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Forløbets færdigheds- og vidensmål

Krop, træning og trivsel
• Eleven har viden om kroppens anatomi og fysio-

logi i et træningsperspektiv (step 1-5)
• Eleven kan udføre egne og andres træningspro-

grammer (step 6)
• Eleven har viden om og kan vurdere idrætsva-

ners betydning for sundhed og trivsel (step 2+7)
• Eleven har viden om forskelle i levevilkår og kan 

analysere levevilkårs betydning for idrætsud-
øvelse (step 7)

• Eleven har viden om kroppens betydning for 
psyke og identitet (7)

• Eleven kan analysere fysiske og psykiske foran-
dringer i forbindelse med kroppens udvikling (7)

• Eleven har viden om og kan vurdere idrætsud-
øvelses betydning for identitet (7)

Kapitel 3 – Træning og sundhed
Intro 
Kapitlet lægger op til et langt forløb med træning i 
et præstations- og sundhedsperspektiv. Der ind-
går meget teori undervejs, særligt naturvidenskab 
(anatomi og fysiologi) bortset fra det sidste step, 
hvor teorien har et mere psykologisk, samfunds-
mæssigt fokus. Derfor er der også flere steps, som 
med fordel kan foregå i teorilokalet. Er du ikke helt 
opdateret på anatomien og fysiologien, vil du via de 
mange videoer og tekster på hjemmesiden kunne 
sætte dig ind i den mest nødvendige viden.  

Bemærk at meget af det faglige stof er forenklet.
Kapitlet kan deles op, så der efter step 6 holdes en 
pause og i stedet i nogle uger arbejdes med et af de 
andre kapitler. Dog fastholdes elevernes indsats i 
træningsforløbet i den periode, hvilket øger hjem-
mearbejdet betydeligt.
Aktiviteterne i step 7 kan også placeres i forbindel-
se med de andre steps, i stedet for som illustreret 
at samle det hele i step 7. 

• Koordinationsstige
• Håndvægte/elastikker/ 

medicinbolde m.m.

Materialer til hele forløbet: 

• Knudsen, Martin Elmbæk (2010), ”En time 
dagligt – hvorfor det?”, ”Focus - Tidsskrift for 
Idræt” nr 1 

• Knudsen, Martin Elmbæk (2010), ”En time 
dagligt – hvordan det?”, i ”Focus - Tidsskrift 
for Idræt” nr 2 

• Knudsen, Martin Elmbæk (2010), ”En time 
dagligt – for muskler, knogler og led”, ”Focus 
- Tidsskrift for Idræt” nr 3 

• Madsen, Marie (2015): ”Krop og identitet 
– idrætshistorie og –kultur.” og ”Anatomi – 
bevægelsesanalyse af et volleyballsmash.”  
VUC LighthousePublish (I-bog)

• Sørensen, Karsten og Koch, Børge (2009): 
”Den sundhedsfremmende skole”, University 
College Syd og KOSMOS

• www.hjerteforeningen.dk
• www.motion-online.dk/diverse/arbejdsfysio-

logi/arbejdsfysiologi-oversigt/ 
• www.motion-online.dk/diverse/videobiblio-

tek/videobibliotek/

Litteratur

Step 1 – Adræthed 

• Koordinationsstige     •  Sjippetov     •  Stopur     •  Kegler     •  3-4 fod- eller håndbolde 

Materialer til step 1:

Gennemgå introen sammen med eleverne. Kig 
kapitlet igennem sammen, og dan jer et indtryk af 
hvad der skal læres og laves.
Makkersamtaler: Spørg ind til elevernes forståel-
se af ”træning” – hvornår er noget ”træning”?
Saml op i plenum og præciser, at ”træning” er når 
noget er systematisk planlagt, mens ”fysisk akti-

vitet” til forskel ikke er systematiseret, men kan 
være at løbe hen til bussen, cykle en tur m.m.
Spørg ind til, om eleverne kan genkende, at 
fysisk træning både kan være kedeligt >< sjovt? 
Lad eleverne give eksempler til hinanden. Op-
samling fælles.
Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave  

Banen kridtes op:

• Sjippetove
• Stopure
• Kegler og bolde
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Skadede elever
Indgår i analyser, tidtagning og timeoutspørgsmål.
Adræthedsmodellen
• Introducer modellens 5 elementer. 
• Gør opmærksom på at ”adræthedselementer” 

også kaldes for ”grundtræningselementer”  
(fx i prøvebekendtgørelsen)!

• Under ”styrke” uddybes de 3 former: Muskelud-
holdenhed, maksimal muskelstyrke og eksplosi-
onsstyrke. Pointer, at der er en stærk sammen-
hæng mellem fysisk sundhed og udholdenhed/
kondition.

Opvarmning med adræthedselementer
1) Bevidstgørelse af mål med forløbet: parvis med 

elevhæfte. Lunte rundt mens den ene elev forkla-
rer (ud fra introen step 1), hvad forløbet og step 
1 går ud på. Makkeren opsummerer på, hvad der 
skal læres.

2) Parvis om elevhæfte. Lunte rundt, hvor eleverne 
skiftes til at forklare et fagord.

 Evt. opsamling på elevernes forståelse af fagor-
dene.

 Spørg: Når I lunter rundt, er der så tale om konti-
nuerlig træning eller intervaltræning?

3) Svingopvarmning kort, så skulderled og rygsøjle 
er varme. Krydr evt. med et par kamplege fra 
www.kampogkultur.dk 

Adræthedsøvelser 
• Inddel eleverne parvis. Hvert par befinder sig 

kun få minutter ved hver station. Placer beskri-
velser af adræthedselementerne og af opgaven, 
så eleverne kan tage dem efter tur – se under 
step 1 på www.idrætpåhjernen.dk/l/k3. Introdu-
cer alle stationerne og understreg, at det gælder 
om at finde ud af hvilke adræthedselementer 
øvelserne især træner. Sæt eleverne igang, evt. 
med baggrundsmusik.

• Udholdenhed: 1½ minutters intervalløb mellem 
kegler i 4-kant (15x15 meter), løbe 25/50/75/90 % 
af elevens max  løbehastighed, altså så eleven 
skifter hastighed, hver gang et af 4-kantens 
hjørner rundes (kan varieres, så den foregår ved 
at der dribles med en bold) + 1½ minuts kontinu-
erligt løb ved mindst 60 % af max løbehastighed.

• Smidighed: i hasemuskler eller indadførere. 
Lad eleverne selv finde strækøvelser (guide hvis 
nødvendigt)

• Hurtighed: hurtige fødder i koordinationsstige  
(hvor hurtigt igennem stigen?) eller hoppe fra 
side til side over sjippetov (hvor mange hop på 
15 sekunder?)

• Koordination: Her er jo et hav af muligheder. 
Men balance er en af dem. Bed eleverne selv 
finde på en koordinationsøvelse, hvor der indgår 
balance. Eller udvælg balance på et ben med luk-
kede øjne. Tæl antal nedgange/fald på 1 minut.

• Maksimal Styrke: Fx Armhævninger i ribbe/
bom, armstrækninger med klap/på én arm, 
bænkpres med bom, hvor en elev sidder på bom-
men, m.m.. Det frarådes, at børn og unge træner 
maksimal styrke med få gentagelser, så vælg 
øvelsen med omhu (OBS: pas især på ryggen)!

• Muskeludholdenhed: vælg fx Armstræknin-
ger, rygstrækninger, Gigantmavebøjninger (se 
instruktionsvideo på www.kampogkultur.dk ) 
m.m. eller bed eleverne selv finde på øvelser, der 
træner muskeludholdenhed

• Eksplosionsstyrke: fx lodrette spring med/
uden tilløb (fx fra bænk til bænk), kraftigt skub til 
skumredskab så det flytter sig, armstrækninger 
med klap, eller eleverne finder selv på øvelser, 
der træner eksplosionsstyrke.

Opsamling på ”Adræthedsøvelser”

Saml alle eleverne og spørg ind til, hvilke adræt-
hedselementer øvelserne især arbejder med. 

Timeout

Timeoutspørgsmål 1, 2 og især 3 gennemgås efter 
øvelserne.

Forberede step 2

Er der tid tilbage, kan der gives tid til, at eleverne 
kan sætte sig ind i det faglige stof til step 2, da der er 
meget at læse/se. Se under forberedelse i elevhæfte.

Indhold og aktiviteter

Afrunding 

Opsamling: nåede vi ”det skal vi lære”?
Fortæl eleverne at næste lektion foregår i et teorilo-
kale, så ingen omklædning.
Sig de skal have set videoerne og læst artiklen om 
sundhedsanbefalinger. Da artiklen er lang, overvej 
da at fordele, hvilke elever der i små grupper (2-3 
elever) skal sætte sig ind i anbefaling 1 (artikelsi-
derne 1-5), og hvilke elever der skal sætte sig ind i 
anbefaling 2 (artikelsiderne 1-2 + 5-9)

Evaluer

Har eleverne tilstrækkelig forståelse for adræt-
hedselementerne? Ellers prioriter at repetere det i 
starten af step 2 eller senere.
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Indhold og aktiviteter

Step 2 – Anbefalinger

•Teorilokale med projektor

Materialer til step 2:

• Repeter adræthedsmodellen (evt. som mak-
kersamtaler). Spørg ind til hvad elementerne 
betyder – lad eleverne give eksempler. (OBS: 
denne repetition kan placeres sidst i lektio-
nen) 

• Præsenter det skal vi lære og det skal vi lave.

Banen kridtes op:

Skadede elever
• Indgår som andre elever
Fremlæggelser (timeout 1)
• Præsenter eleverne for de to anbefalinger i 

artiklen. Spørg undervejs ind til, hvor man finder 
intensitet, varighed og frekvens i anbefalinger-
ne. Undersøg, om der er opklarende spørgsmål 
til videoerne/artiklen angivet nederst i elevhæf-
tet step 1. 

• Inddel eleverne i grupper a 2-4 elever. Giv dem 
ca. ½ time til at forberede en fremlæggelse af 
den træningsfysiologiske baggrund for, at hhv. 
anbefaling 1 eller 2, ser ud som de gør (OBS: se 
Timeoutspørgsmål 1). Helt konkret skal eleverne 
bruge ”dogme”-tegningerne fra artiklen ”En 
time dagligt – hvorfor det?”  
(se www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 ) under frem-
læggelsen, så du skal vise figur 1, når anbefa-
ling 1 skal forklares, og figur 2 når anbefaling 2 
forklares.

• Efter ½ times arbejde udvælges to grupper til at 
forklare hver sin anbefaling for klassen. Et par 
øvrige grupper udpeges som opponentgrupper, 
som forbereder spørgsmål og bidrager med væ-
sentlige tilføjelser.

Timeout
• Igangsæt timeout 2 som en diskussionscirkel  

(se www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under step 2)
• Timeout 3 evt. som makkersamtale. Saml op i 

plenum.

Afrunding

• Opsamling fælles: Hvorvidt nåede vi omkring 
”det skal vi lære”?

• Mind eleverne om forberedelser til næste gang. 
Opfordr til, de medbringer pulsure, hvis de har. 
Og naturligvis idrætstøj. Og du kan vælge, at 
bede dem måle deres hvilepuls til næste gang. 
…

Evaluer

• Har eleverne tilstrækkelig forståelse af tilpasnin-
ger ved hhv. moderate og høje intensiteter? Og 
af fagordene? Ellers kan du overveje at gennem-
gå anbefalingerne og fagordene sammen med 
dem igen. 



35Træning og sundhed

Step 3 – Måling og testning

• Borgs skalaer (printes fra hjemmesiden og lamineres)
• Memoryspil (se idrætpåhjernen.dk/l/k3 under step 3 )
• Evt. pulsure 

• Konditabel (se elevhæftet)
• Evt. højttalere til pc/mobil/ipad 
• Evt. atletik-rundbane

Materialer til step 3:

• Repeter (evt. som makkersamtale) de centrale og perifere tilpasninger samt betydningen af inten-
sitet i fht. at opnå centrale og perifere tilpasninger.

Banen kridtes op:

Skadede elever 
• Sæt de skadede elever i gang som ”officials”, 

dvs. de skal tælle/måle undervejs i aktiviteter-
ne, og lad dem deltage i opvarmningen med 
modificerede regler. Du kan også give dem til 
opgave at forklare sammenhængen mellem 
kondition og sundhed for de andre elever, se-
nere i step 3.  
De kan støtte sig til side 6 i infomaterialet 

 ”konditionstest i skolen” på  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under step 3. 

Opvarmning
• Her kan du bruge det fysiske memoryspil under 

step 3 på www.idrætpåhjernen.dk/l/k3, så du 
samtidig får repeteret fagordene fra step 1+2.

Måle intensitet
• Introducer først Borgs skala, og forklar hvad det 

er (skala for selvoplevet grad af anstrengelse, 
se www.motion-online.dk/konditionstraening/
kondition_-_artikler/borg-skala_paa_den_brug-
bare_maade/ ), og hvilken sammenhæng der er 
til pulsmåling (Borgtallet svarer til pulsen, hvis 
man sætter et nul på tallet).

• Sikr dig eleverne ved, hvordan skalaen anven-
des (introducer den).

• Undervis i 2-3 forskellige idrætslige spil/øvelser, 
hvor du forventer der vil være hhv. lav-moderat 
eller høj intensitet (start med aktiviteten med 
lav/moderat intensitet).

• Stop hver aktivitet to gange og uddel Borgsska-
laer. Lad eleverne indplacere sig. (De kan også 
måle pulsen, evt. med en finger på halsen i 10 
sekunder og derefter gange med 6) 

• Igangsæt timeoutspørgsmål 1-4 i mindre 
elev-grupper (efter aktiviteterne). Fokuser på, 
at eleverne skal kunne analysere sig frem til (ud 
fra den viden de har fået i step 2), hvilke tilpas-
ninger de kan opnå ved udførsel af aktiviteterne 
dagligt/to-tre gange ugentligt.

• Saml op fælles på timeout-spørgsmålene.

Måle kondition
• Stil time-out spørgsmål 5. Suppler med skadede 

elevers bidrag. 
• Informer kort om, at det er afgørende, at elever-

ne giver sig fuldt ud. Ellers kan man ikke regne 
med testen, og de vil få et for dårligt resultat.  
(fortsættes næste side)

Indhold og aktiviteter

Spørg eleverne:
• Hvad hvilepuls og maxpuls er, og 

hvor mange hjerteslag/minut de 
tror (eller har målt) deres hvile- og 
maxpuls er. 

• Har du pulsure, så lad eleverne montere dem nu og ved 
målingerne undervejs i aktiviteterne, kan de sammen-
ligne med borg-tallet.

• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave.
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• Obs: hvis I har pulsmålere, kan I samtidig få et 
mere præcist mål for maxpulsen, når eleven – 
der har givet sig fuldt ud – udgår af testen!

Afrunding

• Gennemfør timeout spørgsmål 6 og 7.
• Oplys undervejs, at selv om det lykkedes den 

enkelte elev at give sig fuldt ud, så er testen ikke 
100 % præcis. Den giver dog et billede af i hvil-
ken grad, eleven har en lav, middel eller høj kon-
dition. Så nogle elever får altså for lav eller for 
høj en vurdering! I den vurdering er det rimeligt 
også at nævne, at store/overvægtige mennesker 
har ekstra svært ved at have et højt kondital, da 
konditallet jo er den maksimale iltoptagelse delt 
med vægten.

• Opsamling fælles: Hvorvidt nåede vi omkring 
”det skal vi lære”?

• Mind eleverne om forberedelse til step 4, og at 
de skal medbringe smartphone

Evaluer

• Er eleverne i stand til at måle intensitet og kon-
dition samt vurdere træningsgevinster? Og kan 
de diskutere usikkerhedsfaktorer ved testning? 
Hvis det kniber, så overvej at inddrage det under 
step 6.

(...fortsat fra forrige side)
• Beslut hvordan eleverne skal måle deres konditi-

on. Her er nogle muligheder: 

1) Bip-test. Er særlig nem at gennemføre i en hal, 
men kan også gennemføres udendørs. Følg vej-
ledningen på www.motion-online.dk/konditions-
traening/testning/ . Her kan du også finde andre 
måder at måle konditionen på. 

2) Coopers 12 minutters løbetest. Udføres nemmest 
på et atletikstadion, eller andre steder hvor det 
er enkelt at måle løbedistancen. Findes samme 
sted som Bip-testen ovenfor.

3) Andersen testen. Find en beskrivelse på Hjerte-
foreningens hjemmeside (www.hjerteforenin-
gen.dk/files/Pdf-filer/Getmoving/getmovingrap-
port.pdf og en vejledning her:  
www.hjerteforeningen.dk/files/Pdf-filer/Getmo-
ving/getmovinglaerervejledning.pdf) . En ulempe 
er, at testen er testet på 10-årige. Og da man skal 
sætte hånden ned til gulvet mange gange, kan 
det for høje elever give smerter i ryg og haser. 
En særligt forhold ved Andersen testen er, at det 
ikke i samme grad som Bip-testen og Coopers 
test er synligt for andre elever, hvordan den 
enkelte elev præsterer. 

4) Har du elever i særlig dårlig form, kan du over-
veje, at de skal gennemføre en gangtest (findes 
også nederst på www.motion-online.dk/konditi-
onstraening/testning/)

Step 4 - Styrketræning
Materialer til step 4:

Banen kridtes op:

Præsenter det skal vi lære/det skal vi lave
Igangsæt makkersamtale: Spørg ind til 
betydningen af hhv. superkompensation, 
neurale tilpasninger og muskeltilvækst 
(du kan læse herom i artiklen ”en time dag-
ligt – for muskler, knogler og led” på hjem-
mesiden under step 4). Lad eleverne støtte 
sig til figur 1+2 i elevhæftets step 4.
Igangsæt timeout 1+2 – gerne som makker-
samtale.

Opsamling: Sammenfattende skal eleverne gerne have 
forstået, hvordan styrketræning virker på kroppen, hvis 
man træner regelmæssigt. Tilføj:
A)  At unge bør træne med belastninger de kan løfte  

 8-15 gange. 
B)  Der skal ikke arbejdes til udmattelse, og øvelserne  

 bør være alsidige. 
C)  Får man ondt i senetilhæftningerne (altså der hvor  

 muskler går til/fra på knoglen), skal man holde pause.

• Håndvægte/elastikker/ 
medicinbolde m.m.

• Ribber/bomme
• Evt. musik/stopur

• Evt. styrketræningsfaciliteter
• Evt. skelet og rød muskelsnor
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Afrunding

• Opsamling fælles: Hvorvidt nåede vi omkring 
”det skal vi lære”?

• Informer om forberedelse til næste gang.

Evaluer

• Der arbejdes videre med elevers kendskab til 
musklerne i næste step. Men overvej, om der 
alligevel er forhold der kræver særlig opmærk-
somhed vedr. forståelse af musklerne.

Skadede elever 
• Under opvarmningen kan de øve muskler på 

www.idrætpåhjernen.dk/e/k3 under step 4. 
Ellers bør de deltage i grupper med de andre 
elever. 

Opvarmning
• Gennemfør grundig opvarmning.  

Sørg for at skulderled og rygsøjle bliver  
godt varm!

5 grundbevægelser i styrketræning
• Har du styrketræningsredskaber/-faciliteter til 

rådighed kan det være en fordel! 
• Præsenter de 5 kategorier af grundbevægelser i 

styrketræning. Gennemgå kun 1 øvelse i hver af 
de 5 kategorier, 5 steder i rummet (se muskelvi-
deoerne på www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under 
step 4 for inspiration):

 Pres med benene: fx stående afsæt (lodret, 
vandret, et-bens/to-bens afsæt). Kan også være 
færre muskelgrupper (læg = op på tæer, knæ-
strækker/sædemuskel = squat)

 Pres med overkrop: fx armstrækning, bænk-
pres, håndvægte/vægtstang som presses op 
(liggende eller stående)

 Træk med overkrop: fx armhævninger i bom/
ribbe, roning (vandret træk i kraftig elastik)

 Mave/ryg-øvelser: fx plankeøvelse (evt. på 
knæene), mavebøjninger, rygstrækninger (man-
ge muligheder)

 Supplerende øvelser: fx knæbøjning, indadfø-
ring/udadføring af ben, hoftebøjning hængende 
i ribbe

A) Fordel eleverne, som arbejder parvis og kort 
afprøver øvelserne. 

 Sig til eleverne, at de ikke skal arbejde til ud-
mattelse. 

 Sikr dig, at de udfører dine valgte øvelser korrekt.

B) Introducer til timeout 3 (med støtte fra video om 
Kroppens led på www.idrætpåhjernen.dk/e/k3 
under step 4)

C) Saml op på timeout 3 og igangsæt timeout 4 
(med støtte fra muskelvideoerne under step 4)

D) Saml op på timeout 4 og igangsæt timeout 5
E) Saml op i plenum på timeout 5, hvor eleverne 

præsenterer deres supplerende øvelsesforslag. 
Forhold jer til sikkerhed i de enkelte øvelser 
(særligt mht. belastning af lænderyggen). 
Igangsæt timeout 6

F) Saml op på timeout 6 og igangsæt timeout 7, 
hvor eleverne filmer, at de viser og instruerer 
i en styrketræningsøvelse. Lommefilmen skal 
indeholde:

 1)  De primære led der bevæges og hvordan de 
bevæges (fx skelne ml hoftestrækning, hofte-
bøjning)

 2)  Hvilke muskler der primært trænes i bøjning/
strækning af leddene i øvelsen? 

 3)  Hvilken kategori af grundbevægelser i styr-
ketræning der er tale om

• Eleverne arbejder med produktion af videoen, 
aftal hvornår den skal være færdig. 

• Obs: afgør om lommefilmene skal vises for 
resten af klassen næste gang – i så fald, skal 
eleverne uploade deres video, fx til YouTube.

Indhold og aktiviteter
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Step 5 – Testning af adræthed
Materialer til step 5:

• Testark og blyanter (se www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under step 5)
• Muskeloversigter (se samme sted)

Banen kridtes op:

1) Præsenter det skal vi lære og det skal vi lave. 
2) Lad eleverne præsentere deres lommefilm, hvis I har aftalt det i step 4.
3) Spørg ind til forberedelsen, dvs. til musklernes navne, deres funktion, samt led de virker henover. 

Gennemgå de væsentligste muskler med eleverne ud fra muskelvideoerne på hjemmesiden (kan 
gøres i fbm. forrige punkt).

Skadede elever 
• Kan indgå som fessorer og ellers deltage på lige 

fod med de andre elever. 

Muskeloversigt
• Øvelsen kan også laves som forberedelse til 

timen:
• Lad eleverne (evt. parvis) udfylde muskelover-

sigten på www.idrætpåhjernen.dk/e/k3 under 
step 5 (oversigten over de væsentligste muskler 
inddelt i 5 kategorier, deres primære funktion og 
led de især virker henover). 

• Saml op i plenum, og dan dig et overblik over, 
hvorvidt eleverne har den fornødne viden.

Opvarmning
• Gerne med høj intensitet, kan evt. udelades. 

Husk at opvarme håndled!

Spil med musklerne – Memory
• Introducer og afprøv spillet (se  

www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under step 5).
• Overvej at reducere sværhedsgraden ved kun 

at bruge udvalgte muskler. Eller ved at eleverne 
kun skal oplyse musklens funktion.

Spil med musklerne - Fessorløb
• Overvej at reducere sværhedsgraden ved kun 

at bruge udvalgte muskler. Eller ved at elever-
ne kun skal oplyse musklens funktion, eller led 
musklen virker henover.

• Der hentes parvis et muskelkort (fx i en spand – 
se introduktion på hjemmesiden under step 5), 
hvorefter det transporteres til fessoren og besva-
res (oplyse musklens navn, funktion og/eller led). 
Hvis besvarelsen er rigtig, bringes muskelkortet 
hjem til basen, og næste par starter. Hvis det er 
forkert bringes det tilbage (til spanden) og parret 
bevæger sig til basen, så næste par kan starte. 

• Fessoren har en facitliste at støtte sig til (elever-
nes selvproducerede fra øvelsen ”muskelover-
sigt” eller din fra www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 
under step 5)

• Det gælder på tid om at samle flest kort.

• Bevægelser: Vis eleverne, hvordan de skal 
bevæge sig hen til muskelkortet/fessoren. De 
kan fx skifte ml 3 øvelser (trillebør med bytte 
halvvejs, kænguru med hinanden i hånden, 
harehop eller lignende). På tilbagevejen løbes 
almindeligt.

Lille svedtest
• Stil banen op til testen. Uddel testark for Lille 

Svedtest (se www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under 
step 5) og introducer testen for eleverne. Pointer 
at den tester elevernes ”grundform”. Og gør 
opmærksom på, at testens værdiskala er udar-
bejdet til voksne.

• Igangsæt Timeout 1+2 som makkersamtale. Saml 
op i plenum.

Indhold og aktiviteter
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Step 6 – Træningsprogram

Materialer til step 6:

• Træningsprogram-skitser

Banen kridtes op:

1) Præsenter det skal vi lære og det skal vi lave
 Spørg ind til hvor høj træningsfrekvens/uge, 

man skal have for at opnå en træningseffekt 
(eller superkompensation/forbedringer)? 
(mindst 2 gange ugentligt – se artiklen fra 
step 2)

Skadede elever 
• Deltager i udarbejdelse af træningsprogram på 

linje med andre elever

Udarbejdelse af ”Mit træningsprogram”
1) Eleverne inddeles i grupper a 2-4 deltagere.
2) Gruppen vælger et træningsfokus ud fra 

adræthedsmodellen. Overvej at rammesætte 
deres fokus, fx med bindinger som at der skal 
indgå konditionstræning og/eller styrketræ-
ning. Hjælp dem med at afgrænse deres fokus 
og vurdere deres forudsætninger (kapacitet), 
så de kommer frem til et realistisk trænings-
fokus bestående af få specifikke træningsmål. 
Af praktiske årsager er det måske nødvendigt 
at rammesætte opgaven yderligere, så elever-
ne også testes efter de samme tests (konditi-
ons- og adræthedstest), som I har anvendt i 
forløbet. 

(Fortsættes næste side)

Indhold og aktiviteter

Afrunding

• Opsamling fælles: Hvorvidt nåede vi omkring 
”det skal vi lære”?

• Informer om forberedelse til næste gang, herun-
der om eleverne skal have idrætstøj med.

Evaluer

• Har eleverne tilstrækkelig kendskab til at teste 
adræthed og til muskler og deres funktion? I 
næste step kan I i nogen udstrækning arbejde 
videre med dette, dog med vinklen trænings-
planlægning..

Intro 
Ifølge læseplanen (og til dels færdigheds- og vidensmålene) skal eleverne udføre egne (og andres) 
træningsprogrammer og arbejde med træning af adræthedselementer som kondition og styrke m.m. 
Eleverne skal i den forbindelse kunne sætte specifikke træningsmål. 
At udføre træningsprogrammer er en tidskrævende opgave at løse i idrætstimerne. Med idræt én 
gang ugentligt er det vanskeligt at tilgodese udførelsen af en effektiv træning, da effektiv træning 
normalt kræver mindst to gange ugentlig træning. Derfor bør træningen (eller i det mindste dele her-
af) foregå uden for idrætstimerne, dvs. som hjemmearbejde eller som anden del af skoletiden/fritiden. 
Vælg derfor:
1) om I vil udføre træningsprogrammet eller 
2) nøjes med at planlægge det. 
Hvis I udfører træningsprogrammet, kan I overveje at skifte til et andet kapitel og så vende tilbage til 
step 7 efter 8-10 uger. Det er nok nødvendigt at følge op på elevernes træning med få ugers mellem-
rum. I den forbindelse kan elever oprette en ”blog”, hvor de skriver om, hvordan det går med deres 
træning. Vær også opmærksom på, elever kan få overbelastningsskader. Derfor skal I sammen vurde-
re, om programmet er realistisk og være opmærksom undervejs på symptomerne (som I har måske har 
lært om i 7. klasse, jf. nye kompetencemål?).
Hvis I nøjes med at planlægge det, kan I alligevel få et udbytte, ved at gøre meget ud af processen, 
ved at eleverne begrunder deres program ud fra deres viden om kroppens anatomi og fysiologi.

  Mit træningsprogram 
 

1 .  Træningens indhold

  Vælg hvad du har lyst til at træne (vend ideen med din lærer)

2 . Mit træningsmål

  Beskriv kort hvilke træningsresultater du vil opnå, herunder hvilke adræt- 

 hedselementer der især trænes. 

  Begrund hvorfor disse resultater vil få dig til at præstere bedre i din idræt  

 eller gøre dig mere sund.

3 . Testresultater før

  Udfør relevant før-test og skriv testresultater her

4 . Træningens specifikke indhold

  Her skriver I mere detaljeret, hvad/hvordan I træner, og hvorfor det kan give

  det ønskede træningsmål.

5 .  Udførelsen – et eksempel
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Step 7 – Levevilkår og sundhed

Materialer til step 7:

• Teorilokale med projektor

Banen kridtes op:

1) Saml op på step 6, hvis der er løse ender. 
Præsenter det skal vi lære/det skal vi lave.

3) Præsenter ”Mit træningsprogram” (dvs. en skit-
se for træningsprogrammet, se  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k3 under step 6) for 
eleverne og i den forbindelse fagord til step 6.

 Eleverne udarbejder nu et ca. 8 ugers trænings-
program ud fra skitsen (findes også på  
www.idrætpåhjernen.dk/e/k3 under step 6). 

4) Igangsæt timeout 1 undervejs.
5) Igangsæt timeout 2, når eleverne beskriver deres 

erfaringer med at gennemføre træningsprogram-
met (eller med at dyrke idræt, hvis de nøjes med 
at udarbejde træningsprogrammet) Sig de kan 
støtte sig til ”figuren” i elevhæftet.

6) Formidling: Vælg mellem Live eller screencast:
 Live: grupperne præsenterer ”Mit træningspro-

gram” på klassen.
 Screencast: ”Mit træningsprogram” formidles 

som screencast (dvs. skærmoptagelse, brug evt. 
www.screencast-o-matic.com ). Her præsenterer 
elevgrupperne i tekst/grafik ”Mit træningspro-
gram”. Informer om, at de skal bruge timeout 1, 
når de laver Voice Over til deres skærmoptagelse.

7) Feed back: uanset formidlingsform udvælges 
opponentgrupper, som giver faglig feed back, 
evt. som spørgsmål.

Skadede elever 
• Deltager på lige fod med andre elever.

Det brede positive sundhedsbegreb
• Gennemgå fagord og figur 3 fra elevhæftet med 

eleverne. Støt dig til side 20-21 i ”Den sundheds-
fremmende skole” (se idrætpåhjernen.dk/l/k3 
under step 7). 

• Igangsæt timeout 1 først individuelt, dernæst i 
mindre grupper. Spørg fx ind til hvordan elever-
ne transporterer sig. Spørg også til hvad bl.a. 
deres idrætsvaner betyder for deres identitet?

• Igangsæt timeout 2 i de mindre grupper, og saml 
op fælles.

• Igangsæt timeout 3 og/eller 4 også først indivi-
duelt, dernæst parvis/i grupper. Hjælp eleverne 
med at forstå, hvad der menes med individuelle 
(fx fysik, privatøkonomi, kulturelle baggrund, tid) 
og kollektive vilkår (nærområdets aktivitetsmu-
ligheder, bevægelse i skolehverdagen m.m.).

• Afslut med at spørge ind til/samle op på hvad 
elevernes idrætsvaner (livsstil) og forskelle i 
levevilkår betyder for vores sundhed og trivsel.

Indhold og aktiviteter (...fortsat)

Indhold og aktiviteter

Afrunding

• Opsamling fælles: Hvorvidt nåede vi omkring 
”det skal vi lære”?

• Informer om forberedelse til næste step, herun-
der om eleverne skal have idrætstøj med.

Evaluer

• Er der erfaringer fra step 6, der bør benyttes i 
lignende forløb i fremtiden?

Intro 
Som step 6 kan step 7 også foregå i et teorilokale uden omklædte elever. Mens de første 6 steps ho-
vedsageligt har haft et forholdsvis snævert anatomisk og især fysiologisk fokus, så har dette step et 
bredere og mere psykologisk og samfundsmæssigt fokus. Du kan derfor overveje at kombinere dette 
step med et relevant bogligt fag, obligatoriske emner eller den understøttende undervisning.
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Indhold og aktiviteter (...fortsat)

Afrunding

• Rund forløbet/kapitlet af, og informer om hvad 
der nu skal arbejdes med, herunder forberedelse 
til næste step

• Idrætsprofiler: Via hjemmesidens elevsider kan 
du bede dine elever udarbejde spørgsmål 3

Evaluer

• Saml op på Færdigheds- og Vidensmål for 
forløbet: I hvilken udstrækning nåede eleverne 
målene? 

• Hvilken viden/erfaringer fra forløbet kan bruges 
til at sige noget om, hvad der bør vægtes i frem-
tidige forløb?

• Gennemfør timeout 5 som diskussionscirkel med 
fælles opsamling på, hvad motion/idræt betyder 
for krop, psyke og identitet

Sammenhænge ml . krop, idræt, psyke og identitet
• Vis eleverne teksten/videoen under step 7 på 

hjemmesiden. Sæt eleverne i gang med timeout 
6, men aftal om formen skal være en beskrivende 
tekst, et essay, en blog, skærmoptagelse eller 
lignende, herunder hvordan og hvornår eleverne 
skal aflevere ”teksten”.

Plads til dine noter
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Kapitel 4 – Atletik og kropsbasis

Intro 
Kapitlet har ”fordybelse” som sit overordnede 
tema. Hermed forstås en teknisk, naturviden-
skabelig fordybelse, hvor fokus er på biome-
kaniske forhold, dvs. forståelser af hvordan 
bevægeapparatet kan arbejde for mest effektivt 
at fremme præstationen. Atletik er det ene ind-
holdsområde i kapitlet. Kropsbasis er det andet, 
og i kropsbasis i udskolingen gælder det om 
(jf. læseplanen) at fastholde koncentration og 
fokus i arbejdet med kropskontrol i specifikke 
idrætsaktiviteter. Arbejdet med tekniske detal-
jer i udførslen af atletikdiscipliner indebærer 
altså, at elevernes evne til at fastholde koncen-
tration og fokus forbedres. I den forbindelse 
skal elevens viden om balance, vægtforskyd-
ning, kip, centralbevægelse m.m. omsættes i 
den praktiske udførelse.

Organisering: Forhold dig tidligt til, hvor meget 
tid I har til at afvikle holdkampen i step 4. Er 
det meget småt med tiden, kan det være nød-
vendigt at inddrage elevernes resultater fra de 
første 3 steps. Noter og gem i så fald elevernes 
bedste resultater løbende.
I behøver ikke en atletikbane i step 5, såfremt 
eleverne i tidligere steps har videofilmet (og 
gerne taget still-billeder af bevægelsens faser) 
egen udførelse af et løb, spring eller kast.
Atletik-mærker: Overvej at belønne elevernes 
præstationer med atletikmærker. Mærkerne kan 
motivere og skærpe elevernes indsats – kort 
sagt ”få dem op på mærkerne…”. På Dansk 
Atletik Forbunds hjemmeside kan du få fat i 
mærkerne.

Materialer til forløbet:

• Atletikstadion
• Stopure
• Målebånd, rive
• Markeringsbrikker/ 

toppe og –”spyd”

• Overligger, snor
• Tøndebånd i forskellige farver
• Spyd, kugler i forskellige  

størrelser
• Evt. klaptræ

• Evt. plateau/plintkasse 20-30 cm
• Evt. startblokke
• Evt. snor med pløkke 
• Evt. tape og lange elastikker
• Evt. kastepinde og bolde 

Forløbets Færdigheds- og Vidensmål:

Alsidig idrætsudøvelse
• Eleven kan beherske og har viden om atletik-

discipliners udøvelse og afvikling (step 1-5)
• Eleven har viden om bevægelsesanalyse og 

kan vurdere bevægelser inden for atletikkens 
discipliner (step 1-5)

• Eleven har viden om koncentration i relation 
til kropskontrol og kan fastholde koncentrati-
on og fokus (step 1-5)

 

Idrætskultur og relationer
• Eleven har viden om samarbejdsrelationer og 

kan udvikle konstruktive samarbejdsrelatio-
ner i idrætslige aktiviteter (step 1-5)

• Eleven har viden om og kan diskutere sam-
menhænge mellem samfund og idrætskultur 
(step 5)

Krop, træning og trivsel
• Eleven har viden om kroppens anatomi og 

fysiologi i et træningsperspektiv (step 1-3 og 5)

Litteratur til Atletik og kropsbasis:

• Bomme, Carsten m.fl. (2010): Atletik. Aldersre-
lateret træningskoncept. Kugle, diskos, hammer, 
spyd, Team Danmark 

• Ellegaard, Kirse (2009): Atletik – idræt for alle i 
skolen. Aktiv rundt i Danmark

• Nielsen, H.C., Andersen, Per (2005): Idrættens 
ABC 2, Forlaget Djurs

• Nielsen, Lars: Atletik. Aldersrelateret trænings-
koncept. Længdespring og trespring, Team 
Danmark

• www.skoleol.tv2.dk
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Step 1 - Løb

Materialer til step 1:

• Atletikstadion
• Stopure
• Mobiltelefoner
• Evt. startblokke og 

klaptræ

Banen kridtes op:

• Introducer eleverne til forløbet (kig evt. kapitlet igennem sammen og 
læs introen), samt hvad de skal lære og lave her i step 1. Vent med fag-
ordene, de skal præsenteres under de relevante praktiske øvelser.

• Gør opmærksom på, at eleverne har stort ansvar for at skabe rammerne 
for, at man kan arbejde koncentreret. Så det forventes af eleverne, at de 
holder fokus i arbejdet med kapitlet.

Skadede elever
• Bidrager undervejs med at udføre start-

signaler og indgår i timeouts. Arbejder 
løbende med bevægelsesanalyser af fx 
armtrækket i løbet (brug muskelvideoer 
for overkroppen – se QR-kode i step 3). 

• Du kan også sætte dem til at løse  
timeout 6.

Opvarmning
• Vælg indledningsvis en opvarmningsleg 

med moderat løbehastighed, fx ”kongens 
efterfølger” (se videoer på www.idrætpå-
hjernen.dk/l/k4 under step 1). Arbejd ger-
ne i opvarmningen med koordinationsløb, 
jf. øvelserne nedenfor. Det giver mere tid 
til arbejdet med det faglige stof. Suppler 
evt. med andre fangelege, kamplege, 
stafetter samt styrke og svingøvelser til 
opvarmning af overkroppen. Du kan finde 
yderligere inspiration i litteraturlisten 
ovenfor.

Løbeskole (se videoer under step 1)
• Fælles for løbet er, at det foregår på fodballen med ryt-

misk arbejdende arme i ca. 90 graders albuevinkel, og 
med aktivt fodisæt og højt tyngdepunkt.

Afslappet løb på fodballen
• Fodledsløb: trippende løb (lav hastighed), hvor tæerne 

sættes i jorden med strakt vrist, hvorefter foden ruller 
ned til hælisæt. Løbet er afslappet og med rank ryg.

• Eksperimenter med, at eleverne skal læne sig mere 
frem. Spørg: hvad sker der med farten?

• Udfør afslappet stigningsløb med fokus på aktivt fodar-
bejde. (stigningsløb over 30-35 meter med 85-90 %  
af topfarten, derefter decelereres over ca. 15 meter) 

Hælspark
• Løb med hælspark. Spørg hvilken muskelgruppe, der 

især bøjer knæet (hasemusklerne)?
• Løb hvor kun det ene ben laver kraftigt hælspark. Skift 

til det andet ben 
• Forklar fagordene ”Rotationshastighed” og ”Mod-

stand”. 
Timeout: 
• Udfør afslappede stigningsløb med fokus på hælspark - 

Gennemfør timeout 1. 

Knæløft og koordination
• Løb med knæløft. Spørg hvilken muskelgruppe, der især 

fører benet frem (hoftebøjeren)?
• Løb hvor kun det ene ben laver kraftigt knæløft. Skift til 

det andet ben.
• Løb med skiftevis to knæløft og to hælspark
• Løb hvor det ene ben laver skiftevis knæløft og hæls-

park (det andet ben løber ”normalt”). Skift ben. Det kan 
hjælpe eleverne, hvis der klappes en takt undervejs. 

• Find på andre kombinationer….gerne hvor du klapper 
en rytme til at understøtte bevægelsen (se video om 
løbeskole).

• Udfør afslappede stigningsløb med fokus på hælspark

Indhold og aktiviteter
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Armtræk/kip (se video)
• Løb med lidt højere hastigheder med hhv. et lille 

og et kraftigt armtræk. 
• Introducer eleverne til fagordet Kip og forklar, 

hvordan armtrækket skal forstås som et kip, der 
overfører energi fra en del af kroppen (armene) 
til resten af kroppen. 

Timeout: 
• Gennemfør timeout 2. Eleverne skal gerne for-

nemme, at når armene bevæges hurtigere, får 
det benene til at følge med.

Slå kløerne i banen
• Løb med lidt højere hastigheder på forfoden, 

hvor eleverne har fokus på, at foden ”rives” bag-
ud i hver berøring.

Stigningsløb (accellerationsfase)
• I stigningsløb accelereres der langsomt og stop-

pes lige inden topfarten. Stigningsløb er vigtige 
for kroppens tilvænning til at skulle udføre en 
sprint med opnåelse af maksimal løbehastighed, 
og er således med til at forebygge skader.  

• Udfør en række stigningsløb. Læg et fokus for 
hvert stigningsløb, så eleverne mærker på egen 
krop, hvad arbejdet med de viste staldtips i elev-
hæftet betyder (løbe afslappet og oprejst med 
rank ryg, løbe med rytmisk kraftfuldt armtræk, 
løbe med høje knæ og stor knæbøjning, løb på 
forfoden og med aktive fodled m.m., og til sidst 
når eleverne er godt varmet op: ”tryk igennem i 
alle skridt”)

• Udfør stafetter med korte afstande (10-20 meter) 
eller lege som fx ”kampen om det gyldne skind”, 
”her kommer vi” (se  www.idrætpåhjernen.dk/l/k4   
under step 1) eller ”3 på stribe”-stafet. Her 
stiger intensiteten hurtigere end i stigningsløbet 
ovenfor. 

• Bed undervejs eleverne have et staldtips i fokus. 
Spørg ind til, hvordan det lykkedes at fastholde 
fokus i legen/stafetten?

• Udfør korte sprint med ”handicapstart” (dvs. 
nogle elever starter 25 meter, andre 27 og andre 
måske 29 meter fra målstregen) men med fælles 
målstreg, så 4-6 elever når nogenlunde samlet i 
mål. Lad eleverne selv gruppere sig med det mål 
for øje både at yde max og komme samlet i mål. 
Eleverne skal opnå en fornemmelse af, at man 
skal presse på hele vejen op i topfarten.

Start
• Sprint-starten kan trænes med reaktionsøvelser, 

hvor eleverne lærer at reagere på signal. Udfør 
evt. først reaktions-lege (se www.idrætpåhjer-
nen.dk/l/k4 under step 1 - kan også indgå som en 
del af opvarmningen eller placeres, hvor der er 
behov for lidt lavere intensitet). 

• Udfør starter med forskellige udgangspositioner 
(stående, liggende, ryggen til osv.) og fortsat 
korte løbedistancer (ca. 15-30 meter). 

• Introducer Startsignalet ”På pladserne”, ”Fær-
dige”, ”LØB”, og lad eleverne sætte hinanden i 
gang i mindre grupper.

• Startblok: Har I startblokke til rådighed, så skal 
de naturligvis afprøves. Organiser undervisnin-
gen, så eleverne er i mindre grupper (2-3 elever 
om en startblok), når de afprøver startblokkene, 
så de ikke bliver kolde. Fx ved at bruge flere 
stationer med starter eller reaktionsøvelser sam-
tidigt.

• Teknik: standardindstillingen for en startblok er 
2 fod til forreste blok og 3 fod til bagerste blok. 
Der sættes af med begge fødder samtidigt. For 
at få fornemmelsen i kroppen, laves 3 hop med 
samlede ben på stedet inden hvert løb.

60 meter sprint
• Eleverne skal individuelt vælge et teknisk 

fokus. Ved målstregen skal de fortælle, hvorvidt 
det lykkedes at holde fokus. Lad elever udføre 
startsignalet og tage tid (ved målstregen). Noter 
resultaterne.

Timeout - teknisk analyse
• Gennemfør timeout 3 – støt jer evt. til videoerne 

under step 1
• Gennemfør timeout 4 i mindre grupper af 2-3 

elever.

Mellemdistanceløb
• Vælg et mellemdistanceløb (fx 800, 1500, 3000 

meter eller ”Coopers test”), og lad eleverne gen-
nemføre det. Noter resultaterne.

• Gennemfør timeout 5. Du kan overveje at lade 
eleverne filme for bedre at kunne vurdere 
forskelle i løbestil (I timeout 5 skulle det gerne 
blive tydeligt, at knæbøjning og knæløft er langt 
større i sprint. Det koster mere energi at udføre, 
så derfor anvendes mindre knæløft og bøjning af 
knæet i mellem- og langdistanceløb. Løbet fore-
går desuden i højere grad på fodballen i sprint).

Indhold og aktiviteter (fortsat)
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Step 2 - Spring

Materialer til step 1:

• Målebånd, rive
• Markeringsbrikker
• Overligger, snor
• Plateau/plintkasse 20-30 cm
• Snor med pløkke 
• Tøndebånd i forskellige  

farver
• Klaptræ

Banen kridtes op:

• Repeter fagordet ”kip” fra step 1 og evt. afsætsmusklerne.
• Introducer step 2, herunder det skal vi lære, og det skal vi 

lave. Fagord præsenteres først i instruktionerne.
• Spørg ind til, hvilke andre spring eleverne kender fra atletik 

(stangspring og trespring)
• Gentag væsentligheden af elevernes samarbejde om at holde 

fokus/koncentration i arbejdet med disciplinerne..

Afrunding

• Saml op på timeout spørgsmål og skadede ele-
vers bidrag.

• Saml op med eleverne på, hvorvidt mål for step 1 
er nået. 

• Orienter om forberedelse til step 2. 

Evaluer 

• Er elevernes forståelse af det faglige stof, I har 
arbejdet med tilstrækkelig til at gå videre til step 
2? Overvej at repetere elevernes forståelse af 
”kip” og af underkroppens væsentligste muskler 
(afsætsmusklerne), da de inddrages i step 2. 

• Kan organiseringen fastholdes, eller skal der 
foretages justeringer for at fastholde koncentrati-
onen og undgå kø, skader m.m.?

Intro 
I udskolingen kan trespring være et spændende 
og mere teknisk krævende alternativ til længde-
spring. Ulempen ved trespring er de store belast-
ninger undervejs i udførelsen af springet. Derfor 
skal der tages visse forbehold, når trespring 
anvendes til udskolingselever i bestræbelserne 

for at undgå unødige voldsomme overbelastnin-
ger af bevægeapparatet. Derfor anbefales det, 
at trespring i skolen kun udføres med moderate 
løbehastigheder, dvs. enten stående eller med 
meget forkortet tilløb (max 10 meter)!

Skadede elever
• Deltager i ”Quiz og byt” så fysisk de kan. Udfø-

rer måleopgaver, observerer/filmer i makkerpar 
med andre elever m.m.

Opvarmning
• Hvis du vil fremme det legende element og  

har adgang til naturen, kan I varme op med dog-
meatletik. Se www.naturstyrelsen.dk og søg på 
”dogmeatletik” for yderligere inspiration.

• I spring er der som i sprint store belastninger på 
bevægeapparatet, så varm grundigt op med sti-
gende progression i intensiteten, herunder også 
varme rygsøjlen op. 

Quiz & byt – muskler i underkroppen – hop & hink
• Her øves musklerne i underkroppen (se www.

idrætpåhjernen.dk/l/k4 under step 2, print, lami-
ner og klip ud). Eleverne hinker/hopper rundt og 
tager et kort fra bunken og hinker/hopper hen til 
en makker og læser spørgsmålet og får svar. Der 
roses fagligt, byttes kort, og der hinkes/hoppes 
videre til en ny makker. 

• Sørg for med kommandoråb at skifte ml hink, 
hop, gadedrenge, frøhop, forlæns/baglæns/side-
læns m.m. (Det kan overvejes også at inddrage 
styrkeøvelser, inden der skiftes makker).

• Saml op på de spørgsmål/muskler, der gav flest 
udfordringer for eleverne at besvare.

Timeout-spørgsmål til step 2
• I det følgende beskrives teknik og øvelser til tre-

spring og højdespring. Timeout-spørgsmål kan 
gennemføres undervejs i mindre elevgrupper/
som makkersamtaler, når det er passende.

Indhold og aktiviteter
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Beskrivelse af trespring med  
lav tilløbshastighed
• Trespring minder om længdespring, som ele-

verne sikkert kender. Så mange af de samme 
øvelser kan bruges til de to spring. Forskellen er 
især rytmen i et trespring. Trespringet består af 
et hink (første spring), et skridt (andet spring) og 
et spring (tredje spring). Atletikkens spring har 
alle et tilløb, afsæt, svæv og landing. I trespring 
gentages afsæt og svæv tre gange!

• Det korte tilløb afsluttes med en forberedelses-
fase, men som nævnt i introen udebliver denne 
fase, hvis springet er stående. Forberedelses-
fasen, er de sidste 2-3 skridt, der forbereder 
afsættet, så man slutter i en god afsætsposition. 
Til forskel fra længdespring foretages der ikke en 
sænkning af tyngdepunktet, men der fokuseres 
i stedet på, at eleven ”løber” henover planken, 
så det første spring (hinket) bliver fladt. Afsæts-
vinklen er derfor fladere i trespring end i læng-
despring, særligt i 1. spring (hinket). Samlet set 
arbejdes der ikke med tilløbet i dette forløb med 
trespring. 

De 3 spring i trespringet – et overblik:
1. Det første spring (hinket): fladt, svingben føres 

frem og højt diagonalt armtræk så tyngdepunktet 
er højt, (dobbelt armtræk er også en mulighed, 
men stiller store krav til elevens balance) 
skift ben i luften så der landes med afsætsbenet, 
føre armene tilbage så armtræk klar til andet 
spring

2. Det andet spring (skridtet): her udføres kraftigt 
armtræk i afsættet (afsættet i andet spring er 
den del af trespringet med størst belastning på 
kroppen), i svævet trækkes armene tilbage

3. Det tredje spring (springet) er i princippet et 
længdespring, så her forsøger man at få lidt 
mere højde på springet

Aktiviteter til trespring med  
lav tilløbshastighed
• Aktiviteter følger nedenfor – se øvelsesvideoer 

på www.idrætpåhjernen.dk/l/k4 under step 2.

Afsæt – fodisæt, svingben og hoften frem
• Øvelse 1: Øv med begge ben skiftevis, at HELE 

foden sættes i jorden samtidigt. Kan øves ståen-
de/langsomt gående.

• Øvelse 2: Som ovenfor men nu føres svingben 
kraftigt frem og hoften føres med frem (fuld ud-
strækning i afsætsbenet). Udføres først stående 
og dernæst gående. 

• Øvelse 3: som ovenfor men nu som løbespring 
fra ben til ben (Fokuser på at lande på HELE 
foden og få hoften frem – armtræk og svingben 
følger med) 

• Øvelse 4: Som ovenfor men nu hvor der hinkes 
(landes på afsætsbenet på HELE foden). Øvelsen 
kan udføres henover lave forhindringer og med 
korte og gradvis lidt længere hink. Højst 4 hink 
efter hinanden (så overbelastninger undgås)

• Timeout 2 (eller 1, 3, 4) kan passende gennem-
føres her, fx som makkersamtaler med fælles op-
samling. Øv dig på din forklaring af forspænding!

Rytme
• Øvelse 1: Læg tøndebånd i rækker med samme 

afstand, gerne 8-12 tøndebånd i hver række. 
• Rytmen i trespringet (V-V-H-landing eller H-H-V-

landing) øves nu med højst et par skridts tilløb 
og afsæt/landing i tøndebåndene. Ved 8 tønde-
bånd gennemføres 2 trespring efter hinanden (fx 
V-V-H-landing + et par skridt + V-V-H-landing). 
Der er fokus på rytme og ikke på længde!

• Differentier: Lav rækker med større eller mindre 
afstand mellem tøndebåndene. Så kan eleverne 
også udfordre sig selv. Mangler du tøndebånd, kan 
sjippetove benyttes, som streger der hoppes over.

• Øg time on task ved at vise, at eleverne skal øve 
rytmen på vej tilbage til start-tøndebåndet.

• Obs: For at øve elevers koordination udføres 
rytmen både som V-V-H og som H-H-V!

Landing
• Landingen i trespring adskiller sig ikke ret me-

get fra landingen i længdespring. Dog er farten 
noget lavere. 

• Øvelse 1: udfør stående længdespring – gerne 
fra en 20-30 cm høj plintkasse, da det giver mere 
svævetid. Der er fokus på kraftigt armsving i 
afsættet og bøjningen i knæene i landingen.

• Startposition er med armene over hovedet og 
strakt krop. 

• Sving arme bagud og bøj forover. 
• Afsæt med begge ben, mens arme svinges frem 

og kroppen strækkes fuldt ud
• Træk benene bøjet frem med fødderne tæt på 

bagdelen, og træk fødderne så langt frem som 
mulig. 

• Bøj i knæene, når fødderne rammer sandet
• Før bagdelen ud til siden eller mellem knæene 

(så eleven ikke lander på ryggen/støtter med 
armene bag hælisættet)

Indhold og aktiviteter (fortsat)
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Timeoutspørgsmål kan også fint gennemføres her.
• Øvelse 2: udfør landing efter 1-2 skridts tilløb 

og 3-6 skridts tilløb. Sikr dig, at eleverne sætter 
af på det ben, de afslutter trespringet med – 
spørg dem hvilket det er (oftest det modsatte 
afsætsben som i længdespring). Ellers fokus 
som ovenfor.

Trespring med lav hastighed
• Udfør trespring stående eller med højst 10 

meter/3-5 skridts tilløb. Kan udføres som kon-
kurrencer i mindre grupper af elever. Organiser 
måling af resultaterne. 

• Opfordr eleverne til at tænke springet igennem 
flere gange, mens de venter på deres tur.

• Organisering: Forsøg at have mindst 2 baner, 
så kø reduceres. Elever arbejder sammen i 
makkerpar (eller 3 og 3), hvor en elev observe-
rer og filmer (med sin telefon), mens makkeren 
springer trespringet. Springeren ser kort vide-
oen umiddelbart efter springet og vælger et 
fokus inden næste spring. Mulige fokuspunkter 
er fx: fodisæt med hele foden, rytme, sving-
ben, diagonalt armtræk, hoften frem i afsættet, 
landingen.

• Mellem springet og køen: Når der ikke filmes 
og gives feedback på springet, er det oplagt 
at fastholde fokus ved, at de elever, der ikke 
lige står for tur, laver simplere aktiviteter med 
lav-moderat intensitet. Det kan være lange 
eller høje gadedrengehop, korte hinkebaner, 
forhindringer i form af en række styrkeøvel-
ser, rytmeøvelser eller andet, der holder dem i 
gang, så ventetiden inden springet ikke bliver 
længere, end at de kan nå at visualisere og øve 
rytmen i springet et par gange.

Beskrivelse af Højdespring (flopspring)
• Højdespringet består også af tilløb – afsæt – 

svæv – landing.
• Tilløb: undgå for mange tilløbsskridt (højst 8). 

Start næsten vinkelret på overliggeren og lad 
de sidste ca. 5 skridt være i en bue. Næstsidste 
skridt lidt længere, hvor tyngdepunktet sænkes. 

• Afsæt: ca. ½ meter fra snoren, træk med sving-
benet (benet tættest på landingsmåtten) og 
gerne armtræk med modsatte arm. Hvis tilløb 
fra højre side => venstre ben er afsætsben 
(ellers omvendt)

• Svæv og landing: Hoftepres opad og svaj i 
ryggen udføres efter afsæt, så der landes på 
ryggen med høj hofte. Altså sker i afsættet en 
drejning om kroppens længdeakse, så landin-
gen sker næsten vinkelret på overliggeren. 
Hovedet kastes bagud.

• Tip: brug en elastiksnor i stedet for en overlig-
ger, da elever kan være bange for at lande på 
overliggeren.

• Se springet og aktiviteter til indøvelse af flop-
spring nedenfor på www.idrætpåhjernen.dk/l/k4 
under step 2.

Organisering
• Sjældent er der mere end en højdespringsmåtte 

til rådighed, så der opstår for lang ventetid ml. 
springene. Vælg derfor særligt i øvelse 3+4, at 
elever arbejder sammen i makkerpar, hvor en 
elev observerer og filmer (med sin telefon), mens 
makkeren springer/udfører øvelserne. Springeren 
ser kort optagelsen umiddelbart efter springet og 
vælger et fokus inden næste spring.

• Mellem springet og køen: Når der ikke filmes 
og gives feedback på springet, er det oplagt 
at fastholde fokus ved, at de elever, der ikke 
lige står for tur, laver simplere aktiviteter med 
lav-moderat intensitet. Det kan være lange 
eller høje gadedrengehop, korte hinkebaner, 
forhindringer i form af en række styrkeøvel-
ser, rytmeøvelser eller andet, der holder dem i 
gang, så ventetiden inden springet ikke bliver 
længere, end at de kan nå at visualisere og øve 
rytmen i springet et par gange. 

• Eksempelvis kan springerne efter landingen 
arbejde med tilløb og afsæt i en rundbane på 
ca. 7 meter i diameter (afmærkes med top-
pe). Her udføres gadedrengehop. Med favo-
rit-afsætsbenet er gadedrengehoppet højt og 
armtrækket kraftigt, mens det med svingbenet 
er lavt og let. Altså er hvert andet hop højt og 
med kraftigt armtræk.

Indhold og aktiviteter (fortsat)
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Aktiviteter til flopspring
• Øvelse 1) øv gående det at sætte af på ét ben 

og samtidig trække svingbenets knæ op til 
vandret. 

• Øvelse 2) Afsæt: korte lige tilløb foretages 
skråt mod madrassen undervejs i øvelserne. 
Øv det at sætte af med ét ben, svaje i ryggen 
og lande: 

 • Først siddende, 
 • Så på ryggen på madrassen, 
 •  Så på ryggen med svajet ryg på madrassen 

(med benene pegende vinkelret ud mod 
overliggeren), 

 •  Så med hoftepres (hofteudstrækning), svajet 
ryg og efterfølgende lande som ovenfor 

• Øvelse 3) Svæv og landing: med 1-3 skridts 
buet tilløb udføres afsæt, som ovenfor. I svævet 
foretages hoftepres og svaj i ryggen efterfulgt 
af hofteknæk, så benene løftes over snoren. 
Ryggen krummes inden landing. 

• Øvelse 4) springe flopspring med 3, 5 eller 
7 skridts buet tilløb (tænk progression). Det 
næstsidste skridt er langt, så tyngdepunktet 
sænkes.

• Stil kegler på begge sider af en forudbestemt 
tilløbsbue, så eleverne ikke kan afvige fra til-
løbsbuen.

• Opfordr eleverne til at tænke springet igennem 
flere gange og vælge 1 fokus (fx svingben, 
hofteudstrækning og svaje i ryggen), mens de 
venter på deres tur.

• Eleven markerer sit begyndelsessted, så tillø-
bet kan lægges fast. 

• Variation: Du kan vælge, at eleverne skal 
springe saksespring inden det færdige flop-
spring. For elementer i bevægelsen (et-bens 
afsættet, det kraftige knæløft samt armtræk 
m.m.) kan overføres til flopspringet.

Indhold og aktiviteter (fortsat)

Afrunding

• Saml op i plenum på: arbejdet med trespring og 
højdespring, på fagord og på de løbende  time-
outspørgsmål. Lykkedes det eleverne at holde 
fokus under øvelserne?

• Saml op i plenum på hvorvidt mål for step 2 er 
nået.

• Organiser oprydning, og aftal hvilke videoer 
eleverne skal se som forberedelse til step 3. 

Evaluer 

• Er elevernes forståelse af det faglige stof, I har 
arbejdet med tilstrækkelig til at gå videre til 
step 3? 

• Kan organiseringen fastholdes, eller skal der 
foretages justeringer for at fastholde koncentrati-
onen og undgå kø, skader m.m.?

Step 3 - Kast
Materialer til step 3:

• Spyd
• Målebånd og markeringspinde
• Kugler i forskellige størrelser
• Medicinbolde
• Evt. tape og lange elastikker
• Evt. kastepinde og bolde
• Evt. hulahopringe

Step 3 – Banen kridtes op:

• Repeter betydningen af ”forspænding”
• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave. Fagord præsen-

teres først i instruktionerne.
• Spørg ind til, hvilke kast eleverne kender fra atletik (spyd-, 

kugle-, diskos-, hammer- og boldkast)
• Gentag væsentligheden af elevernes samarbejde om at holde 

fokus/koncentration i arbejdet med disciplinerne.
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Skadede elever
• Udfører måleopgaver, observerer/filmer i makker-

par med andre elever, øver/forklarer fagord for 
andre elever m.m.

Opvarmning
• Gennemfør en opvarmning, hvor overkroppen 

varmes grundigt op – gerne med sving og styr-
keøvelser, herunder helkrops-kast med medicin-
bolde. Særligt skulderleddet varmes godt op! 

• Der kan med fokus på overkroppens muskler 
indgå ”Quiz & byt” fra step 2 eller ”spil med 
musklerne”/”fessorløb” fra kapitel 3, step 4. 
Organiser, så der indgår relevante bevægelser.

Gennemgå sikkerhedsregler
• Både med kuglestød og spydkast er der væsent-

lige sikkerhedsregler, der skal introduceres og 
overholdes. I elevhæftet er de angivet således:

Sikkerhed i Stød og Kast 
1) Ophold dig bag kasteren, når du venter på din tur
2) Stød/kast kun, når der er fri bane
3) Hent først dit redskab, når alle har kastet. Gå hen 

efter redskabet
4) Kast ikke redskabet tilbage mod kastestedet
5) Læg redskabet ned, når det ikke bruges
6) Kommuniker, hold øje og brug din sunde fornuft!
• Gennemgå reglerne med eleverne og brug opstil-

linger, der udelukker, at elever rammer hinan-
den. En mulighed er at stå på linje (en kastelinje) 
og kaste fremad. Aftal regler for kasterækkefølge 
– samtidigt eller enkeltvis. 

Organisering
• I bestræbelserne på at undgå ventetid og 

 tilgodese refleksion kan du overveje lignende 
organiseringsformer af undervisningen i kast 
som i spring (se step 2). Til spydkast kan der fx 
anvendes baner med impulsskridt, armføringsi-
mitationer (hvor både højre og venstre arms 
bevægelser imiteres uden redskab i hånden) og 
med forhindringer i form af en række styrkeøvel-
ser, rytmeøvelser eller andet, der holder eleverne 
i gang, så ventetiden inden kastet ikke bliver 
længere, end at de kan nå at visualisere og øve 
rytmen i kastet et par gange.

Beskrivelse af Kuglestød (se videoer på  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k4 under step 3)
• Greb: Kuglen holdes langt fremme i hånden, dvs. 

hen over fingerroden og ud på fingrene med de 
3 midterste fingre let spredte og tommelfinger 
og lillefinger placeret mere yderligt som støtte. 
Kuglen placeres på halsen lige under kæben, 
undgå at håndfladen peger opad. Albuen er høj, 
så overarmen er vandret.

• Udgangsposition: Med ryggen i stødretningen 
og med greb som ovenfor, står kuglestøderen 
i en balanceret T-position, på sit højre ben (for 
højrehåndet) med krum ryg. Den frie arm hænger 
lodret ned

• Tilløb (gliddet): Tyngdepunktet sænkes så 
meget, at kroppen nærmest ligger vandret hen 
over højre lår. Svingbenet (det bøjede venstre 
ben, der bør betragtes som et svingben) indle-
der afsættet, da det strækkes eksplosivt bagud. 
Næsten samtidigt strækkes afsætsbenet (højre) 
helt ud og kroppen svæver/glider bagud i et fladt 
”spring” hen mod kastestedet, hvor venstre ben 
drejes vinkelret på kasteretningen.

• Udstødet: Når begge fødder igen har kontakt 
med underlaget, står de i en omvendt V-po-
sition. Venstre ben er altså åbnet op i hoften, 
dvs. roteret udad, så venstre fod nu peger ca. 
45 grader i fht. kasteretningen. Bevægelsen 
starter nu i fod, knæ og hofte (det forsøges at 
opnå separation mellem ben og overkrop, for at 
opnå så meget forspænding som muligt), mens 
overkroppen ”holdes tilbage”. Venstre ben 
fungerer som stemskridt. Som udstrækningen i 
højre knæ og hofte afsluttes, roteres brystkas-
sen og højre skulder det sidste stykke frem til 
fronten er i kasteretningen. Den frie arm hjæl-
per undervejs med at rotere overkroppen frem. 
Der sker nu en kraftig udstrækning af den høje 
albue. Endelig forlader kuglen hånden med et 
”vip” i håndleddet som den sidste del af denne 
centralbevægelse.

Indhold og aktiviteter
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Aktiviteter til kuglestød
• Efter at have gennemgået sikkerhedsregler 

udføres øvelser som: (se videoer på  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k4  
under step 3 for uddybning af øvelserne)

• Øvelse 1) Stød med begge arme: Her er fokus 
på at mærke vippet fra håndled og fingre sidst 
i stødet.

• Øvelse 2) Greb: Vis hvordan kuglen holdes. Du 
kan evt. vise, at man kan teste sit greb, ved at 
vende hånden, så man holder om kuglen oven-
fra. Har man rigtigt fat, kan man ikke holde 
den (pas på dine og andres tæer!) 

• Øvelse 3) Støde ned i jorden med kuglen ind til 
halsen: Kan udføres gående. Fokuser på vippet 
(som i øvelse 1) og på albue bag kuglen hele 
tiden

• Øvelse 4a) Stødbevægelse stående: stående 
med fronten til kasteretningen og samlede 
ben. Start bevægelsen fra benene og stød kug-
len afsted.

• Øvelse 4b) Stødbevægelse stående: stående 
med siden til kasteretningen og vægten på ba-
gerste ben (med fødderne i ”omvendt V-forma-
tion” med ½-1 meters mellemrum) – bagerste 
ben strækkes – rotation og hoften presses frem 
– stød kuglen afsted i ca. 40 graders vinkel 
(udstødsvinklen). 

• Fokus: vægtoverførsel fra bagerste ben – så 
rotation og hoftepres – så støde.

• Progression: stå med ryggen til kasteretningen 
+ udgangsstilling ændres til mere rund ryg, 
mens frie arm hænger lodret ned.

• Variation: udfør mere flade præcisionsstød 
(fortsat med høj albue) efter streger tegnet i 
gruset.

• Centralbevægelse: Gennemgå fagordet cen-
tralbevægelse med eleverne. I kan støtte jer 
til QR-koden i elevhæftet (henviser til hjem-
mesiden under step 3). (Centralbevægelse er 
en kæde af bevægelser, der starter centralt i 
kroppen og overfører hastighed fra et led til 
det næste, afsluttende med høj hastighed af 
kroppens yderste led (hånd/fod). Ved stød/kast 
startes med stemskridt, som overfører hastig-
hed fra tilløb til overkrop. Undervejs skabes 
forspænding i næste muskelgruppe i bevægel-
seskæden, så denne kan trække sig sammen 
med større kraft.)

• Hjælp forståelsen på vej ved at lade eleverne 
tænke på et piskesmæld, hvor du bevæger 
håndtaget på pisken langsomt og kortvarigt, 
men hvor bevægelsen vandrer gennem piskens 
længde for at slutte med et stort og eksplosivt, 
hurtigt bevægelsesudslag i spidsen af pisken. 
Tilsvarende kan eleverne forestille sig, at krop-
pen er en ”piskende bølge”, der indledes med 
stemskridtet.

• Spørg ind til, hvordan centralbevægelse hæn-
ger sammen med kuglestød – saml op fælles.

• Øvelse 5) Kuglestød med chassé-tilløb: Øv 
først chassétrin med siden til kasteretningen 
med bøjede ben (så stødet kan startes fra 
benene med strækning af bagerste ben) frem 
mod kastestedet med landing på bøjet bager-
ste ben.

• Udfør dernæst kuglestød med tilløb, dvs. et 
chassétrin med landing med vægten på bøjet 
bagerste ben og derefter støde som ovenfor, 
dvs.: stræk bagerste ben – stem imod (stem-
skridt) med forreste ben – rotation og pres 
hoften frem – der stødes.

• Fokus: på rytmen i bevægelsen (dvs. først 
vægtoverførsel fra bagerste ben – så stem-
skridt og hoftepres – så støde). Bøjede ben til 
og med chassetrinnet samt ”udstødsvinklen” 
kan også være i fokus

• Stemskridt: Gennemgå og forklar fagordet 
Stemskridt (Stemskridt er det sidste skridt før 
et kast (eller afsæt). Stemskridtet opbremser 
kroppens hastighed. Dermed ophobes energi i 
kroppen, som overføres til kraft til kastet)

• Øvelse 6a) Stødimitation efter glide-tilløb: Som 
ovenfor uden kugle, men fra den sammenbø-
jede udgangsstilling udføres med venstre ben 
(for højrehåndede) et spark bagud/nedefter 
samtidigt med afsæt på højre ben. Det giver et 
fladt spring bagud (hen mod kastestedet). Der 
fortsættes som ved kuglestød med chassetrin.

• Øvelse 6b) Kuglestød med glide-tilløb: Som 
ovenfor men nu med kugle i hånden. Øvelse 6a 
kan udføres af elever, mens de står i kø.

Indhold og aktiviteter
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Spydkast
• Greb: Pegefingergreb, alternativt langfingergreb
• Tilløb: For at forenkle tilløbet udgøres tilløbet 

her af 7-8 sidelæns accelererende tilløbsskridt 
med allerede tilbageført spyd. Man kan overve-
je at tage tilbageføringen og nogle flere skridt 
med, men for uøvede kan det give større udbytte 
at lade være. Overvej derfor at sætte en max 
tilløbslængde for eleverne, da for høj hastighed 
kan gøre det vanskeligt at udføre og fornemme 
teknikken. 

• Det sidste skridt i tilløbet er et stemskridt, og 
det 2. og 3. sidste skridt kaldes tilsammen for 
”impulsskridt”. Impulsskridt har til formål at 
forbinde tilløbet med en gunstig kastepositon. 
Impulsskridtet er som et langt og fladt, sidelæns 
chassé-skridt, hvor benene krydser hinanden 
i svævefasen. Kroppen lænes lidt tilbage. Før 
impulsskridt foretages 4-5 ”mellemskridt”.

• Afleveringen: Indtræder, når stemskridtet sættes 
i jorden. Kort forinden begynder den frie venstre 
arm at svinge mod urets retning (højrehåndska-
ster), og der opbygges en forspænding henover 
brystmuskulaturen (buespænd). Samtidig med 
stemskridtet begynder først højre hofteside (høj-
rehåndskaster) at blive drejet frem og umiddel-
bart efter drejes højre skulder frem (inddrejning). 
Kastearmen holdes bevidst tilbage, så der opnås 
stor forspænding i bryst- og skuldermuskulatur. 
Først når den frie venstre arm fikseres og holdes 
bøjet langs venstre side, kommer kastearmen 
frem, og kastet afsluttes højt med en eksplosiv 
strækning af underarmen.

• Afleveringsvinklen er på ca. 35 grader (og ikke 
45 grader pga. spyddets aerodynamiske egen-
skaber, kasterens højde og kasterens evne til at 
præstere højere afleveringshastigheder ved flade 
kast) 

• Regler: for at være gyldigt skal et spyd ramme 
jorden med spidsen først, men det behøver ikke 
at sidde fast. Når et spydkast er gyldigt, siger 
man, at spyddet ”markerer”.

Øvelser til spydkast (se videoer på  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k4 under step 3)
• Øvelse 1) Greb: Vis Pegefingergrebet (nemmest 

at lære), alternativt langfingergrebet. Lad elever-
ne afprøve grebet 

• Øvelse 2) Stående spydkast: I denne første øvel-
se gør du meget ud af at følge sikkerhedsregler-
ne, så reglerne konsekvent overholdes fra start. 
Fokus: Sikkerhed og stemskridt før kast

• Øvelse 3) Sidevendt position: Præsenter den 
sidevendte position med spyddet strakt bagud. 

• Lad eleverne stå og senere gå i sidevendt positi-
on. Fokus: hold spyddet højt og kig lige frem

• Progression: løb i sidevendt position (start uden 
spyd). Fokus: hold spyddet højt og kig lige frem, 
den frie arm skal svinge naturligt med

• Øvelse 4) Stående spydkast med inddrejning: 
Start sidevendt med vægten på højre ben, hvor-
efter der foretages et skridt frem (vægtoverførsel) 
på et stemmende venstre ben, og der kastes. 

• Fokus: på centralbevægelsen: langt stemskridt – 
drej højre hofte frem – højre skulder frem – kaste-
armen frem. 

• Vejledning: Ud over centralbevægelsen holdes 
også øje med, om eleverne fastholder den høje 
arm, så lave ”dartkast” undgås.

• Progression: fra stående til gående tilløb + fokus 
på den frie arms arbejde og fikseringen af denne 
langs venstre side, inden kastearmen kommer 
frem.

• Regression: kast med kastepinde, hvor makkeren 
holder let fat i kastepinden, så forspænding bedre 
kan mærkes ved at vægtoverførsel og rotationer 
af hofte og overkrop sker inden kastepinden/
spyddet afleveres.

• Timeout: Gennemfør timeout 1+2 i forbindelse 
med øvelsen. Saml i den forbindelse også op på 
betydningen af forspænding. 

• Øvelse 5) Impulsskridt og kast: Når løbet i side-
vendt position er øvet, gås videre til impulsskridt 
og stemskridt, dvs. de 3 (nogle foretrækker 5) 
sidste skridt før afleveringen. Præsenter eleverne 
for rytmen (for højrehåndskastere): ”V…..H,V”. 
Det 3. sidste skridt er altså langt og fladt. Klap 
rytmen for eleverne, mens de øver disse lange 
og flade sidevendte chassé-trin med den særlig 
rytme. 

• Sæt evt. et par streger tape eller læg en snor, der 
udgør en zone, som der svæves henover efter det 
3. sidste skridt.

• Progression: Kast med gående tilløb og impuls-
skridt. Brug evt. flere end 3 skridt og i højere fart, 
hvis det beherskes.

• Fokus: Fortsat hold spyddet højt + først stem-
skridt mens frie arm roterer og indleder inddrej-
ningen + så drej højre hofte frem + så højre skul-
der frem + så albuebøjning og -strækning. Andre 
fokusområder som kastevinkel, arbejdet med at 
skabe buespænd med den frie arm, holde spyd-
dets spids tæt ved øret m.m. kan måske også 
være relevant. (se videoer eller litteraturoversig-
ten for yderligere uddybning)

• Variation: Præcisionskast kan øge fokus på tek-
nikken frem for fokus på at kaste med stor kraft. 

• Kast efter hulahopringe i forskellig afstand. Lad 
evt. eleverne selv beslutte et pointsystem.

Indhold og aktiviteter
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Skadede elever
• Bidrager med at sætte en god stemning og som 

officials.

Opvarmning
• Vælg en kort men grundig opvarmning (med fx 

stigningsløb, korte spring og sving- og styrke-
øvelser m.m.)

Holdkamp
• Valg af discipliner: Vurder ud fra tiden, hvilke 

discipliner holdkampen skal indeholde, samt 
hvor mange forsøg hver atlet får. Er I tidspresse-
de, kan I vælge at udelade en af disciplinerne, og 
bruge de resultater eleverne har opnået i disci-
plinen undervejs i step 1-3 (hvis I har noteret 
disse). 

• Holdkampen lægger umiddelbart op til, at hver 
elev kun deltager i 1-2 discipliner, så holdet 
vælger, hvem der konkurrerer i de forskellige 
discipliner. Særligt hvis tiden er knap. Det kan 
være en god ide at få foretaget disse prioriterin-
ger, inden timen starter 

Indhold og aktiviteter

Afrunding

• Gennemfør timeout 3+4.
• Saml op på mål (”udføre og vurdere kast”) for 

step 3, på fagordene og på at holde fokus – evt. 
som makkersamtaler med fælles opsamling.

• Informer om holdkampen i step 4. Organiser ele-
verne i jævnbyrdige hold a 3-6 elever. Hvert hold 
vælger et holdnavn (evt. et land de repræsente-
rer). 

• Holdene er ansvarlige for afviklingen af kon-
kurrencerne i de forskellige discipliner – fordel 
ansvarsopgaver til holdene. 

Evaluer

• Har eleverne nået målene tilstrækkeligt, eller 
er der viden/færdigheder, som skal repeteres i 
senere steps eller andre forløb? Har du opnået 
erfaringer, fx mht. hvilke tekniske detaljer der 
skal fokuseres mere/mindre på i fremtidige forløb 
med ”kast”?

Step 4 – Holdkamp
Materialer til step 4:

• Stopure, målebånd, rive, snor/
overligger

• Øvrige rekvisitter afhænger af 
jeres valgte discipliner

• Pointskemaer og blyanter

Banen kridtes op:

• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave 
(læg vægt på samarbejde/opbakning/holde 
fokus).

• Spørg ind til, hvad der menes med ”den rette 
ånd” (mere end at gøre sit bedste og overholde 
reglerne. Det er også at vise respekt for mod-
standere, dommere og kampen, acceptere og 
tolerere mindre gode resultater og vinde/tabe 
med værdighed)

• Informer om de to konkurrencer og deres be-
dømmelses-kriterier (i parentes): 

 1) Pointkonkurrencen (flest point)  
 2)  Teamspirit-konkurrencen (samarbejde/op-

bakning/konkurrere i den rette ånd)

• Overvej at præsentere præmier, hvis du har 
(fx vandrepokal som holdet får taget et billede 
med)
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Indhold og aktiviteter (fortsat)

• Pointsystem: Beslut et pointsystem både for 
Point- og Teamspirit-konkurrencen, samt hvem 
der deltager i at tælle sammen/bedømme. 
Pointsystemet skal være overskueligt og kvikt 
at tælle sammen.

• Organisering som stjerne-holdkamp: 4 disci-
pliner bestående af to spring og to kast udgør 
stjernens hjørner og afvikles samtidigt. Elever-
ne fordeler sig ved disciplinerne, og efter hvert 
forsøg skal de tilbage til stjernecentrum, inden 
de finder ud til en ny disciplin. Med stjernen 
som organiseringsform kan opnås mindre 
ventetid, større alsidighed men måske færre 
forsøg ved hver disciplin. Samtidig øges fokus 
på konkurrence med sig selv frem for direkte 
konkurrence med andre (da modstanderne hele 
tiden skiftes ud). Til gengæld bliver det van-
skeligere at heppe på egne holdkammerater, da 
man kan være mere spredt. Opfordr derfor til 
også at heppe på ”modstanderne”! 

• Løbediscipliner afvikles fælles med mange 
løbere på én gang.

Afrunding

• Saml op på pointtælling, og vis anerkendelse til 
vinderhold af point- og teamkonkurrencen. I kan 
også fremhæve de tre bedste atleter af hvert køn 
ved hver disciplin.

• Saml op på holdkampen som sådan, i relation til 
hvad eleverne skal lære (samarbejde om at afvik-
le discipliner, holde fokus på udførelse/teknikken 
under stor opmærksomhed, konkurrere i den 
rette ånd m.m.)

• Organiser oprydning.
• Mind eleverne om, at de skal medbringe telefon 

og ipad/pc til næste gang (hvis ikke skolen stiller 
til rådighed), så de kan udføre voice over til deres 
skærmoptagelse. 

• Beslut og informer om idrætstøj er nødvendigt 
næste gang.

Evaluer

• Har eleverne tilstrækkeligt styr på regler, afvik-
ling af atletikdiscipliner, samarbejde, holde fokus 
m.m.? eller skal noget repeteres i step 5 eller på 
et senere tidspunkt? Har du opnået erfaringer 
med organisering af holdkampen, som skal an-
vendes i næste ”atletikstævne”?
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Skadede elever
• Deltager på lige fod med andre elever i analyser, 

skærmoptagelser og diskussioner

Opvarmning 
• Ingen

Bevægelsesanalyse
• Formuler opgaven til eleverne med støtte fra 

elevhæftet og fra hjemmesiden under step 5
• Organisering: Beslut om eleverne skal vise deres 

skærmoptagelser kun til dig, til hele klassen, 
eller til én anden gruppe, som så må stille opkla-
rende spørgsmål til skærmoptagelsen.

• Overvej om hver gruppe skal vælge en faglig (op-
gaveansvarlig, sikrer sig at opgaven løses) og en 
social ansvarlig person (sikrer at alle i gruppen 
deltager i et godt arbejdsmiljø).

• Opfordr eleverne til at bruge fagord i deres voice 
over.

• Arbejdsgang: Sæt eleverne i gang med indled-
ningsvis at se videoer om bevægelsesanalyse på 
www.idrætpåhjernen.dk/e/k4 under step 5. Saml 
op på videoerne med eleverne, fx hvis der er 
spørgsmål.  

• Hvis det giver mening i forbindelse med analy-
searbejdet, kan du også overveje at introducere 
eleverne til Apps som fx ”ubersense” (fås både 
til IOS og Android).

Atletik og frafald
1) Gennemfør timeout 1+2 som makkersamtaler 

med opsamling i plenum
2) Lad eleverne læse artiklen (via QR-koden) og 

gennemfør timeout 3+4 (først med individuel 
eftertænksomhed og dernæst som makkersamta-
ler) med afsluttende opsamling i plenum.

• Spørg ind i timeout 4 således, at eleverne får sat 
ord på, hvad der er væsentligt for dem selv, at 
idrætten kan opfylde, for at de vil blive fastholdt i 
at dyrke en idræt.

Intro
Har eleverne løbende i step 1-4 udført videoopta-
gelser/still-billeder af en selvvalgt atletikdisciplin,  

 
som de kan bruge som materiale her til step 5, så 
behøves I ikke gå på atletikstadion.

Indhold og aktiviteter

Afrunding

• Giv feed back på elevernes arbejdsproces og 
produktet (skærmoptagelsen).

• Saml op med eleverne på, hvorvidt målene for 
step 5 og forløbet som sådan er nået. Rund kapit-
let/forløbet af, og informer om hvad eleverne nu 
skal i gang med.

Evaluer

• Har eleverne tilstrækkeligt styr på bevægelses-
analyse i atletik – herunder fagordene? Eller skal 
noget repeteres i andre kapitler? Har eleverne 
tilstrækkelig viden om sammenhænge mellem 
samfundstendenser og idrætskultur, og kan de 
diskutere disse sammenhænge?

Outro

• Idrætsprofiler: Via hjemmesidens elevsider kan 
du bede dine elever udfylde spørgsmål 6 (bevæ-
gelsesanalyse af en bevægelse i elevens egen 
idræt).

Step 5 –  Bevægelsesanalyse,  
samfund og idrætskultur

Materialer til step 5:

• Print af opgave til bevægelsesanalyse (fra 
hjemmesiden)

• IT-udstyr til skærmoptagelser med voice over
• Mobiltelefoner med QR-scanner

Banen kridtes op:

• Ud fra din evaluering af holdkampen, er der 
så noget, der skal repeteres indledningsvis?

• Præsenter det skal vi lære, og det skal  
vi lave 
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Plads til dine noter
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Kapitel 5 – Aktivitetsudvikling

Forløbets Færdigheds- og Vidensmål:

Alsidig idrætsudøvelse
• Eleven har viden om spilkonstruktion og kan 

udvikle boldspil (step 1-2)
• Eleven har viden om og kan vurdere kvaliteter 

og kendetegn ved friluftsaktiviteter (step 3-5)
• Eleven har viden om planlægning af frilufts-

aktiviteter og kan udvikle friluftsaktiviteter  
(step 4-5) 

Idrætskultur og relationer
• Eleven har viden om muligheder og forpligtel-

ser i idrætsfællesskaber (step 1-5)
• Eleven kan vurdere samspillet mellem individ 

og fællesskab i idrætsaktiviteter (step 1-5)
• Eleven har viden om samarbejdsmetoder og 

kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer 
inden for alsidige idrætsaktiviteter (step 1-5)

Intro - Udfordr logikken 
Elevers og læreres idrætslige baggrund påvirker 
deres optik på faget. Ofte er vi ikke klar over, 
hvilke personlige præferencer eller kvaliteter vi 
synes bør være fremtrædende i idrætsaktivite-
terne, for at de giver mest mening. Men disse 
kvaliteter – skønt de kan være usynlige, blinde 
pletter for os selv – er stærkt forankrede og 
kropsliggjorte (embodied) i os og vores måde at 
være på i idrætten. Vi skal ofte guides, før vi får 
øje på de andre logikker, optikker, koder eller 
kvaliteter, som idrætsfaget har.
Undervejs i arbejdet med at videreudvikle og 
skabe boldspil og friluftsaktiviteter i dette kapitel 
i kreative, innovative og entreprenante faser 
arbejdes der med elevers personlige indstilling 
til idræt og omverdensforståelse. Det sker ved, at 
eleverne udvider deres forståelse for forskellige 
bevægelses- og idrætskulturer, regler og rammer 
for idrætsudøvelse, samfundsproblematikker 
knyttet til idræt og udnyttelse af muligheder 
i den nære omverden og i lokalområdet. Altså 
udvides også elevernes forståelse for idrættens 
mangfoldighed, så de opfatter idræt bredere end 
konkurrence, sjov og bevægelse. Samtidig bliver 
elever mere bevidste om og reflekterede over, 
hvad der er attraktivt ved egen og andres idræt-

ter, hvilket gør dem mere kompetente i valg af 
fritidsidræt, og de opnår en vis indsigt i samar-
bejde, ansvar, normer og værdier i idrætten.
En af metoderne til at opnå dette er ved at eks-
perimentere med noget kendt – her først med 
kendte boldspil, så de logikker, spillene har, ud-
fordres. Når elever og lærere observerer, deltager 
i, reflekterer over og diskuterer deres oplevelser 
af justerede eller nye spil og aktiviteter, bliver 
forståelsen for kvaliteter og muligheder i spil/ak-
tiviteter mere synlige for eleverne. Så læreproces-
serne er altså ret varierede i dette kapitel. 
Progressionen i kapitlet er, at elever først af-
prøver, justerer og derefter opfinder boldspil. 
Progressionen indeholder en gradvis lavere 
formalisering, dvs. efterhånden færre fastlagte 
retningslinjer/regler og dermed gradvis øget 
elevmedbestemmelse. Det er valgt ud fra den 
betragtning, at elever skal have et vist forhånds-
kendskab både indholdsmæssigt og metodisk, før 
de bliver i stand til mere kvalificeret at træffe og 
begrunde valg.
Obs: Betegnelsen ”kendetegn” i målet under 
”Alsidig idrætsudøvelse” nedenfor anvendes i 
kapitlet synonymt med ”kvaliteter”.
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Step 1 – Justering af boldspil

• Diverse bolde og rekvisitter • Post-its og blyanter • Kort over nærområdet

Materialer til forløbet:

Materialer til step 1:

• Udvalgte bolde  
og rekvisitter

Banen kridtes op:

• Læs og forklar indledningen sammen med eleverne. Informer om an-
dre forhold ved kapitlet, kig nogle sider frem sammen med eleverne.

• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave i step 1.
• Gør opmærksom på, at det desuden kræver fokuseret opmærksomhed 

at arbejde innovativt .

Skadede elever 
• Inddrages som observatører og spiludviklere på 

lige fod med de andre elever.

Opvarmning 
• Førerhund på stort areal: parvis løbe-/dribleop-

varmning, hvor bagerste elev med elevhæftet 
i hånden genfortæller, hvad der skal læres og 
laves i dag, mens forreste elev dribler rundt i løb. 
Der skiftes. Nu fortæller bagerste elev, hvad hele 
forløbet går ud på (ud fra introen og kapitlets 
øvrige sider).

Præsenter Spilhjulet
• Præsenter kort spilhjulets kategorier ud fra mo-

dellen i elevhæftet.

Øvelse 1) Identificer dominerende kvaliteter
• Vælg et simpelt (dvs. få regler) og af eleverne 

kendt boldspil (fx partibold, dødbold, mønster-
bold). Spil det i et par minutter i små hold (3-4 
elever/hold) på små baner. 

Timeout 
• Gennemfør timeout 1, fx som makkersamtale. I 

kan støtte jer til de 10 kvaliteter præsenteret i 
elevhæftet. Gør opmærksom på, at Fokus består 
af de dominerende kvaliteter i spillet. Og at det 
er individuelt, hvad den enkelte elev opfatter 
som dominerende kvalitet.

Overvej om du skal bytte rundt på nogle af øvel-
serne 2,3 og 4. Det kan sagtens være, du finder det 
mere hensigtsmæssigt i en anden rækkefølge med 
dine elever.

Øvelse 2) Spilhjulet afprøves med Fokus og elev-
medbestemmelse
• Du kan rammesætte næste opgave for eleverne 

på følgende måde: 
• I skal foretage én justering af boldspillet, så I 

skruer op for samarbejdet. I skal gøre det ved at 
ændre på kategorien ”regler”. Når eleverne har 
taget en beslutning, afprøver de spillet og rege-
lændringen. 

• Gå videre med andre kategorier fra spilhjulet, 
som fx:

  Skru op for intensiteten ved at ændre på  
  kategorien ”Bolden”
  Skru op for kreativiteten ved at ændre på  
  kategorien ”Andet”
  Skru op for antal af scoringer ved at ændre på   
  kategorien ”Mål” osv….
• Organisering: Banerne bliver på skift observatø-

rer, som indstiller spillet og kort observerer på 
de andre baner. Sørg for at spillets ændringer 
formidles til observatørerne, og at de skeler til 
timeout-spørgsmål 2-3, mens de iagttager.

Timeout
• Saml op på øvelsen ved at lade eleverne på hver 

bane kort forklare, hvad der skete med deres 
spil. Suppler med observatørernes iagttagelser. 
Gennemfør i den forbindelse timeout 2 og 3 – 
evt. efter hver ændring.

Indhold og aktiviteter
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Øvelse 3) 
Styret justering og refleksion om målene
• Jf. indledningen til kapitlet ovenfor kan det være 

nødvendigt at guide eleverne til at få øje på de 
andre logikker, optikker, koder eller kvaliteter, 
som idrætsfaget har. Så hvis du ser tegn på, at 
elever kun finder løsninger inden for en velkendt 
ramme, er denne guidning nødvendig. Her kan 
det være oplagt med mere lukkede (lærerstyre-
de) udfordringer, så eleverne får ”nye briller på” 
og får øje på ”de blinde pletter” (dvs. andre kva-
liteter), som afholder os fra at overveje, om det 
ikke kunne være anderledes. En metode er, at 
eleverne afprøver og reflekterer over konsekven-
sen af de udvalgte ændringer af et spil. Brug fx 
variationerne nedenfor (find selv på flere). 

• Vælg for variationens skyld et andet spil. For at 
inspirere og introducere eleverne til spilhjulets 
”bredde”, vælger du i stedet at definere ændrin-
gerne for eleverne som fx: 

• Regler – alle skal røre bolden, spil nu med fød-
derne, nu som medspil, ingen driblinger

• Mål – placer flere mål, scoring skal slås over bag-
linjen efter aflevering fra medspiller 

• Bane – drenge og piger spiller sammen men på 
hver sin halvdel, sæt et net op

• Deltagere – skab over-/undertal, indsæt joker 
(som altid er med det boldbesiddende hold), 
brug udskiftere der observerer, parvis med hin-
anden i hånden, 3-4 hold på samme bane

• Bolden – skift til en anden type bold, flere bolde i 
spil

• Andet – uddeling af handicap til enkelte ele-
ver, nye rekvisitter at spille med, alle bevæger 
sig med chassétrin eller risposer på hovedet, 
sten-saks-papir om scoringen tæller, alle skaber 
udtryk der passer til musikken osv.

Timeout
• Igen samles op på aktiviteterne. Spørg ind til 

hvilke kvaliteter der nu skrues op for, og dermed 
hvad man vil kunne opnå med denne ændring af 
spillet. 

• Timeout 3 gennemføres – evt. ved, at eleverne 
deler en pizza op i 3 stykker med de væsent-
ligste kvaliteter og forklarer/viser størrelsen af 
stykkerne.

Øvelse 4) 
Hit & Run – Et eksempel
• Det kan give mening at gå eksemplarisk til værks 

ved at vise, hvordan du har justeret et simpelt, 
kendt spil som rundbold. Her findes varianten 
”Hit & run”. Hit & run tager afsæt i, at rundbold 
ofte er ret stillestående. Så hvordan kan man 
ændre på spillet, så eleverne bliver mere aktive? 

• I Hit & run er der bl.a. sket følgende ændringer:
• Flere slåere samtidigt (3 slåere) => øget aktivitet 

for indeholdet (kategorien ”bolden”)
• Flere bolde at gribe/samle (3 bolde) => mere 

aktivitet for udeholdet (kategorien ”bolden”)
• En markspiller må kun samle 1 bold pr slagrun-

de => mere aktivitet for udeholdet (kategorien 
”regler”) 

Der spilles på tid .
• Se spillet på www.idrætpåhjernen.dk/e/k5  un-

der step 1, afprøv det med eleverne og identificer 
sammen med eleverne via makkersamtaler, hvor-
dan rundboldspillets kvaliteter har ændret sig. 

• Tillægsspørgsmål: spørg eleverne, hvordan man 
kan gøre ”Hit & Run” endnu bedre? Hvilke domi-
nerende kvaliteter udgør så Fokus? Og hvilken 
dominerende kvalitet er der især skruet op for i 
M-bold?

Timeout
• Gennemfør evt. timeout 3 igen, blot ud fra spillet 

”Hit & Run”. Lykkes det at opnå spillets hensig-
ter? Hvilke kvaliteter blev forsømt/gik tabt?

Indhold og aktiviteter

Afrunding

• Gennemfør timeout 4. Start med individuel efter-
tanke.

• Saml op med eleverne på, hvorvidt mål for step 1 
er nået. 

Evaluer

• I næste step skal eleverne i grupper opfinde spil 
med et bestemt Fokus. Så har alle elever tilstræk-
kelig indsigt i hvad dominerende kvaliteter/Fo-
kus er, eller skal det måske repeteres i starten af 
step 2? Og hvilken viden/erfaring har du fået – fx 
om metode/indhold, som kan bruges i lignende 
forløb i fremtiden?.



59Aktivitetsudvikling

Step 2 – Opfinde boldspil
Materialer til step 2:

• Bolde og andet udstyr til spiludvikling
• Post-its blokke, blyanter og en stak papir
• Værdikompas og stimulikort (printes fra hjem-

mesiden)

Banen kridtes op:

• Repeter betydningen af Fokus og domineren-
de kvaliteter.

• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave 
og dagens fagord

Skadede elever 
• Deltager på lige fod med andre elever.

Starter – klappekamp parvis og i cirkel
• Se video for instruktion på  

www.idrætpåhjernen.dk/l/k5 (under step 2.)

Opvarmning 
• Ingen

Starter – I skal ændre et spil  
(evt . som ”Quiz og byt”)
• Målet er her at bringe elever i den ide-genere-

rende, kreative fase: Eleverne skal forestille sig, 
at de skal ændre et kendt spil – vælg et for dem/
sammen med dem. Eleverne trækker enkeltvis/
parvis et stimulikort og bevæger sig rundt (fx 
med gadedrengehop, kænguruhop, osv.) og skal 
nu møde en anden/et andet par. Her forklarer de 
på skift, hvordan de med inddragelse af stimu-
likortet vil ændre spillet, og hvilke konsekven-
ser det får – altså hvilke kvaliteter der dermed 
skrues op for i spillet. Det lyttende par svarer 
begejstret med ”hvor er det en god ide” eller 
lignende, hvorefter de udfører samme opgave ud 
fra deres kort og modtager positive svar tilbage. 
Der byttes kort efterfølgende eller trækkes et nyt 
kort fra bunken.

• Brug stimulikortene (print og laminer dem) fra 
hjemmesiden www.idrætpåhjernen.dk/l/k5 
 under step 2

Timeout
• Gennemfør timeout 1. Lad eleverne overveje 

individuelt og dernæst fælles opsamling.

Spiludvikling:
• Vælg en af følgende to opgaver:
1) eleverne skal videreudvikle på et eksisterende 

boldspil (få kategorier i spilhjulet er åbne)
2) eleverne opfinder/udvikler et nyt boldspil fra 

bunden (alle kategorier i spilhjulet er åbne)
• Igangsætning: Dan grupper a 4-6 elever ud fra 

tilfældigheder som højde, alder, skostørrelse eller 
lignende… 

• Valg af opgave: Eleverne vælger nogle kvaliteter 
og dermed et Fokus for det spil, de vil udvikle. 
Eller eleverne trækker/vælger en stillet opgave. 

• Sikr dig, at alle grupper har forstået opgaven.
• Valg af faglig og social leder: Eleverne vælger 

disse, inden den kreative fase starter.
• Nu igangsætter du de kreative og innovative fa-

ser og styrer tiden stramt undervejs, så alle også 
når at afprøve den ide, de beslutter sig til.

Spiludvikling - Kreativ fase:
• Eleverne skriver enkeltvis stikord ned på post-its, 

til de ideer der falder dem ind. Efter et par minut-
ter præsenterer hver elev sine idéer, og gruppens 
andre elever har en anerkendende ”ja-hat” på 
(pointer om nødvendigt, at alle er anerkendende). 
Det tillades, at elever bygger videre på den præ-
senterede idé. Når alle har præsenteret ideerne, 
gås over i den Innovative fase. 

Spiludvikling – Innovativ fase:
• Her skal eleverne udvælge den ide, de vil arbej-

de videre med og gøre den nyttig. Hvis udvæl-
gelsen ikke ligger lige for, kan I vælge at bruge 
metoder som ”Værdikompasset”, hvor ideerne 
indplaceres (se link på www.idrætpåhjernen.
dk/l/k5 under step 2).

• At gøre ideen nyttig vil sige, at den kreative ide 
målrettes mod værdifulde, brugbare løsninger. 
Her kan eleverne nøjes med at beskrive ideen/
spillet i stikordsform.

• OBS: Sikr dig undervejs i den innovative eller 
entreprenante fase, at eleverne formår at præci-
sere et Fokus (mål/hensigt), og de dominerende 
kvaliteter ved deres spil.

(Fortsættes næste side)

Indhold og aktiviteter



Idræt på hjernen – Lærervejledning60

Step 3 – Udvikling af friluftsaktiviteter

Materialer til step 3:

• Stimulikort  
(printes fra hjemmesiden)

Banen kridtes op:

• Understreg at vi i al idrætsundervisning i 
naturen, bevæger os med respekt for naturen 
og bl.a. tager vores affald med os.

• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave.

Spiludvikling – Entreprenant fase:
• Nu afprøves og forfines den beskrevne ide ”in 

action”, så eleverne bliver klar til at præsentere 
deres spil. 

• Eleverne aftaler afslutningsvis, hvem der gør 
hvad i præsentationen.

• Præsentation af selvudviklede boldspil: Eleverne 
præsenterer deres spil. Stil krav, om at de også 
præsenterer spillets Fokus (herunder den valgte 
opgave), spillets dominerende kvaliteter, regler 
m.m.

• Overvej om alle spil skal afprøves af alle elever, 
eller kun få vælges ud. Organiser feed back, så 
alle eleverne forholder sig konkret til spillenes 
fokus/primære kvaliteter.

Timeout
• Undervejs i præsentationerne/afprøvningen gen-

nemføres timeout 2+3. Overvej også i forbindelse 
med timeout 2 at tegne Fokus-pizzaer med højst 
3 dominerende kvaliteter og tilføje en procentfor-
deling til hvert pizza-stykke. Lad dernæst elever  
præsentere deres Fokus-pizza for hinanden, så 
de konfronteres med, hvilke kvaliteter de selv 
lægger mærke til, samt hvilke de overser. I øvel-
sen skal eleverne forsøge at forstå, hvorfor det 
andet par har en anden fordeling.

Skadede elever
• Deltager på lige fod med andre elever.

Præsentation af model 5  
”Kategorier af friluftsliv”
• Præsentationen placeres tidligt, så eleverne er 

lidt inspireret og lettere kan tænke i kategorier af 
og kendetegn ved friluftslivs-aktiviteter. Du kan 
vælge selv at forklare figuren eller lade eleverne 
se forklaringen på telefonen/på klassen, særligt 
hvis de ikke har set den inden timen.

Opvarmning 
• Ingen.

Timeout
• Gennemfør timeout 1 – først med individuelle 

overvejelser.

(Fortsættes næste side)

Indhold og aktiviteter (fortsat)

Indhold og aktiviteter

Afrunding 

• Saml op med eleverne på, hvorvidt mål for step 2 
er nået. 

• Gør opmærksom på, at step 3 foregår ude, og at 
eleverne skal se QR-koden på siden.

• Overvej om eleverne skal være omklædte i 
step 3.

Evaluer

• Har eleverne tilstrækkelig forståelse for at arbej-
de i kreative, innovative og entreprenante faser? 
Ellers må du overveje at introducere det nøjere i 
næste step. 

• Hvilken viden/erfaring har du ellers fået – fx 
om metode/indhold, som kan bruges i lignende 
forløb i fremtiden?

Intro 
I kan vælge at blive på skolens nærområde eller finde et andet område, der inspirerer til frilufts-
livsaktiviteter. 
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Starter ”1-2-3” 
• Målet er her, at eleverne opnår en mere åben 

og modtagende tilstedeværelse, så de kan/tør 
tænke mere kreativt i næste øvelse (se video til 
øvelsen på www.idrætpåhjernen.dk/l/k5  under 
step 3)

Starter – tænk kreativt med stimulikort
• Eleverne skal nu opfinde friluftsaktiviteter, mens 

de bevæger sig i det ude-område, I har valgt. 
Eleverne inddeles parvis og trækker hver et 
stimulikort, men de må kun se det øverste ord! 
Opgaven er så at beskrive for sin makker – mens 
man bevæger sig rundt i ”det inspirerende” 
område – en friluftsaktivitet man kan udføre, 
hvor ordet på stimulikortet indgår. Makkeren er 
positiv for ideen og bygger videre på den med sit 
første ord. Eleverne skiftes således til at finde på. 

• Det er en god idé at illustrere øvelsen med en af 
dine elever, inden du sætter eleverne i gang!

• Overvej også at bytte makkere/stimulikort.

Opfind friluftslivs-aktiviteter
• Nu får eleverne til opgave at opfinde frilufts-

livs-aktiviteter uden stimulikort. De bevæger sig 
fortsat rundt i området. De kan naturligvis bygge 
videre på de ideer, de allerede har fået/hørt om. 

• Du skal vælge et Fokus for hver gruppe, eller de 
skal trække et. Fokus kan bestå af 1-3 udvalgte 
kvaliteter fra step 1 (fx rekreation & oplevelse, 
udfordring & rus, fysik & fitness m.fl. 

• Den kreative fase: Organiser øvelsen, så grup-
per a 2-4 elever går rundt sammen. Hver gruppe 
får post-its og blyant med, så de kan notere alle 
deres ideer.

• Den innovative fase: Organiser øvelsen, så grup-
perne får diskuteret deres ideer, og udvalgt 1-3 
ideer med værdi for andre. Disse beskrives i stik-
ordsform og præsenteres for klassen afslutnings-
vis, gerne med visninger ved lokaliteten. Vælg 
om nødvendigt et ”tool” til at støtte eleverne, 
når de skal udvælge ideer – fx ”værdikompas-
set” fra step 2.

Timeout
• Gennemfør timeout 2 med indledende refleksioner i de små grupper. 
• Nu præsenterer hver gruppe 1-3 friluftsaktiviteter på klassen. Spørg ind til begrundelser for, at elever-

ne finder nogle kvaliteter mere dominerende end andre, og spørg til hvor aktiviteterne kan placeres i 
model 5. 

Indhold og aktiviteter (fortsat)

Afrunding 

• Saml op fælles på, om målene for step 3 er nået.
• Informer om særligt udstyr, som skal medbringes 

næste gang (fx cykel + hjelm, pulsur, kompas, 
smartphone med downloadet scanner m.m.)

Evaluer

• Hvilken viden/erfaring har du fået – fx om meto-
de/indhold, som kan bruges, justeres eller tages 
højde for i de kommende steps og i lignende 
forløb i fremtiden?
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Step 4 - Afprøvning af Soft Adventure Race

Materialer til step 4:

• Kort over området, kompas, 
røde tusser, 

• Plastlommer og snor til postbe-
skrivelser 

• Post-its/papirblokke og skrive-
redskab

• Matrix (se www.idrætpåhjer-
nen.dk/l/k5 under step 4) 

• Mobiltelefon
• Rekvisitter til postaktiviteter

Banen kridtes op:

• Spørg ind til, hvilke eksempler 
på nyere friluftsaktiviteter 
eleverne har fundet  
(fx skovfitness, adventure 
race, naturcross, extreme…).

• Præsenter det skal vi lære, 
og det skal vi lave. Forklar, at 
eleverne næste gang selv skal 
opfinde et soft adventure race 
og sidst i forløbet i store grup-
per afvikle det på klassen. 

• Præsenter, hvad soft adventu-
re race er – støt jer til fagordet 
i elevhæftet. Understreg, at 
det gælder om at samarbejde! 
Spørg ind til, hvad der ligger i 
et godt samarbejde?

Skadede elever
• Kan bidrage som levende poster – instruer dem i 

hvad de skal, evt. inden timen starter.

Opvarmning 
• Ingen

Indhold og aktiviteter

Intro 
Det tager tid at igangsætte, gennemføre og evaluere soft adventure races ordentligt. Så undersøg, 
om du kan udvide idrætstimen ud over de normalt 2 sammenhængende lektioner. 

Planlægning af Soft adventure race
• Det er et interessant men også større logistisk 

arbejde at planlægge og gennemføre soft adven-
ture races. Nogle af de forhold du skal omkring 
er følgende:

1) Fokus og kvaliteter: beslut først hvilke kvalite-
ter/mål der skal være de dominerende og udgøre 
Fokus i racet.

2) Postaktiviteter til at opnå kvaliteter: overvej 
hvilke postaktiviteter der kan anvendes og arran-
geres for at opnå dit Fokus inden for de tidsmæs-
sige rammer. Kig på www.idrætpåhjernen.dk/l/k5 
under step 4 for inspiration.

• Inspiration med QR-koder: Er netværket i orden 
i jeres nærområde, kan eleverne med deres smart-
phones scanne QR-koder og se korte videoer m.m. 
Som formidlingsform ved ”døde” poster kan det 
give nye instruktions-muligheder, da postaktivite-
ten formidles både auditivt og visuelt. Svage læse-
re blandt eleverne kan eksempelvis bedre forstå og 
dermed inkluderes i løsningen af postaktiviteten, 
og det bliver muligt fx at illustrere bevægelser, 
uden at læreren er til stede. På www.idrætpåhjer-
nen.dk/l/k5 under step 4 kan du se, hvordan man 
snildt udarbejder QR-koder til postaktiviteterne. 
Eleverne kan også anvende denne metode i step 5 
(hvor de selv afvikler et race), derfor ligger videoen 
også på elevsiderne under step 5.

3) Stjerneløb, cirkelløb eller kaos-løb: 
• Stjerneløbet er det lettest tilgængelige, med den 

lærerbemanding der ofte er. Her organiseres 
racet i ”nærposter” ved Stjernepladsen (dvs. le-
vende poster, hvor der befinder sig en lærer), og 
i fjernposter, som er ”døde” poster i terrænet. Et 
team (et hold) tager nær- og fjernposter skiftevis 
efter eget valg, så de skal flytte sig (tilbage til 
Stjernepladsen) efter hver nærpost. Løsninger 
på fjernposterne vises ved Stjernepladsen (dit 
tjek for at de har været ved fjernposten), hvor 
de også skal løse den næste post (nærpost). Er I 
flere lærere eller inddrager du elever til at afvikle 
postaktiviteter, så kan I have flere stjernepladser 
(fx ”Stjerneplads Nord” og ”Stjerneplads Syd”). 

• Cirkelløb: Her tages posterne i en bestemt ræk-
kefølge, dvs. fra 1-2-3-4-målpost eller lignende. 
Der kan være flere logistiske udfordringer ved 
cirkelløb, og der er færre overvejelser om strate-
gien i det enkelte team. Der er dog godt styr på 
dine teams.

• Kaosløb: Her tages posterne i vilkårlig rækkeføl-
ge, og det er vanskeligt at have styr på, hvor de 
forskellige teams befinder sig, og hvor langt de 
er i racet. Til gengæld kan strategiske overvejel-
ser fylde meget i det enkelte team.

(Fortsættes næste side)
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Step 4 - Afprøvning af Soft Adventure Race Indhold og aktiviteter (fortsat)

Afrunding af Soft adventure race

• Her samles op på løbet (evt. når teams er samlet 
ved målposten), og timeout 1+2 gennemføres 
fælles efter individuel eftertanke.

• Oprydning – lad eleverne hjælpe.

Evaluer

• Hvor er der behov for, at du skal justere dit race i 
fht. Fokus/kvaliteter, øge teamsamarbejdet, valg 
af aktiviteter, krav til fysisk udholdenhed, kødan-
nelse, tidsforbrug, informationer, organisering 
m.v. til næste gang, du planlægger at afvikle et 
race?

4) Teamlederinfo
• Ved at give info til kun én elev fra hvert team, 

sikrer du dig, at mindst én elev fra alle teams har 
den nødvendige info. I forhold til sikkerhed kan 
dit mobiltelefonnr. indgå her, så eleverne kan 
komme i kontakt med dig, hvis uheldet er ude.

5) Prolog
• Her vækkes konkurrence-genet, og du får spredt 

dine teams.

6) Huskeliste og materialer
• Ud over rekvisitter til postaktiviteter og pro-

log skal du normalt huske: kort over terrænet, 
kompas, røde tusser (hvis eleverne selv tegner 
posterne ind), teamlederinfo, papir og penne til 
teamlederinfo, postbeskrivelser/posterne, trans-
portredskaber (fx cykler)

Igangsætning af Soft adventure race
• Inddeling i kønsintegrerede teams (3-5 ele-

ver/team): Overvej din inddeling, så du und-
går, at enkelte elever bliver ”en sten i skoen” i 
deres eget team, fx hvis de er småskadede og 
ikke kan løbe ret langt/hurtigt. Her kan en-to 
cykler til hvert team være et nødvendigt gear, 
da det muliggør differentiering af/inklusion i 
krav til fysisk udholdenhed!

• Indledende undervisning: Umiddelbart 
ingen, men det afhænger jo helt af de valgte 
udfordringer og lokaliteten. Så vurder hvilke 
nødvendige færdigheder, eleverne har, og hvil-
ke de skal besidde for at gennemføre. Hvis det 
ikke går op, bør du undervise nu (eller i tidlige-
re lektioner) i disse færdigheder. Måske kan du 
nøjes med at genopfriske, hvordan man med et 
kompas orienterer (nordvender) et kort.

• Teamlederinfo: Holdet vælger en teamleder 
(som er god til at kommunikere). Teamleder-
ne samles og informeres om racet, mens de 
skriver noter til informationen ned, så de kan 
huske informationen. Efterfølgende går team-
lederne tilbage og fortæller sit team, hvad der 
skal ske.

• Se på www.idrætpåhjernen.dk/l/k5 under step 4 
for eksempel på en teamlederinfo.

• Alle teams vælger også en faglig og social leder. 
• Prolog: Når alle teams er informerede, gen-

nemgår du prologen, og hvad der sker dernæst. 
Når eleverne har gennemført prologen, kan de 
omhyggeligt indtegne et kort over posterne (kan 
også være gjort på forhånd af dig), samle deres 
gear og bevæge sig til den første post. 

• Vigtigt: Informer hvert team om, hvilken post 
teamet skal starte med, så du får dine teams 
godt spredt fra start! 

• Skal eleverne bruge QR-scanner, kan du jo lade 
dem scanne sig frem til, hvilken post de skal 
starte med. Så ved du også, at elevernes udstyr 
virker!

• Hold styr på dine teams: Hvis du finder det 
nødvendigt, kan du med en matrix (se eksempel 
på www.idrætpåhjernen.dk/l/k5 under step 4) 
løbende holde dig ajour med, hvor de enkelte 
teams befinder sig i området. Lad teamet sætte 
en streg, når det er på vej til/ankommet til po-
sten og en streg mere (så det danner et kryds), 
når teamet har afsluttet posten.

• Afslutning: En målpost, hvor eleverne finder en 
liter kakao (evt. via en kompaskurs), som de skal 
varme på trangia, kan være en hyggelig afslut-
ning.
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Step 5 –  Planlægning og afvikling af  
Soft Adventure Race

Materialer til step 5:

• Kort, kompas, tusser, 
• Plastlommer og snor til postbeskrivelser
• Papir, post-its og penne
• Rekvisitter til postaktiviteter  

(aftales med eleverne)

Banen kridtes op:

• Saml op på timeout-spørgsmål til step 4, så-
fremt I ikke nåede dem.

• Præsenter det skal vi lære, og det skal vi lave. 
Gør evt. opmærksom på, at eleverne skal forbe-
rede racet færdigt som hjemmearbejde.

Skadede elever
• Deltager fuldt ud i planlægningen og afvikling.

Opvarmning 
• Ingen

Indhold og aktiviteter

Planlægning af Soft adventure race
• Ramme: Vurder hvor meget du nødvendigvis 

må lægge fast på forhånd for eleverne. Du kan 
overveje at rammesætte følgende:

 •  At løbet organiseres som stjerneløb med to 
nær- og to fjernposter (hvis det skal nås i én 
dobbeltlektion)

 • At løbet foregår i et bestemt nærområde
 •  At løbet er et ”kom-først i mål løb” (da point-

løb bruger tid til pointtælling).
 • At der ikke er nogen prolog (sparer tid).
 •  At bestemte teams fra step 4 arbejder sam-

men om at planlægge og afvikle et race, 
herunder udvælge faglige ledere (med organi-
satoriske evner), sociale ledere m.m.

 • At bestemme Fokus (3 dominerende kvalite-
ter) for hvert af de nye store teams 

• Præsenter rammerne for eleverne. Inddel i de 
nye større elev-grupper (ca. 3 pr klasse).

• Starter: Det kan være udmærket at gennemføre 
en Starter inden den kreative fase.

• Kreativ fase: Her skal de store teams først finde 
på postaktiviteter. Eleverne skriver parvis – stik-
ord ned på post-its, til de ideer til postaktiviteter, 
der falder dem ind (de har jo noget inspiration fra 
step 3). Efter et par minutter præsenterer hvert 
par sine ideer og forklarer hvordan postaktivi-
teten rækker mod Fokus. Teamets andre elever 
har en anerkendende ”ja-hat” på. Det tillades, at 
elever bygger videre på den præsenterede idé. 
Når alle har præsenteret ideerne, gås over i den 
Innovative fase.

• Innovativ fase: Her skal eleverne udvælge de 
postaktiviteter, de vil arbejde videre med og gøre 
dem nyttige. I udvælgelsen kan eleverne forfine 
ideerne til postaktiviteter, så de i højere grad 
bidrager til racets Fokus/kvaliteter. 

• Entreprenant fase: Med støtte fra storyboardet 
(se elevhæftet) og ud fra din rammesætning af 
opgaven, opremser eleverne, hvilke opgaver der 
skal løses, og de aftaler, hvem der gør hvad. 

• Overvej om eleverne skal udarbejde en lom-
mefilm (en appetitvækker/teaser) til de andre 
elever om deres race - se under ”Forberedelse” i 
elevhæftet.

Timeout

• Timeout 1+2+3 gennemføres som afrunding af 
hvert race. Diskuter de muligheder og forpligtel-
ser man har både som deltager i og som planlæg-
ger af et race.
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Step 5 –  Planlægning og afvikling af  
Soft Adventure Race

Afrunding af forløb

• Saml op med eleverne på, hvorvidt mål for step 5 
(og evt. hele forløbet) er nået.

• Ros om nødvendigt eleverne for deres indsats.
• Aftal om eleverne skal arbejde videre med pro-

jekt og/eller idrætsprofiler.

• Projekt: eleverne skal udarbejde en lille lomme-
film til skoleintra om deres race. 

• Idrætsprofiler: Via hjemmesidens elevsider kan 
du bede dine elever udfylde spørgsmål 2 (moti-
vation og kvaliteter) og spørgsmål 5 (aktivitets-
udvikling). 

Evaluer

• Overvej fremadrettet, om du bør foretage juste-
ringer i rammesætningen af planlægningsfasen.

• Saml op på Færdigheds- og Vidensmål for 
forløbet: I hvilken udstrækning nåede eleverne 
målene? 

• Hvilken viden/erfaringer fra forløbet kan bruges 
til at sige noget om, hvad der bør vægtes i frem-
tidige forløb?Outro
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Plads til dine noter
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Kapitel 6 – Opvarmning

Materialer til forløbet:

• Højttaleranlæg og musik • Blyanter • Evt. spande, stokke, basketbolde 

Intro 
Der er især tre formål med at varme op. For det 
første præsterer varme muskler bedre! For det 
andet nedsættes risikoen for skader efter grundig 
opvarmning. Endelig er det via opvarmningen, at 
vi indstiller os mentalt på, hvad der skal foregå, 
så vi kan koncentrere os og være opmærksomme. 
Derfor skal dine elever lære at varme op som det 
første, når de dyrker idræt. I dette kapitel er det 
derfor målet, at de lærer, hvordan man kan udar-
bejde et opvarmningsprogram.
Tilgangen til at arbejde med opvarmning i dette 
kapitel kan opfattes som forholdsvis traditio-
nel. Det betyder, at der vil indgå elementer som 
løb, sving, styrke og højintensive aktiviteter, 
frem for at lægge ud med fx en fangeleg. Fra-
valget af fangelege skyldes de mange abrupte 
og højintensive bevægelser, som fangelege 
oftest indeholder med betydelige skadesrisici 
hos unge og voksne til følge. I stedet inddrages 
synkron musik (dvs. musik der er i rytme med 
bevægelserne), fordi synkron musik kan ”frem-
me” bevægelserne og den mentale indstilling, 
så man motiveres til at dyrke idræt.  
Derfor prioriteres det også, at elever lærer at

følge musikkens beat, når de løber, hopper og 
udfører sving og styrkeøvelser. Der lægges en 
særlig vægt på bevægelseskvalitet i den rytmi-
ske svinggymnastik, bl.a. fordi svingøvelser af 
høj kvalitet er effektive til at øge ledbevægelig-
heden i rygsøjlen og skulderleddet. Endelig kan 
programmet suppleres af korte ”starters”/”ice-
breakers”, hvis der er behov for et godt grin og 
lidt spænding i opvarmningen.
Det er en pointe, at programmet skal være 
kort, så der bevares mest mulig tid til arbej-
det med det øvrige faglige stof. Derfor er gang 
fravalgt, da jogging/ løb med moderat hastig-
hed hurtigere varmer kroppen op. Da der ikke 
er videnskabelig dokumentation for, at stræk/
udspænding har nogen effekt på præstationen 
eller risikoen for skader, er det tilgangen her, at 
stræk ikke behøves indgå og tage tid. Du kan 
dog vælge at tage det med alligevel, hvis du af 
andre grunde finder det vigtigt.
OBS: Det kan være praktisk og give mening, 
at nogle opvarmningsgrupper formidler de-
res program i forbindelse med andre kapitler/
idrætsaktiviteter.

Forløbets Færdigheds- og Vidensmål:

Alsidig idrætsudøvelse
• Eleven har viden om samspillet mellem be-

vægelse og musiks tempo, form og karakter 
(step 1-3)

• Eleven kan beherske komplekse bevægelses-
mønstre i koreografier (step 2-3)

Idrætskultur og relationer
• Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsre-

lationer i idrætslige aktiviteter (step 3)

Krop, træning og sundhed
• Eleven har viden om opvarmningsprogram-

mers formål, struktur og variationsmuligheder 
(step 1-3)

• Eleven kan formidle opvarmningsprogram 
tilrettelagt i samarbejde med andre (step 3)

• Eleven har viden om kroppens fysiologi og 
anatomi (step 1-2)

Litteratur til opvarmning:

• Friis, John (2006): Opvarmning og musik, i Focus 
– Tidsskrift for Idræt, nr. 1

• Larsen, Lars Henrik (2010): Udspænding, i Focus 
– Tidsskrift for Idræt, nr. 1

• Michalsik, Lars & Andersen, Lars Bo (2002): 
Aerob og anaerob træning, DIF 

• www.idraetsmusik.dk 
• http://traenerguiden.dgi.dk
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Step 1 – Opvarmning og musik

Materialer til step 1:

• Højttaleranlæg  
og musik

Banen kridtes op:

• Introducer eleverne til forløbet (kig evt. kapitlet igennem sammen og 
læs introen), samt hvad de skal lære og lave her i step 1. 

• Sæt eleverne i gang parvis i makkersamtaler, hvor de fortæller, hvad 
de kender til opvarmning fra deres egne idrætter. Sig de skal finde en 
makker, som dyrker en anden idræt end dem selv, og bed dem identi-
ficere forskelle. Saml op fælles på forskelle i tilgange til opvarmning i 
idrætten.

Skadede elever
• Forbereder under opvarmningen et resume 

bestående af de væsentligste pointer fra videoen 
om opvarmningsprogram på  
www.idrætpåhjernen.dk/e/k6 under step 1  
(se desuden timeout 1+2).

Præsentation af et opvarmningsprogram
Gennemfør et eksempel på et kort ”main- 
stream” (klassisk) opvarmningsprogram  
(max 15 minutter). Find velegnet musik på fx 
www.idrætsmusik.dk: 
1) Inddrag først løb med koordinationselementer. 

Løb på kryds og tværs ml hinanden – det er 
forbudt at løbe i ring! Find et par eksempler på 
koordinationsøvelser på idrætpåhjernen.dk/l/k6 
under step 1. 

2) Vælg svingøvelser ud fra retningslinjerne i video-
erne på hjemmesiden under step 1. Formation er 
med fronten mod dig. Forklar undervejs/til slut 
de 3 planer I svinger i (jf. videoen ”Svingmester” 
under step 2).

3) Vælg styrkeøvelser for pres/træk med overkrop, 
mave og ryg – kredsformation 

4) Vælg hoppeøvelser (højintensive) – fx front mod 
dig. 

5) Hvis du vælger strækøvelser, så forklar undervejs 
eller spørg ind til, hvilke muskler der strækkes, 
og hvilke bevægelser de kan udføre.

Timeout:
• Gennemfør timeout 1 som makkersamtaler med 

fælles opsamling (husk skadede elevers bidrag), 
hvor du supplerer med begrundelser for opbyg-
ningen af dit netop gennemførte opvarmnings-
program. Inddrag fagordene ”dynamisk/statisk 
arbejde” (en forklaring på fagordene kan findes 
som video under step 1).

• Forklar fagordet ”BPM” og betydningen af mu-
sikkens tempo for valg af øvelsestype (løb, hop, 
sving eller styrke). Spil musikstykkerne igen, og 
lad eleverne individuelt/parvis tælle BPM. Saml 
op på resultaterne.

Hør med kroppen
1) Spil nye stykker musik, som eleverne først skal 

forsøge at bevæge sig til og derved bestemme, 
hvilken øvelsestype (løb, hop, sving eller styrke) 
musikken passer til.  

2) Dernæst tæller eleverne BPM for musikstyk-
kerne. Kommer de til samme øvelsestype som 
resultat? 

Indhold og aktiviteter

Afrunding

• Er der tid tilbage, kan du sætte eleverne i gang 
med timeout 2 eller forberedelsen til step 2.

• Saml op med eleverne på, hvorvidt målene  
for step 1 er nået. Har de forståelse for alle 
fagordene?

Evaluer

• Er alle elever i stand til at følge musikken, og 
forstår de baggrunden for opvarmning? Hvis ikke 
kan I arbejde mere med det i step 2.



69Opvarmning

Step 2 – Opvarmning og sving
Materialer til step 2:

• Højttaleranlæg og musik
• Evt. spande, stokke, basketbolde

Banen kridtes op:

• Spørg ind til, hvordan det gik med at øve sving og følge 
musikken i elevernes forberedelse til step 2.

• Præsenter det vi skal lære og lave i dag. 
• Overvej at repetere fagord fra step 1.

Rytmefornemmelse
• Nogle elever har vanskeligt ved at fornemme og 

bevæge sig rytmisk til musikkens puls. I nød-
vendigt omfang kan du derfor vælge nogle af 
nedenstående 3 øvelser med det formål at træne 
elevernes evne til at følge musikken.

På beatet
• Eleverne står i en stor kreds. Vælg et stykke 

gang-/hoppe-musik med et tydeligt beat.
• Tæl musikken sammen med eleverne – de skal 

tælle med! 
• Giv kommandoer til hvornår eleverne skal udføre 

et hop (fx en sprællemand) – start på taktslaget 
”1”. Derefter på ”3”, ”2” og ”4”.

• Variation: elever skal lukke øjnene, eller du giver 
kun kommandoen men udfører ikke bevægelsen

• Hav fokus på fagordet ”takt” og undersøg, om 
eleverne kan mærke betoningen af pulsslagene.

Cirkelpuls
• Kredsformation: Bed eleverne lytte musikken 

(hoppemusik) og finde grundrytmen ved at klap-
pe i hænderne. Sæt simple bevægelser i gang, 
når alle har fundet rytmen, fx:

• Klap i hænderne og på låret
• Klap foran og bag kroppen
• Sid på hug og rejs jer
• Tramp i gulvet
• Gå fire skridt ind mod midten og ud igen
• Hop 3 gange med pause på 4
• Spark på 1-2 og frys i en stilling på 3-4
• Variation: Start bevægelserne på andre taktslag 

end ”1”. Når eleverne er fortrolige med øvelsen, 
kan du lade en elev være bevægelsesleder.

Ekko-stompleg
• I grupper a ca. 4 elever vælges en stomp-kom-

ponist, som med hænder, fødder eller remedier 
igangsætter en rytme, som de andre straks 
imiterer. Brug evt. rekvisitter (spande, stokke, 
basketbolde eller lign.). Rytmen gentages 4-5 
gange, før næste elev skal være komponist.

Indhold og aktiviteter

Timeout 
• Gennemfør timeout 1 først som makkersamtale og saml op fælles, så du får et indtryk af elevernes forståelse.

Præsentation af alternativt opvarmningsprogram

Step 1 – Opvarmning og musik
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Præsentation af alternativt 
opvarmningsprogram
• Eleverne kender fra step 1 skabelonen for, hvilke 

øvelsestyper et mainstream opvarmningspro-
gram indeholder. Men der findes andre måder 
at gøre det på inden for skabelonen. Så for at 
stimulere til en bredere opfattelse af indholdet 
i effektiv opvarmning, skal du nu præsentere et 
eksempel på et alternativt opvarmningsprogram 
(max 15 minutter) inden for skabelonens rammer 
(a og b er valgmuligheder):

0) Starter (fx nakke-/skuldermassage i kreds eller 
”klappeleg” fra kapitlet ”Aktivitetsudvikling” 
under step 2)

1a) Kredsdans til nummeret ”Here comes my baby” 
af ”Mavericks” eller til ”Happy” af ”Pharrell 
 Williams (se video på idrætpåhjernen.dk/l/k6 
under step 2)

1b) Løb som musikstopleg (evt. parvis) rundt 
mellem skumredskaber. Højst to elever/et par pr 
redskab, når musikken stopper. Hvis man ikke 
når at finde et ledigt redskab, er der 5 fysik (eng-
lehop, armstrækkere og lign.)

2a) Vælg svingøvelser ud fra retningslinjerne i 
 videoen ”Svingmester” (hjemmesiden under 
step 2). Formation er med fronten mod dig (men 
den forreste rækker kan vende sig og have ryg-
gen til dig og kigge på de bagerste rækker!)

2b) Eleverne udfører på skift i grupper a ca. 8 ele-
ver en selvvalgt svingøvelse til musikken, som 
de andre elever imiterer. 

3) Vælg 3-4 styrkeøvelser fra www.kampogkultur.
dk/ovelser/ (fx gigant mavebøjning, bænkpres for 
arme og ben, Armtræk, rygbøjning på makker). 
Øvelserne behøves ikke foregå til musik.

4) Høj intensitetsøvelse som fx hop, hurtige løb, 
stafetter (fx sækkevæddeløb), conditioning (se 
kapitlet ”street” under step 6) eller lignende 
men husk, at eleverne ikke må stå ret meget 
stille!

evt. 5) Hvis du vælger strækøvelser, så forklar 
undervejs eller spørg ind til, hvilke muskler der 
strækkes, og hvilke bevægelser de kan udføre.

Timeout
• Gennemfør timeout 2 som makkersamtale. Saml 

op fælles. 
• Gennemfør timeout 3 – ud fra elevernes ople-

velser – med henvisning til, at det i introen i 
elevhæftet step 1 påstås, at vi i opvarmningen 
indstiller os mentalt på, hvad der skal foregå, så 
vi kan koncentrere og fordybe os.

• Afslut med at spørge ind til bevægelseskvalitet 
i svingøvelser (tyngde, timing, og med langsom-
me helkropsbevægelser helt ud i leddene) og på 
rytme og tempo i musikken til sving. I kan evt. 
støtte jer til ”Model til danseanalyse” i streetka-
pitlet step 2.

Svingøvelser
• Med front mod dine elever repeterer I sving (eller 

øver nye sving – se videoen ”Svingmester”) For 
overskuelighedens skyld kan du – med inspira-
tion fra videoer på hjemmesiden under step 1+2 
eller fra andre sider på internettet præsentere 
2-5 forskellige sving inden for disse 4 kategorier: 

a) ”sving i vinduespudser-plan” (indebærer ofte 
sidebøjninger af rygsøjlen)

b) ”sving i hjulplanet” (indebærer ofte fremadbøj-
ninger af rygsøjlen) 

c) ”sving i bordplanet (indebærer ofte rotationer af 
rygsøjlen). 

d) slut af med ”andre sving” som ikke kan kate-
goriseres så let, da de fx foregår i flere planer 
samtidigt. 

• Endelig kan du slutte af med, at erfarne elever 
bidrager med nye sving, eller du kan præsentere 
en kort sving-koreografi, hvor de 4 kategorier 
indgår – den finder du på www.idrætpåhjernen.
dk/l/k6 under step 2. 

Sving for dummies
• Lad eleverne scanne QR-koden i elevhæftet og 

finde manglerne i bevægelseskvaliteten i de 
udførte sving. 

• Drøft manglerne fælles, og lad eleverne parvis 
optage sig selv udføre de samme sving med stør-
re bevægelseskvalitet – evt. fælles til musik, eller 
i mindre grupper.

Afrunding

• Saml op med eleverne på, hvorvidt målene for 
step 2 er nået. 

• Mind eleverne om forberedelse til step 3.

Evaluer

• Har eleverne tilstrækkelig forståelse for sam-
spillet mellem bevægelse og musikkens tempo 
og for fagordene? Fik de et bredere indtryk af 
effektiv opvarmning, og kan de udføre sving 
med tyngde, timing til musik og med langsomme 
helkropsbevægelser helt ud i leddene?
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Step 3 –  Tilrettelægge og formidle  
et opvarmningsprogram

Materialer til step 1:

• Blyanter
• Print fra  

hjemmesiden

Banen kridtes op:

• Præsenter det vi skal lære og lave 
• Inddel i opvarmningsgrupper og lad grupperne kort diskutere, hvad der 

kendetegner et godt samarbejde i grupperne. Saml op fælles, præsenter 
fagordene, og lad evt. grupperne vælge en faglig og social leder.

Skadede elever
• Deltager på lige fod med andre elever i at løse 

opgaven.

Tilrettelæggelse af opvarmningsprogram 
• Stil opvarmningsgrupperne følgende opgave: 
 •  Tilrettelæg et opvarmningsprogram, som 

skal formidles på klassen. Følg den kendte 
struktur. Opfordr til, at eleverne tænker alter-
nativt inden for disse rammer, og hold fast ved 
at ”svingøvelser” (til musik) skal være en del 
af programmet.

 •  Organisering: Du kan finde et arbejdspapir for 
strukturen på www.idrætpåhjernen.dk/l/k6 
under step 3, og dele ud til eleverne. Gennem-
gå arbejdspapiret fælles, og lad opvarmnings-
grupperne starte processen med at overveje 
muligheder for indholdet i strukturens forskel-
lige øvelsestyper. 

 •  OBS: hvis eleverne savner inspiration til fx sving 
eller opvarmningslege, så kan de lede i DGI´s 
øvelsesbank (www.traenerguiden.dgi.dk)

Formidling af opvarmningsprogram
• Overvej hvordan eleverne skal give feed back 

på hinandens opvarmningsprogrammer. Brug 
evt. timeoutspørgsmål 1-4 som en del af evalue-
ringen, herunder hvorvidt eleverne kunne følge 
musikken, var engagerede og forberedte under 
formidlingen? 

Indhold og aktiviteter Afrunding

• Gennemfør timeout 5 i opvarmningsgrupperne 
og saml op fælles.

• Bed eleverne gøre opvarmningsprogrammet fær-
digt, så de har det klar den dag, de skal formidle 
det. Sikr dig de har aftalt, hvem der sørger for 
hvad.

• Bed eleverne besvare/optage spørgsmål 7 under 
”Idrætsprofiler” – se menuen ”Elevsider” på 
www.idrætpåhjernen.dk 

Evaluer 

• Har eleverne tilstrækkeligt styr på at følge mu-
sik, udføre sving, samarbejde samt tilrettelægge 
og formidle opvarmningsprogrammer? I hvilke 
forløb kan du prioritere disse elementer hvis nød-
vendigt?

• Hvilke erfaringer har du ellers fået, som kan bru-
ges i lignende forløb i fremtiden?

Outro

• Følg op på elevernes besvarelse under ”Idræts-
profiler” spørgsmål 7 – se menuen ”Elevsider” 
på www.idrætpåhjernen.dk

Intro 
Inden timen skal du have besluttet, om nogle 
opvarmningsgrupper skal formidle deres pro-
gram i forbindelse med andre kapitler/idræts-

aktiviteter. Det vil betyde noget, om de skal 
formidle det fx i skoven eller på atletikstadion.
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BLIV KOSMOS CERTIFICERET IDRÆTS- 
OG/ELLER BEVÆGELSESSKOLE

EN KOSMOS CERTIFICERING BIDRAGER TIL AT SÆTTE ØGET FOKUS PÅ IDRÆT OG/ELLER BEVÆGELSE 
PÅ JERES SKOLE. VI STYRER PROCESSEN OG SIKRER JER ET GODT OG BÆREDYGTIG RESULTAT. 

NATIONALT VIDENCENTER
VICEKOSMOS.DK

TO CERTIFICERINGSMULIGHEDER
KOSMOS udbyder både en idrætsskole certi f icering 
og en bevægelsesskole certi f icering. 

På idrætsskolen deltager al le idrætslærere samt 
eventuelt pædagoger med fokus på idræt. Omfan-
get er seks temadage af seks t imer plus det arbej-
de, der l igger imel lem temadagene. 

På bevægelsesskolen deltager hele personalet. 
Omfanget er i  a lt  12 t imer. 

HVAD FÅR I?
- En certi f icering af skolen sikrer fagl ig 

professionel  sparring i  processen henimod 
implementering af idræt og /el ler bevægelse i 
hverdagen   

- Temadagene er omdrejningspunktet for 
certi f iceringen. Skolens personale får mul ighed 
for at arbejde med skolens strategi  og 
målsætning omkring idræt og /el ler bevægelse

- Et samarbejde med KOSMOS giver jeres skole 
adgang t i l  et netværk af andre skoler og 
fagpersonale, der også arbejder med idræt og 
bevægelse  

- Adgang t i l  den nyeste viden. KOSMOS både 
omsætter og producerer forskning omkring 
bevægelse og idræt i  skolen

- Løbende opfølgning /perspektivering
- Opsummerende evaluering 

EKSEMPLER PÅ TEMAER
- Den røde tråd gennem idræt og bevægelse i  hele 

skolen
- Forventningsfolder t i l  idrætsfaget og /el ler 

skolens bevægelseskultur
- Prøver i  idræt
- Integration af bevægelse i  pauser og                  

i  de bogl ige fag
- Inklusion / integration
- Opbygning af fagteam
- Didaktiske model ler
- Ulighed i  sundhed
- Netværksdannelse
- Læremidlet Idræt på Hjernen

PRIS
Prisen udregnes i  forhold t i l  det enkelte forløb. 
Dækker undervisning, kørsel  og projek tstyring.
Jeres skole står for lokaler og forplejning. 
Certif iceringen gælder i  fem år.

KOSMOS
KOSMOS er et nationalt v idencenter for kost, motion
og sundhed for børn og unge og er et samarbejde 
mel lem UC Syddanmark og UC Sjæl land. 
KOSMOS har mere end 8 års erfaring med at imple-
mentere bevægelse og sundhed på skoleområdet. 

KONTAKT
Videncenterchef Børge Koch
Telefon 7266 5250
E-mai l  bf ko@ucsyd.dk




