en god hälsa förutsätt-
ningen för att de ska må bra. Men vad är då hälsa? 
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är hälsa ”ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom”.

En god hälsa är alltså grundläggande för att vi 
ska må bra, något som de flesta av oss prioriterar i 
livet. Trots det utgör livsstilsrelaterade sjukdomar 
det främsta hotet mot vår hälsa här i västvärlden. 
Några av de största riskfaktorerna anses vara 
fysisk inaktivitet, dåliga kostvanor, rökning och 
alkoholkonsumtion.

Hur vi väljer att leva våra liv spelar således en 
viktig roll för vår hälsa. Egentligen är det ganska 
märkligt: vårt beteende går emot det vi prioriterar, 
det vill säga att må bra. Men det innebär också att 
vi genom våra val och vår livsstil i hög grad kan 
kontrollera och påverka vårt välbefinnande.

Eftersom folkhälsan ar en stor del av samhället har 
skolämnet Idrott och hälsa fått en viktig roll idag. 
Ämnet genomsyras av ett hälsoperspektiv vilket är 
en stor utveckling från dess ursprung som snarare 
handlade om träning, disciplin och fostran.

I ämnet Idrott och hälsa används fysiska aktiviteter 
bland annat som verktyg for att nå hälsoeffekter, 
såväl psykiska som fysiska. Aktiviteterna kan i stor 
utsträckning varieras och anpassas efter individen 
för att utmana den egna förmågan. Vi är alla olika 
och vägen till ett fysiskt välbefinnande är individuell. 
Mångfald och variation i fysiska aktiviteter är därför 
en förutsättning för att var och en ska ges möjlighe-
ten att hitta sin väg till ett hälsosamt liv.

Varför är det då så viktigt med träning och 
motion? Varför ska man överhuvudtaget röra på sig? 
Fysisk aktivitet anses vara en förutsättning för god 

hälsa. I Sverige har man sedan år 2001, i likhet med 
många andra länder, rekommendationer för fysisk 
aktivitet. För vuxna rekommenderas minst 30 minu-
ter måttlig fysisk aktivitet per dag och för barn och 
ungdomar minst 60 minuter måttlig till ansträngande 
fysisk aktivitet per dag. Aktiviteten kan fördelas över 
dagen och behöver inte vara sammanhängande. Flera 
korta perioder kan alltså vara lika verkningsfullt.

När du rör på dig regelbundet följer en rad effekter 
som är bra för din hälsa, hälsoeffekter. Dessutom 
finns det flera undersökningar som visar ett samband 
mellan fysisk aktivitet och bättre skolprestationer.

Några hälsoeffekter av fysisk aktivitet är:
• Ökad energiomsättning, vilket underlättar 

viktbalansen.
• Stärkt immunförsvar, vilket bland annat ger 

ökad motståndskraft mot infektioner.
• Minskad risk för muskelinflammationer som en 

följd av stillasittande och statiska rörelser.
• Förbättrad hjärtmuskulatur och cirkulation, vil-

ket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
• Förebyggande mot depression och nedstämdhet.
• Förebyggande och behandlande mot diabetes.
• Stärkta nervfunktioner, vilket förbättrar koor-

dinationen och ökar kroppsmedvetenheten.
• Ökad självkänsla och självuppfattning och 

genom detta ett förbättrat självförtroende.
• Motverkar risken för sömnstörning.

Vi kan alltså konstatera att rörelse är livsviktigt och 
att det inte är särskilt mycket som behövs för att vi 
ska må bra. Märkligt nog anges ofta tidsbrist som den 
främsta anledningen till inaktivitet. I själva verket har 
fysisk aktivitet visat sig ha så många fördelar att läkare 
börjat ordinera det i sin behandling av patienter.
Hur ska man då göra för att komma igång och få 
motionen att bli en del av vardagen?

INLEDNING
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Två viktiga förutsättningar för att ta del av hälsoef-
fekterna är regelbundenhet och långsiktighet. Börja 
därför med något som du tycker är roligt, som lätt 
kan planeras in och genomföras utan särskilda 
förutsättningar. Prova dig fram, ha roligt och glöm 
inte att njuta!

I fjärde upplagan av idrott och hälsa 1&2 är materi-
alet uppdaterat utifrån aktuell forskning, bland 
annat det senaste inom rehabiliteringsprogram och 
skadeprevention, träningslära samt kost. 

Övningsmaterialet delas upp i tre delar:
• Del 1 – Basbegrepp och Fakta 

Frågorna behandlar fundamentet för respektive 
kapitel, med hänsyn till de begrepp och fakta som 
ligger till grund för elevens förståelse av en viss 
fysisk aktivitet. Frågorna syftar till att eleven ska 
presentera fakta och begrepp, utan hänvisning till 
någon specifik aktivitet eller idrott. 

• Del 2 – Diskussion och Redogörelse 
Uppgifterna syftar till att eleven ska använda 
bakomliggande fakta och begrepp för att resonera 
sig fram till hur de kan kopplas till en viss fysisk 
aktivitet. 

• Del 3 – Praktisk tillämpning 
Uppgifterna syftar till att ge exempel på hur eleven 
kan skaffa sig erfarenheter som ökar förståelsen för 
den fysiska aktivitetens nytta.

Lycka till / författarna

6 Inledning



Kapitel ett

Din kropp, 
så fungerar den

FEM VIKTIGA OMRÅDEN 12

SKELETT OCH LEDER 13

DET MUSKULÄRA 
SYSTEMET 15
Aktiveringsmönster 17

NERVSYSTEMET 28

Motoriskt minne 33
Automatisering 33

KROPPENS 
SYRESÄTTNING 34

ENERGIGIVANDE 
PROCESSER – ATP 40

SAMMANFATTNING 46

ÖVNINGS UPPGIFTER 48

BEGREPP OCH FAKTA 49
Diskussion och redogörelse 54

Praktisk tillämpning 55



FRIDA KARLSSON
När hon gick i mål som vinnare i 10 kilometer 

fristil hade hon längdåkningens gigant, 

Therese Johaug, tre tiondelar bakom sig. 

Frida Karlsson hade vunnit världscuptävlingen 

i Lillehammer och därmed tagit en plats i 

världseliten inom längdskidåkning.

Frida blev snabbt en av Sveriges mest 

populära idrottsprofiler när hon som 18 åring 

tog hem juniorvärldsmästerskapet i skiathlon. 

Men redan som barn visade hon på talang 

inom uthållighetsidrott. Bland annat vann Frida 

Lilla Lidingöloppet redan som tioåring. Samt 

alla åren som följde ända upp till 17 års ålder.

Frida Karlsson tillhör idrottsgruppen 

längdskidåkare som ofta uppvisar höga 

konditionsvärden eftersom de använder både 

ben- och överkroppsmuskler när de tar sig 

fram i kuperad terräng.

USAIN BOLT  
– VÄRLDENS SNABBASTE MAN
Under OS i Peking 2008 skrev Usain 

Bolt om historieböckerna och flyttade 

gränsen för vår uppfattning om människans 

hastighetsförmåga. Han sprang 100 meter 

på otroliga 9.69. Under 2009 års VM i Berlin 

visade Bolt åter att han är snabbast i världen, 

då han noterade 9.58 på 100 meter och 19.19 

på 200 meter. Han krossade därmed en gång 

för alla Michael Johnsons 19.32 från 1996, ett 

rekord många hade trott var oslagbart.

Med sina 195 cm fördelade på 94 kilo 

snittar Usain Bolt ett 2,44 meter långt löpsteg 

under ett 100-meterslopp. Det är förmågan att 

utnyttja sin fysik och framförallt att göra det 

snabbt som skiljer Bolt från andra löpare.



Frida Karlsson och Usain Bolt är två framstående 
idrottsutövare som förutom sina idrottsliga presta-
tioner är intressanta eftersom de representerar två 
fysiologiska ytterligheter. Frida Karlsson har tack 
vare sin otroliga syreupptagningsförmåga mycket 
goda förutsättningar för uthållighetsidrott. Usain 
Bolts muskelsammansättning och förmåga att 
använda den snabbt och explosivt gör honom till 
vår tids snabbaste människa. Vari ligger skillnaden 
mellan dem? Kan alla träna och prestera lika bra som 
dem? Och vad händer med vår kropp när vi motio-
nerar och tränar den?

Fem viktiga 
områden
Vår kropp är byggd för fysisk aktivitet. De 
grundläggande fysiologiska egenskaperna har 
inte förändrats särskilt mycket de senaste 10 000 
åren. Däremot har vårt sätt att utnyttja resurserna 
ändrats. Kombinationen av lättillgänglig föda och 
ett underutnyttjande av vår fysik har lett till folk-
sjukdomar som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och 
typ 2-diabetes. Vi behöver helt enkelt röra på oss. 
Människokroppen har en fantastisk anpassningsför-
måga och med regelbunden fysisk aktivitet kan flera 
funktioner förbättras. 

I detta kapitel får du titta närmare på kroppens 
strukturer och fysiologiska system. Vi kommer att 
koncentrera oss på fem områden som spelar en 
avgörande roll för vår hälsa och prestationsförmåga:

• Skelett och leder
• Muskler
• Nervsystem
• Syresättning
• Energigivande processer

Nyckelbegreppen är uppbyggnad, funktion och 
effekter vid motion och träning. Genom att beskriva 
hur varje område fungerar kan vi lättare förstå varför 
och på vilket sätt de, och därmed vår hälsa, förändras 
i samband med träning och motion.

Skelett och leder

SKELETT OCH LEDER – UPPBYGGNAD
Benmassa är kroppens tyngsta vävnad och vårt 
skelett består av 206 ben. Beroende på utseende och 
struktur skiljer man på långa, korta, oregelbundna 
och platta ben. Rörben är ett långt ben som består av 
ett skaft, diafys, och två tjocka ändar, epifyser. Innan 
en människa växt färdigt finns det en broskvävnad 
som skiljer delarna åt, en metafys (tillväxtzon) som 
blir till benvävnad när man vuxit klart. Ytterst finns 
en benhinna som producerar benceller. Inuti har 
benet en svampig konsistens. Om det bestått av ben 
rakt igenom hade vi varit alldeles för tunga.

Benen förenas i leder som består av en ledhåla 
mellan två broskbeklädda ledytor. Ledytorna utgörs 
alltid av en ledpanna och ett ledhuvud. Leden stängs 
av från omgivningen i en ledkapsel som har ett inre 
synovialmembran. Synovialmembranet producerar 
ledvätska som ger näring åt ledstrukturerna. I leden 
finns även ligament (ledband), en tjock bindväv som 
har en förstärkande och stabiliserande uppgift.

RÖRBEN

metafys

benhinna

epifys

metafys epifys

diafys/skaft

ledhuvud
ledpanna

ligament

ledkapsel

Uppbyggnad

Funktion
Effekter

vid motion
och träning

Skelett & Led
Muskel

Nervsystem
Cirkulationssystem

Energisystem

HÖFTLED
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KNÄLEDEN
En av de mer komplexa 

ledkonstruktioner vi har i vår 

kropp är knäleden. Knäleden 

har omringande ligament men 

också korsande ligament inuti, 

korsbanden. Knäleden innehåller 

även två menisker, halvmåne- 

formade strukturer av brosk, som 

sitter på var sin sida av knäet.  

De fungerar som ”stötdämpare”  

när vi exempelvis går och springer.

SKELETT OCH LEDER – EFFEKTER  
VID MOTION OCH TRÄNING
Skelettet är en levande massa som har en konstant 
omsättning av sin vävnad. Benstrukturen byts ut 
under hela livet och anpassas efter den aktuella 
belastningsnivån. När skelettet utsätts för fysisk 
aktivitet förstärks strukturen och benmassan blir 
starkare. 

Vid frekvent och långvarig utsträckning och 
belastning blir ligamenten starkare och längre. Fysisk 
inaktivitet leder till att ligamenten förkortas och blir 
svagare. Brosket i lederna har ingen egen kärlförsörj-
ning utan får sin näring från ledvätskan. Vid rörelse 
uppstår tryckskillnader i ledkapseln som gör att 
brosket ”suger upp” och sedan släpper ifrån sig den 
näringsrika ledvätskan, ungefär som en tvättsvamp. 
Aktivitet och rörelse är alltså en förutsättning för att 
ledbrosket ska få näring och kunna leva.

SKELETT OCH LEDER – FUNKTION
Skelettet kan i sig inte utföra några rörelser utan 
fungerar som hävstänger för musklerna. Dessutom 
skyddar skelettet våra inre organ och har en viktig 
stödjande funktion för kroppen. Skelettet produ-
cerar även blodkroppar och är depå för mineraler, 
exempelvis kalcium.

Lederna är alltså förbindelsen mellan benen och 
ledernas struktur är en förutsättning för rörelse. I 
ledytorna finns brosk, en elastisk vävnad som kan 
omformas upp till 50 procent av sin ursprungliga 
tjocklek och har en stötdämpande funktion.

femur (lårben)

korsband

tibia (skenben)

inre ledband
yttre ledband

menisk

fibula (vadben)

Innanför fascian byggs muskelvävnaden upp av 
muskelfibrer som ligger i buntar och hålls ihop av 
ytterligare ett lager bindväv. Muskelfibrer är upp-
byggda av myofibriller och varje enskild muskelfiber 
omges i sin tur av ett tredje lager bindväv. Samtliga 
lager av bindväven övergår till senor vid muskelns 
ursprung. I bindvävshinnorna finns rikligt med 
blodkärl som är avgörande för vår syresättning. Det 
finns muskelfibrer som sträcker sig från sena till sena 
och de kan ibland vara ett par decimeter långa.

I muskelfibrerna finns även muskelspolar. De 
registrerar och sänder information om förändringar 
i muskelns längd. Muskelspolen aktiveras vid snabba 
muskelförlängningar och svarar med en reflexmässig 
kontraktion (sammandragning). Syftet antas vara en 
försvarsmekanism för att undvika sträckningar.

Muskler kan producera stora krafter och muskelse-
norna har en mycket hög draghållfasthet. Ett exempel 
är hälsenan som klarar dragkrafter på 500–600 kg. 
Senor har dock en begränsad blodförsörjning vilket 
ibland kan orsaka problem då inflammation i en sena 
tar lång tid att läka.

Det muskulära 
systemet

DET MUSKULÄRA SYSTEMET 
– UPPBYGGNAD
Det finns tre typer av muskler: glatt-, hjärt- och ske-
lettmuskler, och tillsammans utgör de vårt muskulära 
system. Den glatta muskulaturen står för automatiska 
rörelser i bland annat våra inre organ, hjärtmusku-
laturen finns, precis som namnet säger, i vårt hjärta. 
Den muskeltyp vi här kommer att koncentrera oss 
på är skelettmuskulaturen. Vi har drygt 600 ske-
lettmuskler i vår kropp och de motsvarar cirka 45 
procent av vår kroppsvikt. Det är även de som ger oss 
vår rörelseförmåga.

Skelettmuskeln består av muskelvävnad, bindväv, 
blodkärl och nerver. Det yttersta bindvävslagret som 
kallas fascia avgränsar muskeln från omgivande 
strukturer och bildar muskelbuken. Fascian håller 
samman muskelvävnaden och underlättar muskler-
nas glidrörelser.

muskelbunt

muskelbuk

muskelfibrer

myofibrill
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Muskelfibrer kan alltså vara snabba eller långsamma 
och arbeta med syre i olika utsträckning. Dessa 
egenskaper kombineras i tre huvudsakliga typer 
av muskelfibrer: Typ 1 är långsamma, inte speciellt 
starka men väldigt uthålliga. Typ 2a är relativt 
snabba, starka och uthålliga, ett slags mellanting. Typ 
2x är mycket starka och snabba men inte uthålliga.

Muskelfibertyper

Egenskaper Typ 1 Typ 2a Typ 2x

Hastighet Låg Medel Hög

Styrka Låg Medel Hög

Uthållighet Hög Medel Låg

Syrebehov Hög Medel Låg

Storlek Smal Medel Tjock

Muskelfibertyp
Alla muskelfibrer i skelettmuskulaturen fungerar 
principiellt likadant, däremot finns det klara 
skillnader i muskelfibrernas egenskaper. Framförallt 
vad gäller fiberns kontraktionsförmåga och 
ämnesomsättning.

Kontraktionsförmåga innebär hur snabbt en 
muskelfiber kontraheras (dras samman) vid maximal 
ansträngning. Man delar generellt in muskelfibrer i 
två kategorier, långsamma och snabba, beroende på 
deras kontraktionshastigheter vid maximal ansträng-
ning. De snabba muskelfibrerna är starkare än de 
långsamma.

Ämnesomsättning innebär på vilket sätt muskelfi-
bern omvandlar energi till muskelarbete. Skillnaden 
ligger i vilken utsträckning fibern använder syre i 
denna process (se sid. 40). De fibrer som använder 
mycket syre är långsammare men mer uthålliga.

Fiberrekrytering

Typ 1

Typ 2a

Typ 2x

En människas uppsättning av muskelfibertyper är 
individuell och till stor del beroende av vårt gene-
tiska arv. Skillnaderna är särskilt synliga i idrottens 
värld. De långsamma och uthålliga fibrerna domi-
nerar hos idrottare som sysslar med just uthållighet, 
som i exemplet Frida Karlsson. Beroende på vilken 
fiberuppsättning man föds med har man alltså 
bättre eller sämre förutsättningar för olika typer av 
sporter. En person med många snabba muskelfib-
rer, som till exempel Usain Bolt, har således goda 
förutsättningar för snabba, explosiva grenar som 
100 och 200 meter sprint.

Förutom att dessa fibertyper har olika egenska-
per finns även en skillnad i aktiveringsmönstret. 
Aktiveringsmönster är när respektive fibertyp akti-
veras i en rörelse och man bruka tala om rekryte-
ring av muskelfibrer. De långsamma muskelfibrerna 
rekryteras tidigt vid svaga muskelkontraktioner och 
deras aktivitet dominerar vid måttligt muskelarbete 
som till exempel en promenad. De snabba mus-
kelfibertyperna är bland de sista som rekryteras, 
vid ökande muskelkraft, och de dominerar vid 
kraftigt, kortvarigt muskelarbete som exempelvis en 
slutspurt i ett lopp.

AKTIVERINGSMÖNSTER
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1. Kranium  
  1. Handledens flexorer

2. Sternum  

  3. Biceps

3. Costae   

4. Columna Vertebralis   

7. Pelvis   

11. Os ischii   

10. Ulna   

12. Femur   

13. Patella   

14. Tibia   

15. Fibula   

16. Talus   

17. Calcaneus   

  4. Triceps

  6. Pectoralis Major

  12. Serratus Anterior

  8. Rectus Abdonimis

  9. Obliquus Externus Abdominis

  18. Tensor Fasciae

  10. Iliopsoas

  21. Adductor Longus

  13. Sartorius
  20. Gracilis

  11. Quadriceps

  22. Gastrocnemius

  23. Soleus

  24. Tibialis Anterior

9. Radius   

8. Humerus   

5. Clavicula   

6. Scapula   

18. Manus  

  19. Pedis

  2. Handledens extensorer

  3. Biceps

  5. Deltoideus
  4. Triceps

  15. Teres Major

  9. Obliquus Externus Abdominis

  14. Latissimus Dorsi

  18. Tensor Fasciae Latae

  17. Glutenus Maximus

  11. Quadriceps

  19. Hamstrings

  22. Gastrocnemius

  23. Soleus

7. Trapezius

16. Infra sinatus

10. Ulna  
18. Manus  

9. Radius   

8. Humerus   

5. Clavicula   

6. Scapula   

3. Costae   

7. Pelvis   

11. Os ischii   

12. Femur   

14. Tibia   

15. Fibilua   

17. Calcaneus   
19. Pedis  
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