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Fysisk træning på  psykomotorikuddånnelsen 

Indledning 

Baggrund 

I det danske velfærdssamfund er sundhedsdiskursen bred, og der arbejdes med sundhedsfremme og 

forebyggelse (sfb.) på mange planer. Sundhedsbegrebet er gennem tiden blevet mere nuanceret og handler 

i dag ligeså meget om det gode liv som fravær af sygdom, hvilket sætter store krav til professionelle 

sundhedsfaggrupper, som skal kunne vejlede, undervise og behandle ud fra både sundhedsfysiologisk og 

humanistisk viden (Otto, 2009). 

Fysisk aktivitet er et vigtigt tema inden for sundhedsdiskursen, da der er stærk evidens for at fysisk 

inaktivitet har en række konsekvenser for individet med risiko for sygdomme og for tidlig død (Motions- og 

Ernæringsrådet (MER), 2007). Faggrupper indenfor sundhedsområdet får derfor en opgave i at bidrage til 

implementeringen af fysisk aktivitet i sfb. (Sundhedsstyrelsen (SST), 2011).  

Psykomotoriske terapeuter (PMT) er én af disse faggrupper og bliver uddannet til selvstændigt at varetage 

sundhedspædagogiske og sundhedsrelaterede opgaver inden for privat, offentlig og selvstændig 

virksomhed. To kerneområder indenfor PMT´s opgaver er sundhedsfremme og livsstilsændringer samt 

forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom (Studieordningen, 2010).  

I faget fysisk træning (FYT) på uddannelsen uddannes PMT til at varetage undervisning i fysisk træning 

primært indenfor voksen – normal området (Studieordningen, 2010).  

PMT´s virksomhedsfelt retter sig dog mod en bredere målgruppe og kan indebære kontakt med mennesker 

i alle aldre, såvel raske som syge samt særligt udsatte(Studieordningen, 2010, Opgørelse fra Danske 

Psykomotoriske Terapeuter, bilag 1). Forholdet mellem den uddannede PMT´s træningsfysiologiske 

kompetencer og det faktiske virkeområde er således ikke helt optimalt set fra en samfundsmæssig vinkel.  

Med faggruppens rolle i sfb. må det desuden være optimalt, at PMT kan inddrage nyere viden og evidens 

for fysisk aktivitet, som grundlag for den praktiske undervisning.  

Som fagansvarlig for FYT på uddannelsen i Randers ønsker jeg derfor at undersøge, hvilken evidens der 

umiddelbart kan implementeres i FYT, så den uddannede PMT har et bedre sundhedsfysiologisk 
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fundament. Derudover er det mit ønske, at den sundhedsfysiologiske viden kan relateres til andre grupper 

end voksne jf. faggruppens bredere målgrupper. 

 I denne opgave undersøges derfor, hvilke ændringer, der umiddelbart kan laves i FYT for at imødekomme 

disse ønsker. 

 

Problemformulering 

Hvilken sundhedsfysiologisk viden er relevant at inddrage i faget fysisk træning på 

psykomotorikuddannelsen i Randers, når der tages udgangspunkt i psykomotoriske 

terapeuters rolle i sundhedsfremme og forebyggelse, og ønsket er, at viden fra faget kan 

rettes mod forskellige målgrupper?  

Hypoteser  

Problemformuleringen undersøges med udgangspunkt i emnerne; metabolisk fitness, muskeltræning, samt 

træning af knogler, som mastermodulet bl.a. har givet mig ny indsigt i. Min hypotese er, at disse emner ikke 

fylder tilstrækkeligt i faget ift. den rolle, som PMT har i sfb. indenfor forskellige målgrupper.  

Hypotesen knytter bl.a. an til anbefalingerne fra SST (2011), som bygger på nyere evidens om, at 

muskeltræning er vigtig både i forhold til knogledensitet og metabolisk relaterede sygdomme1. 

Hypotetisk set, kan et supplement til FYT fra disse sundhedsfysiologiske emner give et bedre udgangspunkt 

for PMT´s kompetencer i sfb..   

Afgrænsning 

Det ville også være oplagt at undersøge emnerne aerob- og højintensitetstræning som et supplement til 

FYT, men da aerob træning i forvejen indgår som en stor del af faget, og af hensyn til opgavens omfang, 

undersøges disse træningsformer ikke i detaljer her.  

Problemformuleringen undersøges med fokus på forskellige målgrupper, om end det ikke er en del af 

læringsmålene i FYT. Der tages ikke stilling til, om læringsmålene har behov for en yderligere opdatering. 

Opgaven koncentrerer sig om det sundhedsvidenskabelige indhold i FYT og vil ikke analysere den 

psykomotoriske metodes relevans i forhold til fysisk aktivitet i sfb..  

                                                           
1
 Det skal nævnes at anbefalingerne desuden tager udgangspunkt i, at aerob træning med høj intensitet også har 

stærke sundhedsfremmende og forebyggende effekter (SST, 2011) 
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I analysen af FYT inddrages ikke fagbeskrivelser fra psykomotorikuddannelsen i Hillerød, da målet med 

synopsen er at kigge på FYT fra en sundhedsmæssig samfundsvinkel.  

Metode og disposition  

Opgaven tager udgangspunkt i tekstanalyser og det skriftlige indhold præsenterer følgende:  

 kort afklaring af begreberne; sundhedsfremme, forebyggelse samt PMT´s rolle i samme  

 analyse af studieordningen og fagbeskrivelser for FYT på uddannelsen i Randers med fokus på 

nuværende læringsmål og indhold  

 analyse af fysiologisk litteratur primært fra pensum: 

o metabolisk fitness  

o muskeltræning 

o træning af knogler  

Herefter følger punkter til den mundtlige fremstilling som bl.a. vil bestå af:  

 diskussion af ovennævnte sundhedsfysiologiske emners relevans i forhold til PMT´s rolle i almen 

sfb.   

 konklusion  

 perspektivering 

Begrebsafklaring  

Sundhedsfremme - forebyggelse - psykomotoriske interventioner  

Sundhedsfremme defineres af Otto (2009), som ”(.…)en praksis, der er med til at konstituere og regulere 

vores forestillinger om, hvad der er normalt, hvad der udgør en fare for os, samt i sidste ende, hvad der 

samfundsmæssigt set må anses for et godt og ønskværdigt liv” (p. 37).  

Forebyggelse handler ifølge Otto (2009) om at ”(….)sundheden skal varetages for at undgå sygdom og 

bevare et godt helbred(….)” (p.38).  

I psykomotoriske sammenhænge vil undervisningen oftest fremme sundhed og forebygge sygdom på 

samme tid2, og den primære proces mod dette mål er, at deltager(ne) gennem en øget kropsbevidsthed 

lærer at tage bedre vare på egen krop og psyke og derved opnå en øget trivsel.   

                                                           
2
 Hvorfor, der i opgaven ikke skelnes mellem de to begreber 
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Psykomotoriske interventioner foregår ofte i forløb over et x antal uger eller måneder, hvorfor det er 

muligt at lave sundhedsfremme gennem aktiviteter, som gentages over længere tid.  

Fysisk træning på psykomotorikuddannelsen 

Fagets læringsmål  

FYT er et mindre fag3, hvor den studerende lærer ”(….)at tilrettelægge, udføre og evaluere undervisning i 

fysisk træning ud fra træningsfysiologiske principper og i et afspændingspædagogisk og psykomotorisk 

perspektiv til en given målgruppe inden for voksen-normalområdet med og uden musik” (Studieordningen 

2010, p. 9). 

De studerende lærer bl.a. at anvende udvalgte træningsmetoder samt at undervise i forebyggende 

hensigtsmæssig træning. Omdrejningspunktet i al undervisning er kropsbevidsthed, så samtidig med at 

deltagerne får trænet deres krop, stimuleres de til at sanse deres knogler, led, muskler, åndedræt m.m..   

Fagets indhold  

Indholdet i FYT er på nuværende tidspunkt; opbygning af træningstimer, musikforståelse, fysiologisk 

træningsviden samt viden og erfaring med træning af kroppen som helhed (Studieordningen, 2010). 

Derudover undervises i brug af redskaber samt motion i naturen (Fagbeskrivelser modul 4,8, 2011, bilag 2-

3).   

De nuværende sundhedsfremmende elementer handler primært om at styrke deltagernes 

kropsbevidsthed, generelle trivsel, funktionalitet, motivation for bevægelse, holdningsmuskulatur m. fl. 

(Fagbeskrivelser modul 4,8, 2011, bilag 2-3).  

Følgende emner er ikke en del af fagets indhold: 

 Viden om, samt praktisk erfaring med metabolisk fitness – sat i relation til muskeltræning 

 Viden om, samt praktiske erfaring med knogler og træning  

Derfor følger nu en kort præsentation af de sundhedsfysiologiske temaer relateret til sfb., hvorefter 

emnernes anvendelighed i FYT vil blive diskuteret i den mundtlige fremstilling.  

                                                           
3
 Underlagt hovedfaget ”psykomotorisk gruppeundervisning – bevægelse”, hvor den studerende bl.a. opnår 

kompetencer til at tilrettelægge undervisning samt varetage gruppedynamiske processer. På specialmoduler senere i 
uddannelsen (fx psykiatri og ældre), indgår desuden elementer som bygger videre på den erhvervede viden i FYT   
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Sundhedsfysiologi – relateret til sundhedsfremme og forebyggelse   

Metabolisk fitness  

Metabolisk fitness, også kaldt stofskiftekonditionen, er et udtryk for musklernes evne til at omsætte 

forskellige energisubstrater. Jo bedre metabolisk fitness, jo flere kapillærer har musklerne, jo bedre 

gennemstrømning samt evne til at omsætte og forbrænde glukose og fedt (MER, 2007). 

  

Stofskiftekonditionen trænes bl.a. ved store mængder af træning ved let til moderat intensitet, som fx 

lange gå eller cykelture, lette løbeture m.m.. Den trænes dermed også ved almindelig daglig(e) fysisk 

aktivitet/gøremål over længere tid (Klarlund, 2005). 

 

Sundhedsfysiologiske argumenter for træning af stofskiftekondition indebærer bl.a.:  

 Øgning af insulinfølsomheden → forebyggelse af insulinresistens, diabetes 2, overvægt m.fl.  

 Sænkning af blodtrykket  

 Afbalancering af blodsukkeret 

 Bedre lipidprofil   

 Mindre kolesterol i blodbanen  

(MER, 2007, Klarlund 2005, Kjær et al, 2000).   

 

Stofskiftekonditionen kan trænes separat fra kredsløbstræning4, hvilket kan have en betydning i en 

psykomotorisk kontekst. Her kan PMT møde mennesker, som har brug for en forbedret stofskiftekondition, 

men som måske ikke er motiveret eller har mulighed for at forbedre deres kondital gennem træning med 

en høj intensitet. Dette uddybes i den mundtlige fremstilling. 

Muskeltræning 

Menneskets skeletmuskler er udgangspunktet for bevægelse og dermed funktionsevnen. Derudover har 

muskler som nævnt metaboliske egenskaber, som gør det vigtigt at træne musklerne, så funktionerne 

opretholdes.  

Træning af muskler sker gennem styrke- og muskeludholdenhedstræning og kan til forskel fra knogler 

stimuleres til vækst livet igennem.   

                                                           
4
 Hvorimod kredsløbstræning altid også træner den metaboliske fitness. Kredsløbstræning er det, som i daglig tale 

kaldes for kondition og er et udtryk for menneskets maximale iltoptagelse set i forhold til kropsvægten. Denne trænes 
i al slags fysisk aktivitet, hvor vi får pulsen op og arbejder ved moderat til høj intensitet.  En god kredsløbskondition 
har bl.a. betydning for menneskets kondital, menneskets evne til at forbrænde fedt, opretholdelse af hjertets form 
samt kroppens funktionsevne (Schibye & Klausen, 2005, Klarlund Pedersen, 2005, SST, 2003).  
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 Målet med styrketræning er gennem morfologiske5 og neurale6 adaptioner at øge musklernes kraft 

(hypertrofi). Muskelstyrketræning forudsætter oftest 10-12 gentagelser pr. sæt (3 sæt)7, og kræver 

en vis form for belastning (10-12RM) samt progression i træningen (Nielsen & Wolf, 2003).  

 Det primære mål med muskeludholdenhedstræning er at øge antallet af mitokondrier og dermed 

musklernes metaboliske kapacitet. I muskeludholdenhedstræning med mange repetitioner kan 

mængden af røde type I fibre8 øges, mens mængden af hvide type II fibre mindskes (SST, 2003) 

Udholdenhedstræning kræver mange gentagelser, optimalt 20 -50 pr sæt (3 sæt) og dermed også 

en belastning, der svarer til dette (Nielsen & Wolf, 2003). 

 

Belastning til muskeltræningen kan gives gennem egen kropsvægt, elastikker, frie vægte, medicinbolde, 

maskiner m.fl. 

 

Muskeltræning sker gennem statisk eller dynamisk arbejde, sidstnævnte gennem enten koncentrisk eller 

excentrisk arbejde. Det excentriske arbejde er kendetegnet ved at opbygge mere elastisk spænding end det 

koncentriske (Schibye & Klausen, 2005).  

 

Muskelstyrke- og udholdenhedstræning er vigtig i sfb. af flere årsager: 

 Opretholdelse af funktionsevnen → mulighed for at være generel fysisk aktiv (vigtigt ift. alle 

målgrupper, dog særligt ældre ift. forebyggelse af osteoporose, fald og frakturer) 

 Muskelstyrke sikrer en god motorisk aktivering (særligt vigtig ift. børn) (SST, 2011) 

 Muskelstyrke har betydning for udvikling af knoglemineraltætheden (særligt vigtig ift. børn/unge, 

se senere afsnit) (SST, 2011) 

 Muskelkontraktioner påvirker stofskiftet både akut og langvarigt → forebygger sygdomme 

(Klarlund, 2003)  

 Muskelkontraktioner har en betydning i aktivering af de proteiner, der modvirker sygdomsudvikling 

i menneskekroppen (SST, 2011) 

 

I en psykomotorisk kontekst vil både muskelstyrke- og udholdenhedstræning være relevante 

træningsformer i sfb., hvilket uddybes i den mundtlige del.  

                                                           
5
 Ændring i; tværsnitsareal, fibertyper, kontraktionshastighed m.fl.  

6
 Ændringer i nervesystemets rekruttering af muskelfibre, styring og drive  

7
 Ved ekstrem styrke og eksplosionstræning arbejdes helt ned til 1-3 RM 

8
 Type I indeholder flere mitokondrier end type II (SST, 2003) 
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Træning af knogler  

Menneskets skelet er udgangspunktet for menneskets bevægelser, opretholdelse af calciumhomeostasen 

samt beskyttelse af livsvigtige organer. Knogletætheden er et udtryk for knoglens styrke og vigtig fx ift. at 

forebygge brud ved fald.  Knogletætheden falder med alderen og osteoporose er en sygdom, der er 

karakteriseret ved nedsat knoglemasse- og tæthed, hvorfor risikoen for knoglebrud er større (MER, 2007). 

Osteoporose en stigende udfordring, måske pga. det stillesiddende liv, som mange fører (Karlson, 

Nordqvist, Karlson, 2008), hvorfor fysisk aktivitet, som indeholder træning af knogler er vigtig i sfb..  

 

Opretholdelse af knoglemasse sker gennem almen bevægelse, da der her sker en konstant nedbrydning af 

knoglemasse med efterfølgende ny dannelse (remodelering). Forudsætningen for sunde stærke knogler 

gennem livet er, at de i vækstårene, som primært finder sted i 0-20/30 års alderen, opnår et så højt peak 

bone mass9 (PBM), som muligt. Dette forudsætter, at knoglerne stimuleres, så remodeleringen påvirkes 

(udover den naturlige modellering, som sker uden forudgående resorption) (Hardman & Stensel, 2009). 

 

Knogler trænes bedst, når kroppen påvirkes med bevægelser, der er af både varierende størrelse, 

belastning og tempo og dermed i en vis grad belastes (Hardman & Stensel, 2009, SST, 2011). Derudover er 

excentrisk arbejde betydningsfuld, da belastning her er relativt større end ved koncentrisk arbejde (Schibye 

& Klausen, 2005, Hawkins et al., 2004). 

 

Selv om PBM oftest nås ved 20-30 års alderen, kan knoglernes styrke i en vis grad opretholdes livet i 

gennem, gennem bevægelse af ovenstående karakter.  

  

I et sundhedsmæssigt perspektiv er det vigtigt at sikre træning af knogler i: 

 Børne/ungdomsårene med det formål at træne de umodne knoglers vækst og skabe et højt PBM   

 Voksen og ældre alderen med det formål, så vidt muligt, at opretholde knogletætheden, så 

osteoporose og dermed frakturer forebygges10 

                                                           
9
 PBM er defineret som den højeste værdi af knoglemineraltæthed, som det enkelte mennesket når i sit liv (Karlson et 

al., 2008) 
10

 Særligt kvinder i menopausen vil have øget risiko for osteoporose pga. østrogenfald 
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Diskussion  

Sundhedsfysiologisk viden set i relation til psykomotoriske terapeuters rolle  

I den mundtlige fremstilling præsenteres følgende punkter bl.a.: 

 anvendelighed af ovenstående viden om metabolisk fitness, muskeltræning samt knogletræning i 

FYT  

 ovenstående emners inddragelse i undervisning til forskellige målgrupper (børn, raske voksne og 

ældre)  

Konklusion 

Synopsen har vist, at de udvalgte træningsformer er væsentlige i sfb. indenfor forskellige målgrupper, og da 

PMT har en væsentlig og bred rolle sundhedsfagligt set, er det relevant at justere indholdet i FYT på 

psykomotorikuddannelsen i Randers.  Synopsen har bl.a. antydet følgende ændringsmuligheder: 

 Opdatere emnet muskeltræning, som med fordel kan have mere fokus på metabolisk fitness, 

forskellen på muskeludholdenhedstræning og muskelstyrketræning samt på det excentriske 

arbejde i træningen 

 Inddrage mere fokus på langvarig aerob udholdenhedstræning for at træne den metaboliske fitness 

 Inddrage træning af knogler som en specifik del af et klassisk undervisningsprogram  

Punkterne uddybes i den mundtlige del.  

Perspektivering  

 PMT`S rolle i sfb. indenfor andre målgrupper - fysisk træning som behandling 

 Implementering af de sundhedsfysiologiske emner i FYT  

 Implementering af yderligere sundhedsfysiologisk viden i FYT – aerob træning 

højintensitetstræning m. m. – udvikling af valgmodul  

 Den psykomotoriske metode, empowerment – vejen til fastholdelse 
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