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Titel 
1 

Fodbold, sundhed og løb. 

Titel 
2 

Musik og bevægelse, idrættens organisering, kultur og historiske udvikling. 

Titel 
3 

Badminton, anatomi og bevægelseslære/-analyse. 

Titel 
4 

Volleyball, styrketræning og springkraft(nervesystemet: reflekser). 

Titel 
5 

Svømning - motivation/målsætning. 

  

  

  

  

  

 
 
 



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Fodbold, sundhed og løb. 

Indhold  
Kernestof:  
Wolf, Troels og Jørn Hansen. B-for bedre idræt. Gyldendal 2009:  
Kap. 2 Sundhed i et biologisk perspektiv. 
Kap. 4 Aerobt arbejde. Kap. 5 Anaerobt arbejde. 
 
Supplerende stof: 
Fodbold er sundere end løb(artikel): 
http://www.science.ku.dk/nyheder/200807/ 
Konditionstræning - fysiologiske forandringer:  
http://www.netdoktor.dk/sport/traening/konditions_traening.htm 
Natrium/kalium-pumper fra: 
https://www.youtube.com/watch?v=xf3KmvzIgRo 
Coopertest; 10-20-30 løb. 
Praksis: 
Bandespil/afleveringer(indlæg)/spilbarhed. 
Driblinger i zoner 
Afslutninger(alle slags) 
Finter

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Eleverne vil skulle forholde sig kritisk til fodbold versus løb, 
længervarende løb versus interval…kursisterne skal sammenligne en 
fodboldspillers løb versus en løbers i forhold til 
løbemønstre/arbejdsintensitet.  
Sundhed vil blive diskuteret både udefra et historisk og et biologisk 
perspektiv. I denne diskussion skal eleverne forholde sig til begrebet 
sundhed.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Undervisningen foregår lærerstyret, og som gruppearbejde - bl.a 
Cooperative Learning. 
 
 
 
 



Retur til forside 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Musik og bevægelse - idrættens organisering, kultur og historiske 
udvikling. 

Indhold Kernestof 
Wolf, Troels og Jørn Hansen. B-for bedre idræt. Gyldendal 2009: 
Kap. 1, 10 og 11. 
Reflekser, PNF-Metoden fra: Bevægelighedstræning, DIF. Side 13-15: 
file:///C:/Users/perx1424/Downloads/Bev%C3%A6gelighedstr%C3%A6ni
ng%20(6).pdf 
 
Supplerende stof 
Fitnesskulturen(artikel): 
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2120607/idraetsforsker-
vi-har-vendt-ryggen-til-klubberne-for-at-dyrke-os-selv/ 
 
Sundhedsstyrelsen: Kroppen gennem tiderne fra 
https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2000/Motion_styrker_livet/ka
p02.htm 
 
Praksis: Salsa(pardans og bodywork): Grundtrin, figurer…Skulderryst, 
bodyroll, hofterul, hovedkast, Jackson-kick. Serie: Latinos!  
Cha-cha-cha-grundtrin… 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkt
er 

Kursiterne arbejder med idrættens historiske udvikling i Danmark fra 
1700 tallet og frem til 1900 tallet og videre.  
Vi vil herunder berøre gymnastikkens/idrættens betydning for 
samfundsudviklingen i Danmark og som en afspejling af 
denne(fitnesskulturen fx). 
 

Væsentligst
e 
arbejdsfor
mer 

Klasseundervisning med inddragelse af gruppearbejde.  
 

Retur til forside 
 



Titel 3 
 

Badminton - anatomi og bevægelseslære/-analyse.

Indhold Kernestof 
Wolf, Troels og Jørn Hansen. B-for bedre idræt. Gyldendal 2009.  
Kap. 3 Anatomi og bevægelse; side 37-66. 
 
Supplerende stof 
Bevægelsesanalyser, anvendelse af bevægelsesanalyseskemaer fra 
fagbogen. 
Dissektion af kyllingelår og aflevering af rapport med fokus på knæets 
muskler/opbygning og typiske skader. 
Knæets anatomi: http://www.ciconia.dk/knaeets-anatomi 
 
Badminton: Nyttige links til tekniske færdigheder 
http://www.youtube.com/watch?v=yaEfnpA9rus&feature=fvsr 
http://www.youtube.com/watch?v=0SbxIqMzYv0&feature=fvwrel 
http://www.youtube.com/watch?v=CoCrlNtUFtA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=QX4915WkFvU&feature=related 
 
Praksis: 
Træning, indøvelse af grundslagene(forhåndsclear, drop, netdrop, 
smash/kort/lang serv). Kamp/spilcentrum.

 20 lektioner 
Særlige 
fokuspunkter 

I dette forløb introduceres eleverne for kroppens anatomiske 
opbygning. Muskler, knogler og led kædes sammen med 
bevægelsesanalyse i afsætsbevægelsen hos fx en 
fodboldspiller/badmintonspiller/volleyballspiller… 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde…
Eksperimentelt: Dissektion af kyllingelår. 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 4 
 

Volleyball, styrketræning og springkraft( nervesystemet: reflekser).

Indhold  
Kernestof: 
Wolf, Troels og Jørn Hansen. B-for bedre idræt. Gyldendal 2009: 
Kapitel 6, Muskler og styrke side 106-124. 
Kap. 7, s. 126-136. 
 
Supplerende stof: 
Styrketræning: 
http://www.bodybuilding.dk/artikler/styrketraening/styrketraening/vejen-til-
større-styrke.html 
Rate og Force Development: 
http://www.motion-online.dk/styrketraening/styrke_-
_artikler/nyeste_viden_om_nervesystemets_tilpasninger_til_tung_styrketraening/ 
Lodret tyngdepunktsløft: 
http://www.answers.com/topic/sargent-jump-test 
 
Praktis: Fingerslag, baggerslag, smash, serv. 
 
Test af springkraft(lodret tyngdepunktsløft). 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Særlige foukuspunkter: musklernes fibersammensætning, længdespændingskurven, 
RFD, og eksplosiv styrke og spændstighedstræning i forbindelse med volleyball: 
Det dobbelte afsæt ved smash og blokeringer… 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentielt arbejde(lodret 
tyngdepunktsløft). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 



Titel 5 
 

Svømning - motivation/målsætning. 

Indhold Kernestof: 
Wolf, Troels og Jørn Hansen. B-for bedre idræt. Gyldendal 2009: 
Kap. 8 s. 138-154. 
 
Supplerende stof:: Svømmedisciplinerne: 
http://www.youtube.com/watch?v=SkEmoBP76ak&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=yt4P9oPs8r8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=PSTi_i8YLss&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=w6n_SrjLypA 
http://www.youtube.com/watch?v=HH78mglJcnw 
 
Teknikker til spændingsregulering(artikel) fra: http://kano-
kajak.org/klubogmiljo/traening/optimal-spaending-i-kajakken/ 
Krop og psyke hænger sammen(artikel) fra: 
http://www.bodybuilding.dk/artikler/diverse/er-du-spndt-nok---optimer-dit-
spndingsniveau-og-derved-din-trning.html 
 
Træningsprojektet(konditionstræning) afsluttes - her inddrager kursisterne også 
reflektioner over motivation og anvendelse af målsætninger… 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Teori: Hvilken persontype er ´jeg´? Hvad motiverer mig, og hvordan 
kan man motivere sig selv(målsætninger, m.m.) i den daglige træning 
og til konkurrencer? 
 
Praktisk; 
Fokus på crawl og brystsvømning, evt. rygcrawl og butterfly… 
Teknisk træning: Arm- og bentag, vejrtrækning, vendinger… 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde: Træningsprojekt og case! 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 


