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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Badminton 

Titel 2 Fysisk træning (kondition og styrketræning) 

Titel 3 Volleyball 

Titel 4 Opvarmning 

Titel 5 Basketball 

Titel 6 Latindans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel 1 Badminton 

Indhold Praktik: 

Badminton: 

Eleverne skal have grundlægge teknike færdigheder og indsigt i 

simple taktiske forhold i dubbelspil. 

  

Tekniske færdigheder: 

- både forhånds- og baghåndsserv, clear, smash, drop, netdrop, lop 

(løft), benarbejde 

  

Taktiske færdigheder: 

-have forståelse for pointsystemet, serveregler og regler. 

- have en taktisk forståelse for opstilling i dubbel side-side eller for-

bag. 

Omfang 6 lektioner 

Særlige fokuspunkter 
Træningslære, teknik: Træne teknisk korrekte slag og 
overføre det til kamp.  
 
Regler: Pointtælling. Regler for serv 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde 

Skriftlige arbejde: drejebog 

  

  

  



  

Titel 2 Fysisk træning Kondition og styrketræning 

Indhold Teori: 

Træningslære 

Wolf, T. m.fl.: Idræt C- det er idræt. 1.udgave, 10. oplag 2013 

S.31 -65 

https://idraetc.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc 

 

Praktik: 

-Styrketræning 

-Konditionstræning 

-Anaerob og aerobtræningtræning 

-Test (Bib-test) 

Omfang 9 lektioner 

Særlige fokuspunkter Faglige mål 

-Korrekt udførelse af øvelser og træning 

-Forståelse træningsplanlægning 

-Opnå indsigt i og forståelse for træningsprincipper 

-Skal få indsigt i træningens betydning 

Væsenligste arbejdsform Klasseundervisning, gruppearbejde, præsentationer 

Skr. arbejde: Opgave om træningsplanlægning 

og udførelse 

https://idraetc.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc


Titel 3 Volleyball 

Indhold Teori 

https://volleyball.dk/images/dokumenter/Spilleregler/Spillere

gler_2017-2020.pdf 

   

Praktik: 

Volley 

Eleverne skal: 

-Beherske udvalgte tekniske elementer 

  

Teknik: 

fingerslag, baggerslag, under- og overhåndsserv, og smash 

  

Træning: 

småspil og øvelser til forbedring af hurtighed, springstyrke 

Omfang 6 lektioner 

Særlige fokuspunkter Faglige mål 

-Tekniske færdigheder 

-Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer 

-Have en grundlæggende viden om volleyball regler 

Væsenligste arbejdsform Praktisk: Lærer-og elevstyret undervisning. 

Teoretisk:individuel video fremlæggelse 

Skr. arbejde: drejebog 

https://volleyball.dk/images/dokumenter/Spilleregler/Spilleregler_2017-2020.pdf
https://volleyball.dk/images/dokumenter/Spilleregler/Spilleregler_2017-2020.pdf


  

Titel 4 Opvarmning 

Indhold Teori: 

Opvarmning 

Wolf, Troels m.fl.: C - det er idræt. Gyldendal,2013 side 22-29 

  

Opbygning af et opvarmningsprogram; 

-          Gang + løb 

-          Sving 

-          Styrke 

-          Hop (høj puls) 

-          Udstrækning 

  

Praktik: 

-Opvarmningsprogrammer 

-Træning til musik med kreative elementer 

  

Omfang 6 lektioner 

Særlig e fokuspunkter Faglige mål: 

-Kunne bevæge sig i takt til musik 

-Kunne tilføje små koreografier (kreative elementer) til træningen 

- Brug af musikken som motivation og til fælles timing.  



Væsentligste arbejdsform Klasseundervisning, gruppearbejde, 

Skriftligt arbejde: 

Opvarmningsprogram og drejebog 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titel 5 Basket 

Indhold Tekniske færdigheder: 

-Dribling: hurtig og teknisk godt 

-Afleveringer: ”stempel” og studs 

-Skud: korrekt afvikling (begge fødder i jorden, vinke farvel 

og backspin) 

-Pivotering 

-Forståelse for Triple Threat Position 

-Lay up 

-Finter: bl.a. crossover, pumpfake (kængurufinten) 

-Rebound 

  

Taktiske færdigheder: 

-forståelse af cuts 

-forståelse for opstillingen i forsvar og angreb 

-forståelse for zone og mandsforsvar 

-Spacing 

-Kunne udføre screeninger 

  

Kernestof 

- aktiviteter, der fokuserer på samarbejde 

Omfang 7 lektioner 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 



-Tekniske færdigheder 

-Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer 

- Have en grundlæggende viden om basket reglerne 

Væsenligste arbejdsform Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde  

   

Titel 6 Latin dans 

Indhold Teori 

https://idraetc.systime.dk/index.php?id=101 

https://idraetc.systime.dk/index.php?id=220 

https://idraetc.systime.dk/index.php?id=103 

  

Praktik: 

Latin dans 

Eleverne skal: 

-Beherske udvalgte tekniskeelementer 

  

Teknik: 

Basis: Cumbia colombiana: Basis step: 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkrbS9OME8&list=RDI-

PNrmqN0Ys&index=2 

                   

       Basis step I par:  https://www.youtube.com/watch?v=I-

PNrmqN0Ys&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=1 

 

, ChaChaCha cubano: Basis step og inspiration: 

https://idraetc.systime.dk/index.php?id=101
https://idraetc.systime.dk/index.php?id=220
https://idraetc.systime.dk/index.php?id=103
https://www.youtube.com/watch?v=1jkrbS9OME8&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1jkrbS9OME8&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1jkrbS9OME8&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1jkrbS9OME8&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I-PNrmqN0Ys&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=I-PNrmqN0Ys&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=I-PNrmqN0Ys&list=RDI-PNrmqN0Ys&index=1


https://www.youtube.com/watch?v=998bqbjtgT4 

https://www.youtube.com/watch?v=tlykm1lRggw&list=RDZzjI5L7IL9

8&index=41 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzjI5L7IL98 

Merengue: Basis step: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Py0EwHhUUk 

               https://www.youtube.com/watch?v=nduA0qHem4A 

Salsa cubana 

Omfang 7 lektioner 

Særlige fokuspunkter Faglige mål 

-Tekniske færdigheder 

-Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer 

-Have en grundlæggende viden om de valgte latin dans teknik og 

historie 

Væsenligste arbejdsform Praktisk: Lærer-og elevstyret undervisning. 

Teoretisk:individuel video fremlæggelse 

Skr. arbejde: drejebog 

 

https://www.youtube.com/watch?v=998bqbjtgT4
https://www.youtube.com/watch?v=tlykm1lRggw&list=RDZzjI5L7IL98&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=tlykm1lRggw&list=RDZzjI5L7IL98&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=ZzjI5L7IL98
https://www.youtube.com/watch?v=6Py0EwHhUUk
https://www.youtube.com/watch?v=6Py0EwHhUUk
https://www.youtube.com/watch?v=6Py0EwHhUUk
https://www.youtube.com/watch?v=nduA0qHem4A

