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Forord

Tak

I mange år har det været vanskeligt at finde 
forenklet og didaktiseret teori i en form, som er 
direkte anvendelig i skoleidræt. Det har gjort det 
vanskeligt for idrætslærere at forankre teori i den 
praktiske undervisning. Så ofte har undervisnin-
gen været teoriløs. Men praktiske færdigheder og 
bevægelseserfaringer er ikke tilstrækkeligt for at 
nå de ambitiøse færdigheds- og vidensmål i Fælles 
Mål 2014. Det er nødvendigt, at der reflekteres og 
sprogliggøres med alsidig teori i undervisningen, 
dvs. både inden for naturvidenskab, humanisme og 
samfundsvidenskab. 
Læringstænkningen i idrætsfaget går ud på, at 

kropslig handlen skal give erfaringer og færdig-
heder, som der skal reflekteres over med teori, så 
eleven opnår erkendelse:
Fra kropslig handlen  => kropslige færdigheder => 
refleksion  =>  erkendelse
Ambitionen med Idræt på hjernen er derfor netop 
at præsentere forenklet og didaktiseret alsidig 
teori. Dermed støttes elever og lærere i at bruge 
teori og tilgodese læringstænkningen, så elever 
også erkender og opnår en bevidsthed om, hvordan 
noget skal udføres og forstås. Bevægelse er dog 
fortsat omdrejningspunktet!

Der skal lyde en tak til mine fagkolleger i Hader-
slev for jeres faglige sparring. Og en særlig tak til 
Jesper Lind Olsen, som har layoutet materialet i et 
inspirerende samarbejde. Tak til Lars Tirsbæk for 
at have sat hjemmesiden op. Stor tak til UC Syd-
danmark for at have finansieret timer til udarbej-
delse af læremidlet. Og en tak til min kone Marie 

Madsen for faglig sparring og på anvendelse af IT. 
Endelig en stor tak til idrætslærerstuderende på 
Læreruddannelsen i Haderslev for deres indsats, 
og den inspiration de har bidraget med til udarbej-
delse af læremidlet.

Martin Elmbæk Knudsen 
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Introduktion
Denne lærervejledning er en del af læremidlet 
”Idræt på hjernen”. Læremidlet består desuden af et 
elevhæfte og af websitet www.idrætpåhjernen.dk.
Samtlige kapitler og steps i lærervejledningen, 
elevhæftet og på websitet er tæt forbundet og bør 
integreres i undervisningen.
”Idræt på hjernen” henvender sig til idrætsun-
dervisningen i udskolingen. Læremidlet er mål-
rettet samtlige af idrætsfagets færdigheds- og 
vidensmål for 8. og 9. klasse. Der er tale om et højt 
didaktiseret low-profit læremiddel med en forenk-

let, men ambitiøs faglighed. Et læremiddel som i 
sin tematiske form, målstyrede tilgang og alsidige 
indhold også vil udgøre et sikkert grundlag til 
prøven i idræt efter 9. klasse. 
Bemærk elevbogen er anvendelig som et fler-
gangsmateriale! Eleverne bør derfor ikke skrive 
direkte i bogen. I stedet printes og kopieres fra 
”Lærersider” på www.idrætpåhjernen.dk.
Lærersiderne er kodebeskyttet. Koden oplyses ved 
køb af lærervejledningen.

Generelt
Se intro-videoen til idrætslæreren på forsiden af 
www.idrætpåhjernen.dk. Du kan starte med et 
hvilket som helst kapitel i læremidlet. Da brug af 
læremidlet kan være en omvæltning for dine elever, 
bør I bruge tid på at se intro-videoen under ”elevsi-
der” på hjemmesiden, og du bør forberede elever-
nes forældre på, hvordan undervisningen ændrer 
sig, herunder at de fx bør bakke op om, at eleven 
møder forberedt til undervisningen. Du finder 6 
kapitler, som har følgende opbygning:

Intro til kapitlet
Her finder du, hvilke materialer kapitlet anvender, 
hvilken litteratur kapitlet især bygger på samt de 
Færdigheds- og Vidensmål, som kapitlet arbejder 
med. Der er overlap, så du i flere kapitler kan ar-
bejde med enslydende mål. Fordelen er, at du kan 
skrue ned for arbejdet med målene for eksempel 
inden for emnet ”bevægelsesanalyse” i et kapitel, 
hvis du skruer op for arbejdet med de samme mål i 
et andet kapitel. 

Steps frem for lektioner
Kapitlerne er opdelt i steps indeholdende en vis 
progression, så kapitlerne altid starter med step 1. 
Bemærk at der i flere dobbeltlektioner kan arbejdes 
med samme step, for at opnå tilstrækkeligt med tid 
til at nå målene. Så der kan sagtens anvendes flere 
undervisningsår til at nå omkring alle elevhæftets 
33 steps.

Banen kridtes op
I starten af hver time forventningsafstemmes, ved 
at læreren præsenterer ”hvad eleverne skal lære” 
og ”hvad de skal lave”. Tegn på læring formid-

les også (da målene i elevhæftet også indeholder 
”tegn på læring”), for jo mere bevidste elever er om 
tegn på læring, jo mere ser og anerkender elever, 
de handlinger der rækker mod målopfyldelse. Det 
præsenterede indhold er bl.a. valgt ud fra at være 
”idrætsligt neutralt” (dvs. uden at mange elever 
har stor erfaring med indholdet).

Indhold og aktiviteter
Her finder du overskrifter som ”skadede elever”, 
tekniske beskrivelser og øvelser samt spørgsmål og 
henvisninger til Timeout-spørgsmålene i elevhæf-
tet. Prioriter denne refleksion og sprogliggørelse 
undervejs i undervisningen, også selv om samta-
lerne kan udfordre flowet i de kropslige undervis-
ningsaktiviteter.

Afrunding
Her evalueres, og du kan præcisere, hvad eleverne 
skal lægge mærke til i forberedelsen til næste step.
 
Evaluering
Her kan du selv evaluere, den effekt undervisnin-
gen har på eleverne.

Projekt og Idrætsprofiler
Under projekt og idrætsprofiler er eleverne selvpro-
ducerende, og arbejder med kapitlets videns- og 
færdighedsmål i en innovativ og projektorienteret 
form, der kan vises frem.  

Det er håbet, at det fælles faglige udgangspunkt, 
som Idræt på hjernen kan give elever og lærere, vir-
ker inkluderende og danner grundlag for et fælles 
fagsprog. 

Opbygning
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Kapitel 1 – Fair play
Intro 
Kapitlet ”Fair play” er et velegnet kapitel at 
starte skoleåret med i august! For her kan idræts-
læreren fokusere på ”settingen” – altså hvilke 
normer og værdier, kulturer, ritualer, menneske-
syn m.m. undervisningen skal bygge på. Her er 
det naturligvis afgørende at du selv lever op til 
og praktiserer de idealer faghæftet og dermed 
kapitlet her sætter! 
Kapitlet gør det muligt at ”tingsliggøre”, (dvs. 
definere, illustrere og gøre ting, der ellers kan 
være usynlige synlige og arbejde med det!) – må-
den vi er sammen på i idrætstimerne. Et virkemid-
del er, at du gør meget ud af at iscenesætte under-
visningen, så kulturen bliver synlig og autentisk. 
Kan elever leve sig ind i kulturen i en idræt, så 
bliver det så meget lettere at få dem til at opføre 
sig i den rette ånd. Det er derfor oplagt, at elever-
ne og du selv allerede til den første lektion med-

bringer en kasket, så I tidligt får fokus på 
idrætskulturen!
Kapitlet viser først steps til cricket og dernæst 
steps til ultimate. Den ro og ordentlighed cricket og 
ultimate bygger på skaber også et godt rum for at 
øve sig i at reflektere og samtale i idrætsundervis-
ningen. Det skal eleverne ofte hjælpes til at lære. 
Med etik som omdrejningspunkt bliver der nok at 
diskutere. Og da oplevelserne og det faglige stof, 
der skal reflekteres og samtales om generelt er syn-
ligt men traditionelt ubearbejdet (fordi det ikke er 
tingsliggjort), så er dette kapitel et oplagt øverum 
til at skrue op for refleksion og samtale.
Håber din undervisning får den rette effekt og at 
du gør dig værdifulde erfaringer. 
”Det er lettest at slå de hold der ikke har noget 
kampråb” (citat Martin Elmbæk Knudsen 2001)
For yderligere intro – se elevhæftet step 1.

• Ca. 15 disce (eller 1 disc per 2 elever)
• 2 crickettasker (4 sæt)
• Cricketbolde (suppler med tennisbolde), 
• Cricket-pointskemaer (se  

www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 1)

• Veste 
• Elevhæfter
• Evt. kasketter til eleverne
• Blyanter og post-it/papir til dig selv

Materialer til hele forløbet: 

Forløbets færdigheds- og vidensmål

Målet med forløbet er, at eleven:
• Har viden om udviklingen af normer, værdier 

og etik i idrætskultur (step 1-5)
• Kan vurdere udviklingen af normer, værdier 

og etik i idrætskultur (step 1-5)
• Har viden om samspil mellem teknik og taktik 

i boldspil (step 1-5)
• Eleven kan beherske tekniske og taktiske 

elementer i boldspil (step 1-5)
• 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 

inden for alsidige idrætsaktiviteter (step 1-5)
• Eleven kan udvikle konstruktive samarbejds-

relationer i idrætslige aktiviteter (step 1-5)

Litteratur til Fair play i idræt:

• Juul, Erik (2002): Kampen – nødvendigheden og 
dilemmaernes holdeplads, Kvan nr. 62 

• Juul, Erik (1999): Kroppen i skolen. Slagboldspil. 
Et undervisningsmateriale for mellemtrinet.  
v/DGI, DIF, DI og Dansk skoleidræt

• www.spilcricket.dk
• Dansk Frisbee Sport Union (2013): Ulimate – en 

introduktion til undervisning (se  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 3)

FAIR PLAY
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Indhold og aktiviteter

Skadede elever:  
Kan deltage gående i opvarmningen, kan deltage 
som observatører i enkelte slåøvelser og kan tage 
hul på timeoutspørgsmål mens de andre spiller 
somestop cricket.
Opvarmning:  
Parvis lunte-opvarmning, hvor elev A fortæller elev 
B som har kapitlet i hånden, hvad dagens lektion 
går ud på. Elev B stiller uddybende spørgsmål til 
elev A. Elev B afslutter med at fortælle betydningen 
af fagordene.
Opsamling fra løbeopvarmning:  
Spørg en eller flere elever om kort at genfortælle 
dagens mål og indhold så du sikrer dig deres forfor-
ståelse er forenelig med din.

Kaste- og slåer-øvelser 
• Forbered din intro til Somestop cricket (se video 

på www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 1)
• Hjælp: Vi arbejder med Cricket, fordi det er et spil, 

der har tydelige traditioner for fair play, og inde-
holder normer og værdier, der tydeligt kommer til 
udtryk. Cricket er fra England, hvorfra mange sto-
re boldspil er kommet til Danmark. Og så er cricket 
den 2. største idræt i verden! 
Ifølge traditionen spilles med kasketter, så det skal 
alle have på. Men for at kunne spille Somestop 
Cricket er det nødvendigt at øve kastet og slaget

Øvelse 1: 
• Kaste underhåndskast til hinanden (11-12 me-

ters afstand, strakt underarmskast hvor bolden 
kastes til makkeren – bolden skal hoppe én gang 
inden den gribes, blød bue på kastet). 

  Variation: Øvelsen ændres til en ”stafet” hvor 
det gælder om først at have 10 gode kast og 
gribninger i træk. (Ved tabt bold startes evt. 
forfra). Indsæt evt. sideskift/drejninger/arm-
strækninger eller lignende efter hvert kast for 
mere bevægelse!  

Øvelse 2: 
• Præsenter greb (se video på  

www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 1) 
og vis slåerøvelsen (se også en beskrivelse af 
slåerøvelsen på hjemmesiden)

• Organiser i 4 hold: 1 slåer, 1 kaster, 1 keeper, 1 
observatør og boldsamlere (resten) 

• Obs: rollefordelingen er vigtig at præcisere. Præ-
ciser især observatørens opgave ud fra elevbo-
gens anvisninger.

 Overvej: at vælge en faglig leder + social leder 
i hver gruppe. Den faglige leder sørger for at 
opgaven løses korrekt inden for den tid der er til 
rådighed og den sociale leder sørger for at alle 
får øvet at slå og kaste

 

Step 1 – Somestop cricket

• 2 crickettasker (4 sæt)
• Cricketbolde
• Tennisbolde
• Cricket-pointskema (se hjemmesiden)
• 4 spande

Vejledning:
Har eleverne allerede kendskab til somestop og 
nonstop cricket, overvej da at gå til Kanga-cricket. 
Se www.erik-juul.dk/artikler/ (artikel nederst på 
siden).

Materialer til step 1:

Fortæl kort ud fra forløbets intro i elevhæftet, 
hvad forløbet går ud på. 

Præsenter hvad der skal læres og laves i dag
Fair play: 
• Præsenter fair play begrebet (eller spørg ind 

til elevernes forståelse heraf)
• Giv et eksempel på forskellen mellem etik 

og moral (fx sort arbejde) – evt. fra idrættens 
verden

Makkersamtale: 
• Hvilke forbindelser er der mellem etik, moral 

og Fair Play? 
• Opsamling på makkersamtale
• Respekt: Spørg eleverne om de kan nævne 

et eksempel hvor der udvises respekt for hin-
anden i idræt. (Hjælp: ”at man gør sig umage 
med at lave gode afleveringer, så andre kan 
lykkes”)

• Afslut med at pointere, at det er en norm, at 
man udviser respekt for hinanden i al idræt.

Banen kridtes op:
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Afrunding

• Eleverne skal nu internt på holdene forsøge at 
 besvare Timeout-spørgsmålene i evalueringen. 

• Saml op på spørgsmålene i plenum. 
• Fokuser på diskussion omkring de situationer, 

hvor det ikke var ligetil at afgøre, hvad der var 
det rigtige at gøre. 

• Brug så vidt muligt fagord i samtalen med ele-
verne. Husk at inddrage skadede elevers bidrag.

• Afrund timen med forberedelser til næste gang 
+ oprydning m.m. Hvis nogen går uden at hjælpe 
med at rydde op, så ….

Evaluer

• Hvad var virkningen? 
• Skal noget repeteres, eller er alle i stand til at gå 

videre til step 2?

Optakt
• Inddel klassen i 4 hold, så der spilles på 2 baner 

(hvis under 20 elever spilles kun på 1 bane). 
Introducer Some Stop Cricket ud fra video på 
www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 1

Her følger en forkortet udgave:
• Kaptajn vælges internt på holdene (gerne en elev 

som vil tage ansvar for at holdet opfører sig som 
gentlemen).

• Eleverne dømmer selv, idrætslæreren (overdom-
mer) kan kontaktes – men kun af kaptajnerne (!) 
ved tvivlsdomme.

• Lodtrækning mellem kaptajnerne om hvem der 
går til gærdet og hvem der er i marken, foretages 
af idrætslæreren – gerne med en engelsk pund-
mønt.

• Illustrer spillet
• Kaster: underhåndskast med venlig hastighed, 

”giftig” retning, bolden må ramme jorden max 3 
gange før gærdet – ellers er det en jordtriller (op-
lagt sted at vise begrebet ”That´s not cricket”.)

• Gærdespiller: slår fremad, ikke bagud med vilje, 
max 11 point, dø ved at blive kastet ud (dvs. 
kasteren rammer gærdet), grebet ud, ramme 
gærdet, smide battet, skal løbe hver gang bolden 
rammes, må løbe selv om der ikke slåes, må ikke 
ramme bolden med benet bevidst, én ekstra 
chance ved 0 point.

 

• Bemærk at gærdespilleren ikke må løbe ind foran 
gærdet. Der løbes bagud – derfor er der kegler 
på begge sider af gærdet, så elever der står med 
ryggen mod højre løber mod højre.

• Keeper + markspillere: griber bolden og kaste til 
kaster

• Alle: tage ansvar for at spillet fungerer (dømme 
selv, sige ”thats not cricket” hvis nødvendigt)

Igangsætning af spillet: 
• Kaptajnerne klappes ud på banen og afgør hvem 

der starter inde
• Indeholdet går i ”pavillonen” (hvor der kan være 

arrangeret the og kom-igen frugt/kage) + vælger 
en pointtæller (blyant og pointskema)

• Rotationsordning i marken afgøres inden start
• Under spillet: Der klappes når kaptajnen går til 

gærdet + når der scores 9 point (ved 11 Point – 
anerkendelse også i pauserne)

• Vigtigt: Når kampens sidste gærdespiller går 
til gærdet råber gærdeholdets pointtæller, hvor 
mange point der mangler for sejren.

Efter kampen: 
• Tak for kampen på rækker efter kaptajnen.
• OBS: hvis en bane er tidlig færdig med kampen, 

går hvert hold i gang med spørgsmålene nederst 
på elevsiden til lektion 1 (se afrunding nedenfor).

Spil Some Stop Cricket

”That´s not 
   cricket!”
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Step 2 – Non stop cricket

• Cricketsæt og bolde
• Cricket-pointskemaer 
• Tennisbolde 
• 4 spande 

• Fagordskort (se hjemmeside)
• Fagordsmaster-planche + 

materialer til step 2
• Små bat eller boldtræer

Materialer til step 2:

• Spørg ind til forberedelse – hvem kan nævne et 
af cricketspillets særlige normer og værdier?

• Hvem kan give et eksempel på fair play? Og 
på ikke fair play?

• Opsummer kort ”hvor vi er på vej hen og hvor-
dan det går med at lære det der skal læres”

Introducer hvad der skal læres og laves i dag
• Introducer ”That´s not cricket” og andre fag-

ord.

• Spørg til et eksempel på at det er på sin plads 
at sige ”That´s not cricket”. 
(fx at gå foran i køen osv.)

Makkersamtale: 
• Hvordan hænger ”That´s not cricket” sam-

men med at udvise manglende respekt eller 
manglende accept?

Banen kridtes op:

Afrunding

• Sæt eleverne i gang med Timeout spørgsmålene. 
• Hjælp eleverne med at kåre dagens mest fair 

spillende elev i dag! Sørg for at begrundelserne 
highligtes, og at eleverne anvender begreber fra 
forløbet. 

• Saml op på skadede elevers opgaver.
• Afrund timen med forberedelse til næste gang + 

oprydning m.m.
• Aftal med et par elever at de næste gang skal 

vise og forklare baghåndskastet og forhåndska-
stet med en frisbee.

Evaluer

• Hvad var virkningen? Skal noget repeteres, eller 
er alle i stand til at gå videre til step 3?

Skadede elever:  
Vil kunne deltage gående i opvarmning, som fesso-
rer i fessorspil. I Non stop Cricket kan de tage hul 
på timeout-spørgsmålene som observatører.
Opvarmning:  
Parvis lunte-opvarmning, hvor elev A spør elev 
B om betydningen af et af dagens begreber (og 
begreber fra sidste lektion). Elev A starter med 
kapitlet i hånden. Der byttes løbende….
Opsamling fra løbeopvarmning:  
Kapitlerne samles ind. 
Fessorløb 
• Udvælg 2 fessorer 
• Inddel de resterende elever i 4 hold 
• Igangsæt fessorløb  

www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 2 
Non stop cricket
• Inddel klassen i 4 hold, så der spilles på 2 baner. 

Sæt dig ind i reglerne i non-stop cricket se 
www.idrætpåhjernen.dk/l/k1 under step 2

• Gennemfør ellers kampen med samme ritualer 
som beskrevet i some-stop cricket.

Indhold og aktiviteter
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Step 3 – Ultimate

• Disce
• Veste i 2 farver

• Hulahopringe 
• 40 toppe-kegler

Materialer til step 3:

Læs indledningsvis side 4-9 i Ultimate- 
kompendiet på www .idrætpåhjernen .dk/l/k1 
under step 3

• Saml i rundkreds – gerne med armene om-
kring hinanden som man gør i Ultimate. 

• Spørg eleverne hvilke fagord vi har arbejdet 
med de forrige to lektioner + hvad de betyder 
og deres sammenhæng til fair play.

• Spørg ind til hvilke regler eleverne har læst 
om i Ultimate, og hvad der karakteriserer 
spillet 

Introducer hvad vi skal lære og lave i dag
• Introducer dagens fagord. Den livgivende kamp 

kan introduceres med det eksempel, at man 
i judo ser modstanderen som et spejl af egne 
svage sider, og derfor som en nødvendighed 
for egen udvikling. Modstanderen er altså ikke 
en der bare skal ”køres over”, men snarere en 
kammerat der behandles med respekt.

• Spørg hvem kan give et eksempel på, at 
det kan være nødvendigt at være tolerant i 
idrætstimerne?

• Fortæl om eller spørg kort ind til normer i 
Ultimate

Ultimate bygger på fair play, og når der  spilles 
kampe afvikles de uden brug af dommere. 
Ultimate har altså et regelsæt som betyder, at ele-
verne dømmer selv. Dermed har eleverne et stort 
ansvar for kampenes afvikling. Forudsætningen 
er at ingen overtræder reglerne med vilje.

Banen kridtes op:

Skadede elever
Vil ofte kunne øve stående kaste/gribe, kan få til op-
gave at skulle undervise i hammerkast næste gang.

Tekniske øvelser (herunder opvarmning – Obs:
Er øvelserne for svære kan disce udskiftes 
med bolde)

Demonstrer baghåndskastet + gribning (lad evt. 
en dygtig elev vise). 2-3 elever sammen afprøver 
baghåndskastet. Opfordr til at eksperimentere 
(mellem benene osv.)! Obs: Sikkerhed – placer 
 eleverne så de ikke kaster/løber ind i hinanden

3 på stribe stafet
• 4 hold på 2 baner – start 20 meter fra hver sin 

side af feltet. 
• Opfordr til Fair play! Husk eleverne på at det er i 

orden at sige ”that´s not cricket” om nødvendigt.
• Opsamling på 3 på stribe – spørg ind til, hvorvidt 

det lykkedes at spille fair? Var der episoder hvor 
”thats not cricket” var på sin plads at sige? (fx 
ved tyvstart)

Forhåndskast: 
• Demonstrer (eller lad en dygtig elev vise) for-

håndskastet. 2-3 elever sammen afprøver.
• Kast i bevægelse: løbe rundt 2-3 elever sammen 

og kaste til hinanden med forhånds- og bag-
håndskast. 

• Vis hvordan man gerne må være i løb med 
discen og kaste den videre, såfremt det sker 
med det samme. Spilbarhed: Hvis der er for lidt 
bevægelse kan du sætte den regel, at man skal 
være i bevægelse, når man griber frisbeen. 

Indhold og aktiviteter
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Step 4 – Ultimate

 

Materialer til step 4:

• Saml i rundkreds – gerne med armene omkring 
hinanden som man gør i Ultimate. 

• Spørg: Hvad tror I er den dybere mening med 
citatet: ”Det er lettest at slå de hold der ikke 
har noget kampråb”?

• Opsamling på sidste lektion – hvad er der ved 
reglerne og ånden i ultimate, vi kan tage med 
os til andre idrætsdiscpliner og til livet som så? 

• Hvad betyder tolerance? 
• Hvad betyder ”den livgivende kamp”?
• Sæt 2-3 grupper af elever i gang samtidig med 

at vise deres jongleringsøvelse. Evaluer…
• Gennemgå Det skal vi lære og Det skal vi lave
• Præsenter dagens fagord (altså de af dem I 

forventer at arbejde med i dag)

Banen kridtes op:

Smørhullet: 
• Øver forhånds- og baghåndskast, spilbarhed, 

pivotering, forsvarsspillerens afstand til kasteren
• 3 elever sammen
• Kasteren pivoterer og afleverer til modtageren 

med forhånds- eller baghåndskast. Den 3. elev 
er ”markør” (forsvarsspiller). Markøren dæk-
ker op i en armslængde fra kasteren (eller en 
meters afstand). Efter hvert kast løber markø-
ren ned til modtageren, som dermed bliver den 
nye kaster. Når markøren er på plads kastes 
igen. 

• Progression: De første 3-4 afleveringer fylder 
markøren ikke meget, men bliver mere og mere 
”aggressiv”, så markøren efterhånden kan lyk-
kes med at slå frisbeen til jorden (eller den ikke 
gribes). 

• Efter 8-10 afleveringer skiftes markøren. Pro-
gression: vælg at der skiftes hver gang discen 
tabes.

• Variation: Markøren mandsopdækker modta-
geren. Modtageren øver at finte sig fri og der-
med gøre sig spilbar, så modtageren kan gribe 
frisbeen. 

Afrunding

• Uddel kapitlet og sæt eleverne i gang med Time-
outspørgsmålene. Saml op i plenum.

• Afrunding i cirkel – med og modspillere sammen 
som i Ultimate. Husk lektier til næste gang og 
organiser hvornår/hvordan eleverne kan komme 
til at øve med discene til næste gang.

• Aftal med et par elever (evt. skadede elever) at 
de næste gang skal vise og forklare hammer-
kastet med en frisbee.

Evaluer

• Hvad var virkningen? Skal noget repeteres, eller 
er alle i stand til at gå videre til step 4?

Grib for livet
• Tip: inddel eleverne i match-par (dvs. bed ele-

verne om at finde parvis sammen to lige dygtige 
til ultimate! + del parrene på hvert sit hold)

• Inddel to hold a 3-6 spillere (brug 2 kampbaner)
• Bane: uafgrænset. Hulahopringe placeres som 

mål – brug altid 1 ring mere end antallet af spil-
lere på holdet. 

• Mandsopdækning – opdækning internt i 
matchparret.

• Scoring: aflever til medspiller i ring
Regler: 
• Ikke løbe med discen (kun hvis den gribes 

og kastes i samme bevægelse), opdækning i 
armslængdes afstand, turnover ved scoring og 
når discen slås til jorden af en forsvarsspiller 
(tillad altså at samle en tabt disc op).

• Introducer hvordan elever dømmer selv. 
Variationer: 
• Tag en time out undervejs hvis nødvendigt.
• Hvis det er for svært for holdene at score så 

indsæt 1-2 jokere, som altid er med det disc-be-
siddende hold. 

• Hvis det går fint for eleverne at gribe discen, så 
lad gælde at der er turnover hver gang discen 
rammer jorden. Men fasthold turnover når discen 
slås til jorden af en forsvarsspiller!

• Hvis der er behov for at stimulere grundspillet, 
kan du lade scoring gælde for 6 afleveringer i 
træk.

• Disce
• Veste, kegler, 

• 2 fagords-plancher
• 4 spande med fagordskort
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• Du kan læse uddybende om reglerne i ultimate-
kompendiet. Du kan også finde en kort introduk-
tion her: www.dfsu.dk/ultimate/introduktion 

Igangsætning af kampen: 
• Hvert hold udvælger en kaptajn der repræsente-

rer holdene ved uoverensstemmelser.
• Line-up og sig god kamp til modstanderne. Over-

vej om holdene skal finde på et kampråb.
• Flip discen (som plat eller krone) mellem de to 

kaptajner om hvem der opnår den gestus at 
kaste discen til modstanderen.

• Det kastende (scorende) hold skal være i egen 
målzone, det andet hold en fod på mållinjen. På 
signal fra det ikke-scorende hold kastes discen 
ned mod det ikke-scorende hold, og spillet er i 
gang. 

Variationer: 
• Overvej til en start at spille med en bold og skift 

senere til en disc
• Lad eleverne bestemme kampens fokus (sociale 

værdier, nederlag/sejr m.m.) 
• Kønsintegrering: Overvej om drengene spiller 

ultimate på den ene halvdel og pigerne på den 
anden. De må altså ikke krydse midterlinjen! (Der 
kan hermed opnås lavere krav til udholdenhed og 
måske øges hensynet til den enkelte, så alle del-
tager mere da de ofte får mere lige modstandere).

Skadede elever:
Kan indgå i fessorspil, agere som overdommere i 
den livgivende ultimate-kamp, 
Opvarmning:
Her bør du vælge en opvarmningsøvelse som 
træner kast og gribninger – fx legen ”discfanger”, 
se ultimatekompendium side 25. Eller blot bruge 
fessor-løbet som opvarmning.
Fessor-løb: 
Udvælg 2 fessorer. Inddel de resterende elever i 4 
hold. Igangsæt fessor-løbet – akkurat som i step 2, 
men nu med flere fagord og med disce i stedet for 
bat/bolde. Se hjemmesiden under step 4.
Hammerkast (upside down kast)
• Demonstrer hammerkastet (eller lad elever de-

monstrere). Se evt. hjemmesiden under step 4
• Sæt 3-4 elever sammen og lad dem afprøve, på-

nær 1 elev som - på skift - er observatør. 
• Observatøren ser efter kasterens greb og afvik-

ling af kastet. Gør opmærksom på præcis hvad 
observatøren skal kigge efter (jf. elevhæftet) 
nemlig om discen holdes næsten lodret (med 
bundsiden opad) og om discen slippes over ho-
vedet! Lad observatøren give gode råd mens de 
andre kaster.

Kast og gribninger:
Vælg øvelser fra side 16-17 i ultimatekompendiet 
som du finder passende. Målet er at mestre kast og 
gribninger i en sådan udstrækning, at du vurderer 
I kan spille kamp uden discen konstant falder til 
jorden.

Den livgivende Ultimate-Kamp:
• Spil på små hold a ca. 4 elever, på ikke alt for sto-

re baner. Der kan måske senere i step 5 bruges 
op til 7 elever pr hold.

• Forklar flg. regler for eleverne: 
Scoring ved at gribe discen i modstanderens 
målzone. Herefter skiftes banehalvdel så det 
scorende hold bliver i den ende hvor de lige har 
scoret, mens modstanderholdet går ned på mod-
satte mållinje og giver signal når det scorende 
hold må sætte discen i spil. Det sker med et langt 
kast ned til det andet hold (akkurat som ved 
igangsætning af kampen). 
Fysisk kontakt: Ingen 
Turn over: Når discen slås til jorden, når discen 
ikke gribes, når discen kastes ud af banen. 
Løb/skridt med discen: Kun hvis discen spilles 
umiddelbart efter gribning (opfordr til at være 
lidt large med reglen) 
Pivotering: Tilladt 
Omklamring: Ikke tilladt 
Nøl: Efter 10 sekunder 
Screening: Ikke tilladt 
Sideskift: Efter hver scoring

Timeout

• Udvælg nogle spørgsmål fra elevhæftet.
• Suppler evt. med: Lykkes det forsvarsspilleren at 

holde tilstrækkelig afstand til kasteren?
Timeout - samspillet
1) Diskuter jeres samspil – hvordan kan I hver især 

bidrage yderligere?
2) Er der brug for justeringer af reglerne for at få 

spillet til at lykkes?
3) Er der problemer af taktisk karakter, som I skal 

have fundet løsninger på?

Timeout – fair play
4) Hvilke udfordringer er der ved at dømme selv? 

Hvordan kan I undgå, at det går ud over oplevel-
sen af spillet? 

5) Hvilke oplevelser fra kampen peger på, at den 
kamp I lige har spillet var en ”livgivende kamp”? 
Hvilke oplevelser peger på det modsatte? Hvilke 
forskelle er der på at spille hårdt og spille ondt?

6) Hvordan virker det på jer at udfylde spiritkort og 
kåre det mest fair spillende hold? 

Indhold og aktiviteter



15Fair play

Step 5 – Ultimate

 

Materialer til step 5:

Skadede elever
Kan fungere som taktiske vejledere under indøvel-
sen af sidelinjebølgen (se elevhæftet)
Opvarmning
• Vælg en opvarmning med mange disc-afleverin-

ger og gribninger og moderat intensitet.
• Vælg evt. øvelser i at cutte  

– se ultimatekompendiet punkt 4c.

Angrebstaktikken ”Stack” som medspil  
– udfør sidelinje-bølge
• Inddel eleverne i matchpar (efter hurtighed høj-

de, drøjde).
• Inddel herefter 4 eller 6 hold (gerne små med 4-5 

elever pr hold). Holdene udfører nu en sidelinje-
bølge uden modstandere. Der skal være 2 cuttere 
i bølgen (altså to elever som på skift søger mod 
sidelinjen. Brug en bold til en start.)

1) Først aftaler eleverne, hvem der kaster discen 
og hvem der udfører 1. cut og 2. cut og hvem der 
løber dybt. Eleverne må gerne give hinanden 
numre hvis det letter timingen.

2) Cuttere og dybdeløbere placerer sig i et dødt 
område. 

3) Sidelinjebølgen igangsættes og øves. 
• Progression: Eleverne skifter hele tiden plads i 

det døde område og narrer dermed modstanderne.
• Eleverne skiftes til at være cutter og dybdeløber.
• Eleverne bruger en disc i stedet for en bold

Angrebstaktikken ”Stack” som medspil  
– udfør Sving med sidelinjebølge
• I grupperne udføres ”Sving” med sidelinje-bølge. 
1) Kasteren starter nu med discen i den ene side af 

banen. Cuttere og dybdeløbere placerer sig igen 
i et dødt område. 

2) Men til forskel fra før er der 1-2 kastere mere, 
som hjælper med at udfører svinget, dvs. de 
løber lavt midt i banen og modtager discen og 
forsøger så at starte en sidelinje-bølge til mod-
satte side.

Afrunding

• Spiritkort: Lad eleverne udfylde spiritkort efter 
kampen. Saml op på resultatet og knyt spørgs-
mål – se elevhæftet. 

• Afrunding i cirkel, med og modspillere sammen 
som i Ultimate. Kåring af dagens mest fair spiller 
eller hold.

• Fremhæv dagens gode aktioner, afleveringer 
m.m., spørg eleverne hvilke de har bemærket.

Evaluer

• Hvad var virkningen? Skal noget repeteres, eller 
er alle i stand til at gå videre til step 5?

Indhold og aktiviteter

• Disce
• Veste
• Kegler

Læs indledningsvis ”værktøjskassen” 
nederst side 21 i Ultimate- kompendiet på 
følgende link: idphj .dk/L5#1

• Saml i rundkreds – gerne med armene om-
kring hinanden som man gør i Ultimate. 

• Opsamling fra sidste lektion:
• Spørg: hvad vil det sige at udvise sympati?
• Spørg ind til hvad eleverne har læst om 

ultimate-taktik. Illustrer evt. med print fra 
ultimatekompendiet side 27-29. Forklar 
eleverne at taktikken er med til at give nogle 
løbebaner som de kan følge og det reducerer 
den taktiske kompleksitet.

• Præsenter hvad vi skal lære/lave og fagord

Dagens fagord
Sørg for at bruge fagordene under de taktiske 
instruktioner og øvelser.

Banen kridtes op:
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Angrebstaktik som modspil  
– udfør sidelinje-bølge og sving med fair pres
1) Nu finder to af holdene sammen og de udfører 

3-4 sidelinje-bølger ad gangen. Modstanderhol-
det udfører mandsopdækning men med et lavt 
fair pres, så angriberne har mulighed for at lyk-
kes og opnå scoringer. Sikr dig at eleverne ved 
hvad et fair pres er.

2) Det fair pres stiger lidt, men kun så meget at det 
af og til bliver nødvendigt at svinge discen over i 
modsatte side. Holdene udfører igen 3-4 sidelin-
je-bølger ad gangen.

Den livgivende Ultimate-Kamp:
• Inddel eleverne i hold a max 7 elever, på ikke alt 

for store baner. 
• Sikr dig eleverne kender reglerne fra sidst.
• Forklar flg . regler for eleverne:
 Scoring ved at gribe discen i modstanderens 

målzone. Herefter skiftes banehalvdel så det 
scorende hold bliver i den ende hvor de lige har 
scoret, mens modstanderholdet går ned på mod 
satte mållinje og giver signal når det scorende 
hold må sætte discen i spil. Det sker med et langt 
kast ned til det andet hold.

Variationer: 
• Se step 4

Spiritkort
Lad eleverne udfylde spiritkort. Saml op på resulta-
tet og knyt spørgsmål – se elevhæftet.

Projekt

Outro:

Timeout

• Se løbende timeout spørgsmål fra elevhæftet  
– og tag fat i de mest oplagte.

• Makkersamtale: Hvilke muligheder tilbyder ulti-
mate dig som idrætsudøver og hvad kræver det 
af forpligtelse? Saml op i plenum (muligheder: 
fællesskab, oplevelser, kondition m.m. Forpligtel-
se: især selvforvaltning og fair play) 

Afrunding

• Afrunding i cirkel – med og modspillere sammen 
som i Ultimate. Tak for indsatsen og deltagelsen 
i forløbet. Spørg evt. ind til elevernes oplevelse 
af forløbet.

• Præsenter hvordan eleverne skal løse Projekt 
Fair Play – samt besvare spørgsmål 1 under 
idrætsprofiler under menuen ”elevsider” på 
hjemmesiden

• Se elevsider på hjemmesiden under kapitel 1, og beslut hvordan projektet skal præsenteres.
• Andre projekt-muligheder, der arbejder med forløbets værdimæssige mål:

• Rollespil – se ultimate manual s. 41
• Arranger Fair Play dag/aften på klassen – inviter familier og spil cricket.  

Iscenesæt begivenheden, så idrættens kultur og værdier bliver tydelige.

• Gør dig umage med – sammen med eleverne 
– at fastholde de værdier for den gode idrætsun-
dervisning I er blevet enige om i alle de kom-
mende lektioner. Brug evt. udtrykket ”that´s not 
cricket” fremadrettet.

• Hvis du finder det nødvendigt at forlænge 
forløbet med fair play, fortsæt da med at udfol-
de temaet i kontaktidrætter som fx håndbold, 
slåskultur m.m., og lad eleverne erfare, at det 
kan være vanskeligere at leve op til fair og god 
opførsel i nogle idrætter frem for andre.

Evaluer

• Følg op på Projekt Fair Play og på Idrætsprofiler
• Kan eleverne spille ”i den rette ånd”, og har de 

styr på fagordene?
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Plads til dine noter
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Kapitel 2 – Street
Intro 
Kapitlet viser først steps til Streetdance og der-
næst steps til Parkour. Er du uvant med stre-
etdance vil du helt sikkert skulle bruge en del 
forberedelse. For i dans kommunikeres gennem 
kroppen, så du skal øve nogle trin og mindre seri-
er. Heldigvis er der god hjælp at hente i kapitlet, 
da du her vil kunne finde video-klip af en lang 
række ”moves” (grundtrin). Der er heller ikke 
krav om at du skal vise lange streetdance-serier, 
da det er målet, at eleverne selv skal sammen-
sætte disse. Men brug et par timer på at forbere-
de det første step – så er du godt på vej. 
Dans er ofte et indholdsområde uden stor status, 
særligt blandt drenge. Så det kan blive nødven-

digt tidligt at gøre det klart for eleverne at du 
forventer de udtrykker respekt - også over for 
indholdet.

Motivation med svedpræmier i Streetdance
Overvej om du i afslutningen af timerne vil udde-
le svedpræmier til de/den elev der har gjort sig 
bemærket med en særlig stor indsats i dagens 
undervisning. Du skal naturligvis have en præ-
mie, som du selv skal finde på (en idrætsrekvisit, 
et blad, et diplom eller håndtegn og klapsalver 
fra hele klassen). For at modtage sin svedpræmie 
skal man naturligvis vise sit sejeste ”Pose” for 
hele klassen.

Materialer til hele forløbet: Musikforslag

Litteratur til steps om Streetdance

• Se www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 under step 1. 
Suppler med at søge på www.youtube.com,  
søg fx på ”street dance steps for beginners”.

Litteratur til steps om parkour

• Jørgensen, Henrik Taarsted (2010): ”Redskabs-
gymnastik”, Via Systime, kapitel 9

• Videbæk, Thomas; Mortensen, Jakob (2012): 
”Parkourundervisning – en guide til undervis-
ning i parkour”

• Musikvalg helt fra 94-125 BPM (beats pr. 
minute) kan bruges. Overvej at starte med 
den lidt langsommere musik og progredier til 
hurtigere musik, når der skal udfordres.

• Musik til Streetdance kan fx købes på  
www.move-ya.dk eller  
www.shop.fitness-sound.dk  
hvor du kan søge på ”streetdance” og  
”BPM”. Til højre er også nogle forslag  
(titel og kunstner)

Low – Flo Rida
Crank that – Soulja Boy
Walk it out – DJ Unk
2 step – DJ Unk
Goodies – Ciara
1, 2 step – Ciara
What is love – Haddaway
Gimme more – Britney Spears
My humps – The Black Eyed Peas
I don’t need a man – The Pussycat Dolls
Kiss kiss – Chris Brown
Boom boom pow – The Black Eyed Peas
Op med håret – Ufo og Yeppa
Thrift shop – Macklemore ft . Ryan Lewis
Talk dirty – Jason Derulo
Løgn og latin – KNA Connected
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Forløbets færdigheds- og videnshedsmål

Alsidig idrætsudøvelse
• Eleven har viden om samspillet mellem 

bevægelse og musiks tempo, form og 
karakter samt bevægelsesanalyse i dans 
(step 1-4)

• Eleven kan beherske komplekse bevæ-
gelsesmønstre i koreografier (step 1-4)

• Eleven har viden om bevægelsesanalyse 
af gymnastiske øvelser og spring (step 
5-8)

• Eleven kan analysere egne og andres be-
vægelser inden for gymnastik og parkour 
(step 5-8)

• Eleven har viden om teknikker til at 
sammensætte bevægelser inden for red-
skabsgymnastik og parkour (step 5-7)

• Eleven kan beherske sammensatte bevæg-
elsesserier med og uden musik (step 6)

Idrætskultur og relationer
• Eleven har viden om organiseringsmulig-

heder for idrætsudøvelse (step 8)
• Eleven har viden om sammenhænge mel-

lem samfundstendenser og idrætskultur 
(step 8)

• Eleven kan diskutere samspillet mellem 
samfund og idrætskultur (step 8)

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

og fysiologi i et træningsperspektiv (step 
5-8)

• Eleven har viden om idrætsudøvelses 
betydning for identitet (step 8)

• Eleven kan vurdere idrætsaktiviteters 
betydning for identitet (step 8)

Step 1 – Streetdance
Materialer til step 1:

• Introducer kapitlet for eleverne. Afstem 
forventningerne til forløbet, ved at kigge på 
siderne fremad og tal om hvad forløbet inde-
holder og skal ende ud i

• Lad eleverne se videoen – fx ved at scanne 
QR-koderne i elevbogen med deres smart-
phones

• Spørg ind til: Hvad kendetegner danser-
nes tøjstil? Hvordan er musikken? Hvordan 
bevæger danserne sig? I hvilket miljø foregår 
dansen?

• Lad eleverne læse teksten om Streetdance. 
• Spørg ind til: Hvilke andre streetkulturer ken-

der I? 
• Præsenter hvad vi skal lave og lære. Sikr dig 

eleverne ved hvad målet og indholdet er.
• Præsenter også fagord: Lad eleverne vise 

hvordan man er ”grounded”.  
Giv eksempler på et ”pose”. Lad evt. elever-
ne også give eksempler. Spørg ind til hvilke 
udtryk eleverne kender fra streetkultur?

• Orienter evt. om svedpræmier

Banen kridtes op:

• Iscenesæt ved selv at have Stre-
et-wear på (hættetrøje, løse lange 
bukser, stor t-shirt, kasket m.m.)

evt. ved at uddele kasketter.  
Undervis evt. udenfor hvis  
faciliteterne er der.

• Medbring musik, 
kasketter.

Indhold og aktiviteter

Skadede elever
Hvis der er elever der skal fritages, så sæt dem i gang 
med at finde ud af, hvordan Hip Hop kulturen er op-
stået samt hvilke værdier kulturen bygger på.
De kan også være med til at bestemme hvem der 
skal have dagens svedpræmie.

Kast nogle håndtegn (stemthed, kultur, fornem 
musikken)
• Vælg et musikstykke og sæt alle igang med at gå 

rundt mellem hinanden (i streetwear, uddel evt. 
kasketter) og mærker musikkens beat.  
Eleverne kaster nogle håndtegn med dem de 
møder på deres vej. 

• Vær Grounded og Groovy. Støt eleverne med at 
fornemme musikken, så de er i takt.

• Indlæg tid til nogle individuelle ”Pose”s under-
vejs (evt. giv tegn når det skal udføres)

• Indlæg efterhånden nogle grundtrin som alle 
udfører – se www.idrætpåhjernen.dk/e/k2 under 
step 1

• Makkersamtale: Time out 1 
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Indhold og aktiviteter (fortsat)

Step 2 – Streetdance

• Præsenter ”Det skal vi lære/det skal vi lave”
• Præsenter ”Model til danseanalyse”. Fortæl i 

den forbindelse hvem danseren Rudolf Laban 
var.

• Forklar hvordan modellen kan bruges til at 
analysere en dans og at eleverne skal se det 
som en støtte til at kunne kvalificere deres 
streetdance, så den udtrykker sig mere spæn-
dende/streetagtig. 

• Orienter evt. om svedpræmier

Banen kridtes op:

Den første streetdance
• Vis eleverne grundtrin fra hjemmesiden. Under-

vis i en kort streetdance. Find inspiration under 
www.idrætpåhjernen.dk/l/k2. Indsæt pose – evt. 
før eller efter dansen.

• Dansen kan afsluttes med, at eleverne battler 
dansen (dvs. danser den over for hinanden, eller 
på skift). 

• Forslag til Musik: (Løgn og latin – KNA Connec-
ted, langsom)

• Afslutningsvis: lad drengene vise for pigerne og 
omvendt. Prøv med hver sin startformation (fx 
starte i klump, starte 4-3-2-1 eller andet)

• Timeout 2+3: lad eleverne individuelt eller i små 
grupper overveje hvad de skal øve for bedre at 
kunne danse streetdance, fx mht. at fornemme 
rytmen i musikken.

• Hvordan er streetdance anderledes end de dan-
sestilarter I allerede kender?

Dirigenten (ekstra øvelse)
• Du kan også vælge denne øvelse: Præsenter 

eleverne for 5-8 grundtrin i vilkårlig rækkefølge 
og vær tydelig på hvad grundtrinnet hedder. 
Gentages nogle gange så eleverne har gode 
muligheder for at huske navnet på det enkelte 
grundtrin. 

• Lav små grupper og vælg en dirigent i gruppen, 
som først udfører en ”Pose” og dernæst siger 
navnet på et grundtrin og gruppen imiterer. 
Dirigenten skiftes ud, så alle i gruppen bliver 
dirigent.

Skadede elever
Fremlægger kort hvad de har fundet ud af om Hip 
Hop kulturen.

Afrunding

• Uddel grundtrin (fra hjemmesiden) til eleverne  
– flere elever til hvert trin. Eleverne skal gå ind 
på hjemmesiden og øve dem, så alle elever viser 
et grundtrin i små grupper for alle de andre 
elever næste gang. Du kan evt. give dem tid til at 
øve det her i timen.

• Uddel evt. svedpræmie.
• Afslut timen med Håndtegn

Evaluer

• Hvad var virkningen? 
• Skal noget repeteres, eller er alle i stand til at gå 

videre til step 2? (Særligt er det vigtigt at elever-
ne har så meget musikforståelse, at de kan følge 
musikken)

• Streetwear

Materialer til step 2:

• Kasketter • Musik

Model til 
danseanalyse

KROPSBEVIDSTHED
Hvad gør kroppen?

Gang/løb

Hoppe/springe/fjedre

Rulle/krybe/kravle

Dreje 

Balancere/falde Hænge/klatre 

Bøje/strække/vride

RUM
Hvor bevæger kroppen sig?

    
over/under bæltestedet
mod højre-mod venstre

foran-bagved

Det generelle rum 
Placering: 

ovenpå-under, ved siden af
Retninger:

ligeud-kurvet, 
forlæns-baglæns, 

fremad-tilbage

Planer:
 lavt-mellem-højt

Afstande:
tæt på-langt fra 

Det personlige rum

Volumen: 
lille brug af rum

ødsel brug af rum

Kæmpe

RELATIONER
Hvem bevæger kroppen 

sig med?

Alene-sammen

Gennem-rundt om

Med leder-uden leder

Gentagelse-kanon

Følge-spejle

i formationer (kreds, vendt mod, 
ved siden af, efter hinanden osv.)

Symmetrisk-asymmetrisk

Ritualer

Lyd-lys-musik Genstande

Masker-kostumerStemmer

ISCENESÆTTELSE
- Effekter og rekvisitter BEVÆGELSES-

KVALITET
Hvordan bevæger kroppen sig?

Vægt: tung-let, 
stærk-svag, 

spændt-afspændt

Form: åben-lukket, 
bred-smal, rund-spids-kantet

Tid: hurtig-langsom, 
rytmisk-arytmisk, 

pludselig-vedvarende

Flow: kontrolleret-ukontrolleret, 
sammenhængende-afbrudt, 

samtidig-skiftevis
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Indhold og aktiviteter

Skadede elever
Vil kunne inddrages de fleste steder i step 2.
De kan også være med til at bestemme hvem der 
skal have dagens svedpræmie.

Klappekonkurrence (Stemthed og udtryk)
• Øv klappekonkurrencen (se www.idrætpåhjer-

nen.dk/l/k2 under step 2). Øves først som med-
spil i stor kreds – derefter som battle mellem to 
grupper i kanon.

Elever præsenterer grundtrin
• Start den praktiske undervisning med at elever 

i små grupper præsenterer det grundtrin de har 
skullet øve sig på. Sig de skal lægge vægt på at 
skabe et streetudtryk (grounded, loose, tilbage-
lænet stil m.m.). Lad resten af elevflokken være 
med til at udføre trinnet, når de har set det nogle 
gange.

• Pose: du kan bede eleverne først vise et indi-
viduelt valgt pose, et par håndtegn og derefter 
vise deres grundtrin. I små grupper giver det 
sikkert et interessant forskelligartet udtryk.

• Obs: Vær opmærksom på at eleverne viser den 
fornødne respekt for de andre og for opgaven – 
også i dans!

Opvarmningsdans (repetition og  
ejerskab/motivation)
• Gentag streetdancen fra step 1 – dog indlægges 

ca. halvvejs 2x8 pulsslag som elever fylder ud 
med det grundtrin de har øvet hjemmefra.

Makker-spejl (repetition og opvarmning)
• Parvis sammen, eleverne skiftes til at finde på et 

grundtrin i streetdance, og de andre efterligner. 
Efter 8-10 gentagelser er det makkerens tur til 
at finde på et nyt grundtrin. Musikken kører på 
repeat i baggrunden.

Labans bevægelsesanalyse – kort teoretisk 
øvelse
• Bed eleverne om i grupper – ud fra modellen 

til danseanalyse i elevhæftet – at finde ord der 
beskriver streetdance. 

• Spørg fx ind til hvilken vægt og tid som dansen 
udføres med eller hvilke planer som dansen især 
udføres i? Det kan være en idé at lade eleverne 
undersøge udvalgte grundtrin, så det bliver kon-
kret.

• Saml op på gruppernes arbejde i plenum og find 
i fællesskab nogle ord der beskriver udtrykket 
i streetdance (og dermed kvalitet i udtrykket i 
streetdance). Fasthold evt. ordene ved at skrive 
dem på en tavle i rummet. Inddrag gerne fagord 
fra tidligere lektioner.

Bevægelsesanalyse i praksis I:
• Dans en streetdance-koreografi (evt. den fra sid-

ste uge). Del elevgruppen i to halvdele, hvor den 
ene gruppe kigger på den anden, som udfører 
dansen. Den observerende elev skal herefter i 
en makkersamtale – med brug af modellen til 
danseanalyse – fortælle/vejlede sin makker til at 
skabe endnu mere streetudtryk. 

• OBS: inddrag skadede elever i øvelsen

Koreografi
• Eleverne skal nu i grupper skabe deres egen 

korte koreografi inden for Streetdance. 
• Konkret skal de bygge oven på en koreografi som 

I allerede kender. Vælg en kort koreografi, som 
eleverne bygger videre på. Sæt en ramme:

 • For indholdet (sig at der skal indgå hånd-
tegn, pose, freezes (se step 4) og mindst x 
forskellige trin, og evt. mindst 8x8 taktslag/puls-
slag) 

 • For udtrykket (fx elevfokus på de ord I sam-
men lige har fundet ud af karakteriserer street-
dance, eller fokus på at bevæge sig i bestemte 
rum og planer, eksperimentere med særlige 
opstillinger m.m.) og 

 • For måden gruppen arbejder på (bed grup-
perne vælge en opgaveansvarlig person som sik-
rer at opgaven bliver løst og en social ansvarlig 
som sikrer at alle i gruppen bestemmer mindst et 
grundtrin) og 

 • For tiden der må bruges på at løse opgaven. 
• Eleverne skal vise dansen næste gang.

Afrunding

• Overvej: at spørge et par elever om de vil stå for 
en opvarmningssekvens næste gang hvor de ind-
drager nogle af de kendte grundtrin I har været 
igennem. 

• Mind eleverne om at gøre koreografien færdig i/
til step 4.

• Uddel evt. svedpræmie.
• Afslut timen med Håndtegn

Evaluer

• Hvad var virkningen? Skal noget repeteres, eller 
er alle i stand til at gå videre til step 3? 

• Forstod eleverne i nødvendigt omfang at bruge 
modellen til at kvalificere egen bevægelse og 
udtryk?

• Formåede eleverne i grupperne at komme godt i 
gang med at udarbejde deres egen streetdance?
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Step 3 – Streetdance

• Repeter med makkersamtale: Spørg ind til 
hvad bevægelsesanalyse i dans er, og hvor-
dan man eksempelvis kan bruge og forstå 
de forskellige kategorier. Kort opsamling i 
plenum.

• I dette step præsenteres eleverne for forskelli-
ge musikgenrer og forskellige danse. Elever-
ne skal få et indblik i dansenes forskellighed 
og derved få en forståelse for de forskellige 
dansekulturer, som findes rundt i hele verden.

• Præsenter det skal vi lære/det skal vi lave. 
• Orienter evt. om svedpræmier

Banen kridtes op:

• Streetwear
• Kasketter

Materialer til step 3:

• Mobiltelefoner med  
scannefunktion

Indhold og aktiviteter

Skadede elever
Kan også være med til at bestemme hvem der skal 
have dagens svedpræmie.

Opvarmning (kan udelades)
• Men har du indgået en aftale med nogle elever 

i forrige lektion om at stå for en street-opvarm-
ningsdans, så introducer dem og deres opgave.

Stationsløbet ”Dance around the world”
• Før timen skal stationerne sættes op. Det 

vil sige at QR-koden sammen med en kort 
beskrivelse af musikgenren (se og print fra  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 under step 3)  
skal stilles ved en station. Her er det vigtigt at 
der er nok plads mellem stationerne, således 
at grupperne ikke kommer til at forstyrre 
hinanden. 

• Eleverne bliver delt op i grupper. Der skal være 
ca. 3 elever i en gruppe. Grupperne fordeles ved 
de 5 ovennævnte dansestationer. Sikr dig at alle 
grupper har en smartphone med scannefunktion.

• Ved stationen er det elevernes opgave at læse 
den korte beskrivelse af stationens dansegenre 
og derefter scanne koden, så de kan se videoen. 
Efter videoen er blevet set flere gange, er det 
gruppens opgave at efterligne de dansetrin, som 
de kunne se i videoen. 

• Læreren fungerer i denne arbejdsmetode som 
vejleder. Det vil sige, at du går rundt og hjælper 
eleverne med de forskellige dansetrin. Læreren 
bestemmer desuden, hvornår stationerne skal 
byttes.

• Hvis der er nok tid, er det en god ide at gennem-
gå nogle af de ny indlærte dansetrin sammen 
med eleverne.

Breakdance
Breakdance er en danseform, som blev udviklet i 
USA’s storbyer i slutning af 1970’erne. Ordet break-
dance betyder ”dans med afbrydelser”. I den akro-
batiske dans ”mimes” for eksempel gang, kroppen 
vrides i yderstillinger, og danseren snurrer rundt på 
skuldrene.

Salsa
Salsa er en latinamerikansk pardans, hvor herren 
gennem føring fortæller kvinden, hvad der skal gø-
res. Derfor er det vigtigt, at han fører hende præcist 
og tydeligt, så hun kan følge hans bevægelser (trin 
og figurer).

Electrodance
Elektrodance er en danseform, hvor man arbejder 
med en variation af bevægelserne i temposkiften-
de hurtighed. I nogle dansetrin skal den menne-
skelige bevægelse ligne en robot.

Hip Hop
Hiphop er en dans, som er mere konkurrencebeto-
net. Dansere kæmper tit om status.

Funk
Funk er en dansestil, som stammer fra USA og er 
inspireret af soul, jazz og rock. Funk kan danses 
uden en partner eller gruppe
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Timeout: 

1) Samtaler i grupperne. Hvad kendetegner de 5 
forskellige streetdance-genrer? 

2) Hvilke forskelle er der i musikken? Hvad betyder 
musikken for bevægelsernes tempo, form og 
karakter?

Freezes

• Varm håndleddene godt op. Brug ikke lang tid 
på freezes ad gangen, da det er hårdt for særligt 
håndled.

• Vis forskellige freezes, fx Baby freeze, turtle 
freeze og shoulder freeze (søg på ovennævnte 
freezes på YouTube, så kan du se dem) og lad 
eleverne øve sig. Er det for svært, må du finde 
lettere freezes eller lade eleverne ”pose” i stedet.

• Mind eleverne om, at de skal inddrage freezes, 
poses, håndtegn i den koreografi de viser i 
step 4!

Evaluer

• Hvad var virkningen? Skal noget repeteres, eller 
er alle i stand til at gå videre til step 4? 

Afrunding

• Uddel evt. svedpræmie
• Afslut timen med Håndtegn
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Step 4 – Streetdance
Materialer til step 4:

Præsenter hvad der skal læres og laves i dag. 

Banen kridtes op:

Skadede elever
Kan deltage med de andre elever og være med  
til at bestemme hvem der skal have dagens sved-
præmie.

Opvarmning (kan udelades)
Her kan du lade eleverne på skift undervise i de 
”moves” inden for genren, som de har fundet på 
YouTube.

Timeout: 

1) Giv grupperne tid til at diskutere, hvilke æn-
dringer de vil foretage i deres dans, ud fra de 
tilbagemeldinger de har modtaget. Overvej at 
lade dem øve sig og performe igen (evt. næste 
lektion)!

Indhold og aktiviteter

Evaluer

• Hvad var virkningen? Skal noget repeteres, 
eller vurderer du at alle har nået færdigheds- og 
vidensmål og er klar til at forlade dansen?

Afrunding

• Spørg ind til hvordan forløbet har påvirket ele-
vernes opfattelse af streetdance.

• Timeout 2+3 kan gennemføres som makkersam-
taler med opsamling i plenum: Hvad betyder 
streetdance for udviklingen af hvem vi er – vores 
selvopfattelse og identitet? Er der nogle erfarin-
ger eller gode oplevelser, som eleverne kunne 
finde på at søge/dyrke fremadrettet?

• Uddel evt. svedpræmie.
• Afslut timen med håndtegn og mind eleverne om 

forberedelse til step 5.

The Dance Battle
• Du bør overveje om eleverne lige skal have lidt tid til at øve og justere deres egen koreografi inden 

performance. 
• Elever viser i grupper deres koreografi, som de påbegyndte i step 2.
• Øvrige elever observerer og giver efter hver dans feed back ud fra fokuspunkterne (eller nogle af dem) 

i elevhæftet step 4. Sikr dig at alle kommer til at give feed back – evt. ved at organisere hvilke grupper 
der giver primær feed back på en dansegruppe. Andre elever kan så dernæst supplere. 

• Pointer at feedback gives konkret og på en ordentlig måde, dvs. med respekt for de dansende.
• Opfordr til, at eleverne optager deres dans. De kan bl.a. bruge optagelserne til prøven efter 9. klasse.

• Elevernes selvvalgte streetmusik
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Indhold og aktiviteter

Opstilling af redskaber
• Find inspiration fra lærersider step 5 på www.

idrætpåhjernen.dk. Inddrag elever i at sætte 
banen op.

• Tjek alle bomme er på plads før I går i gang!

Skadede elever
• Kan inddrages i opbygning af redskabsbanen, 

refleksionspauser og som observatører, når der 
skal øves vaults.

Street – Parkour

Step 5 – Parkour

Intro 
Parkour skal her forstås som ”skole-parkour”, 
dvs. bredere end at komme så effektivt som 
muligt fra A til B i bymiljøet. Parkour indeholder 
også det at lave spektulære tricks (fra urban 
tricking) undervejs, skønt det ikke er tidsbespa-
rende, men dog æstetisk udtrykker sig seværdigt. 
Parkour er en måde at tumle kroppen på og er 
i ”familie” med redskabsgymnastik. Men da 
parkour er opstået i storbyen, har parkour et 
andet sprog og æstetisk udtryk end redskabs-
gymnastik med en mere fri norm for korrekthed, 
hvor individet har frihed til at sætte sit eget præg 
på udførelsen og selv vælge, hvordan en forhin-
dring skal forceres. For at den personlige stil og 
det unikke udtryk kan tilgodeses, arbejdes mere 
eksperimenterende og kreativt, når forhindringer 
forceres.

Parkour er hot og dyrkes af flere og flere unge, og 
det er motiverende, da man – sammenlignet med 
redskabsgymnastik - ret hurtigt kan lære nogle 
nye ”vaults” (øvelser/spring) og sætte dem sam-
men. Tag dog ikke fejl: I parkour er der et stort 
fokus på sikkerheden, og det er filosofien, at indi-
videt selv kan tage et stort ansvar for at vurdere 
egne evner og risikoen forbundet med udførelse 
af et vault. Således er der ikke modtagning i Par-
kour som street-idræt, men det kan der sagtens 
være i dele af denne tilpassede ”skole-parkour”, 
når nye vaults skal indlæres.
Den traditionelle gymnastiksals løse og faste red-
skaber vil være udgangspunktet for dette forløb, 
men overvej udendørs arealer (fx legepladser, 
hegn m.m.), hvis du som lærer føler dig i stand til 
at vurdere sikkerheden. 

• En redskabssal med faste og løse  
redskaber

Materialer til hele forløbet: 

• Sikr dig at eleverne har sko på – ellers skal de 
huske dem næste gang! Det vil også være en 
hjælp at de husker deres smartphone (eller 
tablet) med scannerprogram.

• Læs introen sammen med eleverne. Suppler 
med elevernes viden om kulturen i og filoso-
fien bag parkour. Brug gerne tekster/video-
klip fra step 5 på www.idrætpåhjernen.dk. 
Kom omkring ”Parkour >< Urban Tricking”, 
”æstetiske >< redskabsgymnastik” (den per-
sonlige stil, det æstetiske udtryk), sikkerhed 
og personligt ansvar, kroppen som det eneste 
værktøj m.m.

• Afstem forventningerne til forløbet, ved at 
kigge på siderne fremad og tal om, hvad forlø-
bet indeholder og skal ende ud i. 

• Præsenter Det skal vi lære/det skal vi lave og 
fagord til step 5 (vent med kippet til du præ-
senterer ”precision jump”).

Banen kridtes op:

• Baggrundsmusik der er lidt råt/streetagtig  
(find inspiration på fx YouTube)
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Opvarmning 
Skab tryghed til redskaberne på undersøgende og 
eksperimenterende vis.
• Byg sammen med eleverne en opstilling (find 

inspiration under step 5 i lærersider på www.
idrætpåhjernen.dk). Der skal være mulighed for 
at springe, kravle over/under, klatre, balancere 
m.m. Formuler opgaver (af et par minutters va-
righed) som disse:

• I skal lunte rundt mellem redskaberne og skubbe 
let til dem, røre ved dem, kravle op på dem m.m.

• I skal parvis (eller 3 og 3) gennem banen som 
kongens efterfølger (uden pauser). I skal over/
under, rundt om, igennem, balancere osv.. Skift 
kongen undervejs (evt. på dit signal).

• I skal efterligne et dyr på alle 4
• I skal bevæge jer som en Ninja, dvs. gøre bevæ-

gelserne så lydløse som muligt.
• Brug baggrundsmusik (fx Red hot Chili Peppers 

”Breaking the girl”)

Timeout opvarmning: 
1) Hvordan kan I gøre bevægelserne mere lydløse? 

(afprøv igen at være ninjaer!)
Vaults
Flyt lidt rundt på opstillingen fra opvarmningen og 
skab en bane med 3-4 stationer. Ved stationerne 
øves fx:
1) Underbar og cat leap og drop & roll
2) Precision Jump og Lazy Vault og Two Handed 

Vault
3) Cat balance og Tic Tac Vault og Speed Vault
(kender du ikke de nævnte vaults kan du finde dem 
på www.idrætpåhjernen.dk/e/k2 step 5)
Fordel eleverne i 3-mands grupper. 

• Vis øvelserne ved de forskellige stationer (eller 
få elever til at vise). Husk at forklare kippet i 
armene i Precision Jump, fx på denne måde: Lad 
eleverne springe op i luften på to måder: først 
uden brug af armene og dernæst med brug af 
armene. Forklar hvordan armene udfører et kip, 
dvs. skaber bevægelsesenergi der overføres til 
resten af kroppen, når armsvinget decellereres/
bremses.

• Pointer at eleverne kan finde/gense øvelserne 
med deres smartphone via hjemmesiden. (Obs: 
hvis du finder det bøvlet med elevbøger i denne 
lektion, kan du vælge at klistre QR-koderne fast 
ved de enkelte stationer. Så kan eleverne scan-
ne og se videoerne med staldtips af de enkelte 
Vaults.)

• Beton progressionsmulighederne og modtagning 
(særligt ved tic tac, lazy vault, og cat leap).

• Organisering: Sikr dig at grupperne i alle øvelser 
forstår, hvordan de skal anvende en observatør 
(på skift) og af og til også en modtager. Obser-
vatøren kigger efter om staldtips følges, og giver 
respons herpå.

• Din opgave er at opmuntre, støtte, vejlede ved 
modtagning og progrediere/regrediere øvelser i 
samarbejde med eleverne. (Vær opmærksom på 
at en progression også er at gå fra bløde til hårde 
redskaber.)

• Placer 2 grupper ved hver station. Efterhånden 
som de får øvet sig i de forskellige Vaults, lader 
du dem udføre sammensætninger ved stationen.

• Roter grupperne rundt mellem de 3-4 stationer. 
• Staldtips til instruktionerne i Vaults: (se www.

idrætpåhjernen.dk/e/k2 step 5)

Timeout

Efter første rotation – evaluer med grupperne:
2) Hvorvidt lykkes det observatøren at give feed 

back på udførelsen?
3) Skal der justeres nogle øvelser (flyttes nogle 

redskaber)?
4) Hvor ligger der et kip i Precision Jump? (i armene 

med skulderleddet som omdrejningspunkt)

Afrunding

Makkersamtale: Nåede vi målene for step 5? Hvad 
betyder fagordene? Er der noget vi har behov for at 
øve mere næste gang?

Evaluer

Hvad var virkningen? Var der noget du kom lidt let 
henover som skal repeteres/uddybes næste gang? 
Eller vurderer du, at alle har nået målene og er klar 
til step 6?

Bevægelsesanalyse af lazy vault 

(Analysen kan sagtens placeres tidligere i step 5)
• Gennemgå en bevægelsesanalyse af lazy vault 

ud fra faserne afsæt, svæv og landing. Du kan 
støtte dig til bevægelsesanalysen, se  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 under step 5

Indhold og aktiviteter (fortsat)
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Step 6 – Parkour

• Adræthedsmodellen i elevhæf-
tet under step 6 kan findes med 
forklaringer på  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k2.  
(Print den evt. ud i farver i A3 og 
laminer den, så du kan vise den 
frem i timen).

• Redskabsopstillinger
• Musik

Materialer til step 6:

• Spørg ind til hvilke vaults eleverne lærte sidste gang.
• Repeter bevægelsesanalysen af et lazy vault. Brug time-

outspørgsmålene 5-7 under step 5
• Diskuter med eleverne, hvorfor modtagning er vigtigt 

i skolen, selvom man ser parkour uden modtagning fra 
fritidsidræt/medier. Og hvordan man kan komme i flow 
ved hjælp af modtagning.

• Præsenter det skal vi lære/det skal vi lave
• Præsenter begrebet ”flow”, og spørg ind til om eleverne 

kan genkende følelsen af af være i flow i idræt.

Banen kridtes op:

Skadede elever
• Conditioning: her analyserer de, hvilke elemen-

ter fra adræthedsmodellen, der indgår.
• Vaults: her øves de primære muskler, der arbej-

der i udvalgte vaults. Henvis eleverne til  
www.idrætpåhjernen.dk/e/k2 under step 5 og 6

Conditioning (opvarmning)
• Varm håndleddene op og sving skulderleddene 

varme
• Udfør conditioning (se øvelser på  

www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 step 6) 
• Informer om kulturen i Parkour, hvor Traceurs 

hjælper hinanden (udfører opbakning) og prakti-
ser opbakning (fagord i elevhæftet step 6).  
Så hvis elever har det hårdt med at komme 
gennem en øvelse, så springer de elever, der 
allerede har gennemført hen og bakker op ved at 
give sig i kast med øvelsen samme sted som den 
hårdt pressede kammerat.  
(Det er også en måde at differentiere på, så de 
mest fitte elever udfordres mest.)

Timeout
1) ”Fit to do sport” eller ”Fit through sport” – hvad 

passer mon til Parkour? I parkour er “Fit to do 
sport” en del af filosofien, da man ellers går i 
stykker som udøver, fordi belastningerne på be-
vægeapparatet (muskler, sener, knogler og led) 
er hårde ved Parkour. Det er især et spørgsmål 
om sikkerhed, men med en adræt krop kan man 
også udføre flere spektakulære Vaults.

Timeout Adræthed 
2) Spørg ind til hvilke adræthedselementer øvelser-

ne i conditioning især ”træner” (særligt koor-
dination og styrke, men der kan også vægtes 
udholdenhed). Udføres som makkersamtale. 
Inddrag adræthedsmodellen og skadede elever.

Opstilling
Medbring print af opstillingerne 6. (se  
www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 under step 5 og 6) og 
uddel til eleverne hvilke stationer de skal stille op.
Tjek alle bomme er på plads før I går i gang! 

Vaults
Ved stationerne øves fx:
1) Underbar og cat leap og Drop & roll (for øget 

sikkerhed ved cat leap: lad eleverne gribe i to 
ribber – se video)

2) Monkey vault og tic-tac og two handed vault 
(eller lazy vault)

3) Cat leap og gate vault og Palm spin
Organisering som i step 5.
Fremhæv progressionsmuligheder og modtagning 

(særligt ved tic tac, lazy vault, two handed vault, 
monkey vault og cat leap).

Timeout: Efter første rotation – evaluer med grup-
perne:

3) Hvorvidt lykkes det observatøren at give feed 
back på udførelsen?

4) Skal der justeres nogle øvelser (flyttes nogle 
redskaber)?

5) Hvordan beskriver eleverne deres oplevelser af 
at udføre sammensætningerne? Er der flow i 
ordets betydning?

Bevægelsesanalyse af Underbar (Analysen kan 
sagtens placeres tidligere i step 6)
• Gennemgå en bevægelsesanalyse af Underbar 

ud fra faserne afsæt, svæv og landing. Se evt. 
www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 step 6.

Staldtips til instruktionerne i Vaults: 
• (se www.idrætpåhjernen.dk/e/k2 step 5)

Indhold og aktiviteter
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Evaluer

• Hvad var virkningen? Var der noget du kom lidt 
let henover som skal repeteres/uddybes næste 
gang? Eller vurderer du, at alle har nået målene 
og er klar til step 7?

Afrunding

• Forbered eleverne på bevægelsesanalysen i  
step 7. Bed dem aftale, hvilket Vault de ønsker at 
udføre og analysere. Bed dem huske smartphone 
(eller kamera) og sko til step 7.

• Oprydning

Indhold og aktiviteter (fortsat)

”Vaults performance – det bedste flow”
• Lad eleverne i mindre grupper (3-6 elever) på 

skift gennemføre alle vaults som én lang sam-
mensætning, dvs. i et langt flow. Giv tid til at 
grupperne forinden når at diskutere sig frem til, 
hvordan de vil komme videre fra en station til 
den næste og fastholde flowet i bevægelsen. 

• Gør opmærksom på, at modtagning fortsat er 
tilladt, og at det i parkour er tilladt at forcere en 
forhindring på sin egen måde.

• Sæt høj baggrundsmusik på under udførelsen. 
Lad evt. eleverne vælge (fx Red hot chili peppers 
”The power of equality”)

• Opfordr publikum til at give de performende 
grupper max ”street-credit”.

Variation: 
• Lad jer inspirere af forløbet i streetdance og 

dramatiser/iscenesæt ”Det bedste flow” med 
indledende håndtegn/poses/freezes/streetdance 
m.m. 

• I kan bruge modellen til danseanalyse under 
step 2 til inspiration i fht. hvordan gruppen skal 
bevæge sig sammen (synkront, asynkront osv.) 

• I kan også skrue op for fortællingen i parkour 
fx ved at inddrage ”hunting” (tyve der jages af 
politi). Her kan det evt. være en ide at eleverne 
medbringer udklædningsgenstande.

• Lad grupperne filme hinandens performance.

Timeout 4 - Flow: 
Observer dine kammeraters gennemløb, og beskriv 

hvad der karakteriserer det bedste flow.

Timeout 5 - Parkour og fysisk oplevelse
Lad eleverne måle pulsen efter et gennemløb. Bed 
dem evt. lave flere gennemløb efter hinanden og 
spørg ind til følelsen af træthed efter 1-2 minutters 
aktivitet (evt. med Borgs Skala – se  
www.idrætpåhjernen.dk/e/k3 under step 3).  
Diskuter med eleverne, hvorfor man ret hurtigt bli-
ver udmattet i parkour. (den meget høje intensitet 
=> stort energi-bidrag fra anaerobe energiproces-
ser => muskeltræthed indtræder)

Timeout 6+7 - Repeter bevægelsesanalysen  
af underbar 
6) Hvilke muskler er afgørende i et-bens afsættet i 

underbar? Hvor sidder musklerne og hvilke led 
strækker de?

7) Hvilken muskel sørger især for at udføre hofte-
udstrækningen og lændesvajet i underbar? Hvor 
sidder musklerne og hvilke led strækkes?
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Step 7 – Parkour

• Drejebøger fra www.idrætpåhjernen.dk/e/k2 
step 7 kan printes ud og medbringes, evt. 
også blyanter

Materialer til step 7:

• Repeter – med inddragelse af hvad eleverne 
kan huske - de arbejdende muskler i underbar 
og lazy vault. 

• Præsenter hvad vi skal lære/lave i dag 

Banen kridtes op:

Skadede elever
• Deltager sammen med andre elever i alt undta-

gen opvarmning.

Opvarmning (kan evt . udelades)
• Opvarm håndled og sving armene så skulderled 

varmes op.
• Gentag conditioning. (Du kan evt. krydre med 

nogle kamplege fra kampogkultur.dk/ovelser/ ).
• Du kan også udvide opvarmningen med ”Memo-

ry”-spillet nedenfor.

Bevægelsesanalyse
• Se ”drejebog til bevægelsesanalyse i parkour”. 

Inddel eleverne i 3-mands grupper. Uddel dre-
jebøger (eller se dem via hjemmesiden) og lad 
eleverne sætte sig ind i, hvad de skal. Sikr dig at 
eleverne ved hvad de skal, inden de går i gang.

• Informer om, hvornår/hvordan eleverne skal afle-
vere/præsentere deres analyser, samt hvornår de 
kan få vejledning om nødvendigt. 

Memory
• Spillet bruges især til at øve musklernes funktion 

og til dels anatomi.
• I grupper af 2-6 elever udfører eleverne memory-

spillet (se bilag på www.idrætpåhjernen.dk/l/k2 
under step 7). Billed-ark og muskelkort kopieres, 
lamineres og klippes ud, og fordeles mellem ele-
verne. Pointer at spillene ikke må blive blandet 
sammen!! Billeder og begreber lægges i hver sin 
række. 

• Inden der trækkes (eller hver anden gang der 
trækkes) skal gruppen udføre ”fysik”, som be-
stemmes forinden (fx 5 parvise armstrækninger, 
englehop, en balance, m.m. – se www.idræt-
påhjernen.dk/l/k2 under step 7 for inspiration). 
Hvis der trækkes et stik, er stikket først ”taget 
hjem”, hvis gruppen kan besvare:  
Musklens navn, hvor på kroppen musklen sidder, 
samt hvilken primære bevægelse, musklerne 
udfører. Du kan udvide med at eleverne også 
forklarer, hvilke led musklerne bevæger.

Afrunding

• Sig at eleverne ikke behøver idrætstøj til step 8. 
• Sig de skal gøre deres bevægelsesanalyse 

færdig, så de kan vise den i step 8. Og bed dem 
læse artiklen til step 8.

Evaluer

Hvad var virkningen? Fungerede arbejdet med 
drejebogen? Skal der bruges mere tid på bevæ-
gelsesanalyse eller er alle klar til step 8?

Indhold og aktiviteter
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Step 8 – Parkour

• Teorilokale (evt. med projektor til fremvisning 
af bevægelsesanalyser)

• Print eller download evt. teksterne fra hjem-
mesiden (under step 8), så du kan vise figurer/
modeller. 

Materialer til step 8:

• Præsenter hvad vi skal lære/lave i dag.
• Gør opmærksom på, at der ikke er nogen 

praksis i dag, men fremvisning af bevægelse-
sanalyser og diskussion af idrætten i samfun-
det ud fra teksten til i dag.

Banen kridtes op:

Bevægelsesanalyser - Fremlæggelser 
• Organiser elevernes fremlæggelser af deres 

arbejde med bevægelsesanalyserne fra step 7.
• Strukturer evt. elevernes feedback.

Andre streetidrætter?
• Spørg ind til hvilke streetidrætter, der findes 

(eleverne har kunnet finde en hjemmeside 
herover under forberedelse på hjemmesiden 
nederst i step 7). Diskuter forskelle og ligheder 
streetidrætterne indbyrdes, herunder den viden I 
tilsammen har om, hvordan de har udviklet sig.

Timeout-spørgsmål
• Giv eleverne tid til at sætte sig ind i teksterne 

under step 8 og de tilhørende timeoutspørgsmål. 

Street-idrætten i samfundet
• Præsenter fagordene i elevhæftet step 8 og spørg 

ind til, om eleverne kan give eksempler. Hvor 
hører parkour og streetdance til?

• Suppler med figuren på side 1 i teksten om ”den 
danske idrætsmodel” under step 8 på hjemmesi-
den, til at illustrere hvordan idrætten i Danmark 
er organiseret. 

• Makkersamtale: Hvad illustrerer figuren nederst 
i elevhæftet step 8?

• Følg op med timeout-spørgsmål.
• Overvej at supplere ud fra teksten ”fællesskab 

og fleksibilitet” på hjemmesiden under step 8.

Krop og identitet
• Makkersamtale: Ud fra jeres oplevelser i street-

forløbet, hvad betyder det så for unges identitet 
og selvopfattelse at dyrke streetidræt sammen 
med andre unge?

• Hvordan påvirker streetkulturen de unges 
 livsstil?

Afrunding

• Informer om hvilket kapitel I nu skal i gang med
• Idrætsprofiler: Via hjemmesidens elevsider kan 

du bede dine elever udarbejde spørgsmål 4

Evaluer

• Hvad var virkningen? 
• Skal der bruges mere tid på bevægelsesanaly-

se, idrætskultur, krop og identitet i nogle af de 
andre kapitler?

Outro

1) Overvej om du vil inddrage andre streetidrætter 
i forløbet – fx streetbasket.

2) Overvej om I skal på tur ud og se streetidræt ”in 
real life”. Besøg et stykke streetkultur tæt på 
jeres skole – beskriv kulturen….

3) Bevægelseskultur på skolen: Overvej om I skal 
udvælge en dans på klassen, som skal vises 
til hele skolen og gøres til hele skolens dans. 
Denne dans kan så bruges fx i frikvarterer, hvor 
alle skolens elever lærer dansen. Og I kan lægge 
flere af dansene på Intranettet, så lærerne også 
kan hente den frem til brug i små aktive pauser, 
på storskærm inde i klasselokalet.

Indhold og aktiviteter
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Plads til dine noter


