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Titel 1 

 

Ultimate 

Indhold I ultimate forløbet bliver eleverne introduceret til et boldspil hvor spilhjulet i høj 

grad inddrages da eleverne arbejder med at undersøge hvilke muligheder der er for 

at udvikle øvelser og spilsekvenser i forbindelse med ulitmate. Derfor har eleverne 

i dette forløb også i høj grad arbejdet induktivt.  

 

Eleverne bliver introduceret til regler, basisteknikker, forsvars- og angrebsteknik-

ker og det færdige spil. 

 

Første modul (af 3 undervisningstimer) fokuseres der på gribeteknikker samt bag-

håndskast og forhåndskast. Eleverne får mulighed for at afprøve disse gennem 

forskellige øvelser og spilsekvenser hvor de også arbejder med regler.  

 

Andet modul er virtuel og eleverne bliver i grupper bedt om at udfylde en Rubrik 

for at evaluere deres eget niveau i forhold til gribeteknikker, forhånds- og bag-

håndskast. Ud fra dette skal de forsøge at opstille 3 øvelser som kan forbedre de-

res teknik. 

 

Tredje modul afvikles induktivt, idet eleverne selv i par forsøger at repetere teknik 

og afprøve disse. Herefter får eleverne tid til at forberede deres øvelser, hvorefter 

vi afprøver disse.  

 

Fjerde modul afvikles med fokus på den teoretiske kobling (se forløb 8) og fokuse-

re derfor på boldbasis og teamdynamikker. Disse sammenkobles i praksis til at 

fokusere på forsvars og angrebstaktikker. Herunder zone & mand-mand forsvar, 

stacking og åbne og døde områder. 

 

Omfang 

 

12 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne erhverver sig kompetencer som viser generel teknisk beherskelse af di-

scen og forståelse for basis taktikprincipperne i spillet.  

 

Eleverne skal efter forløbet: 

 Opnå teknisk beherskelse af baghåndskast 

 Kunne forevise og forsøge at afvikle et forhåndskast 

 Opnå teknisk beherskelse af de forskellige gribeteknikker og kunne benytte 

dem på det rigtige tidspunkt.  

 Kunne benytte ovenstående tekniske færdigheder i spilsituationer. 

 Kunne benytte basis taktikker til at åbne banen op og spiller sig fri af et 

forsvar vha. dybde og brede princippet, samt at have forståelse for døde og 

åbne områder på banen.  

 Have forståelse for dynamikker og forskelle omkring Zone og Mand-mand 

forsvar. Selvom de er tvunget til Mand-mand.  

 Forvise ovenstående læringsmål i spilsekvenser. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning – Boldspil 
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Titel 2 

 

Volleyball 

Indhold Volleyball gennemgås med elementer fra Beachvolleyball. 

 

I dette forløb er eleverne blevet introduceret til volleyballspillets tekniske og takti-

ske elementer. De har kun arbejdet med disse på beachvolley-baner da disse har 

været til rådighed. Eleverne er blevet undervist i det traditionelle volleyball spil og 

regler, således med 6 spillere på banen. Beachvolley kulturen er hovedsageligt ind-

draget for at give et aspekt på den teoretiske forlængelse af temaet (se Titel 9). 

 

Første modul (af 3 undervisningstimer) fokusere på basisteknikker Baggerslag, Fin-

gerslag, og underhånd- & overhåndserv. Disse sammensættes af øvelser og afprø-

ves til sidst spillignende situationer.  

 

Andet modul arbejder der videre med de tekniske læringsmål og disse sammensæt-

tes i forhold til taktik og eleverne arbejder i sekvensen serv Baggerslag finger-

slag. For at få forståelsen af hæverens rolle. 

 

Tredje modul arbejdes der specifik med det tekniske element eleverne selv mener 

de bør forbedre (ud fra rubricks) (Baggerslag, fingerslag eller serv) og disse fasthol-

des i denne rolle i det meste af undervisningen for at arbejde med teknikken. Til 

sidst i modulet introduceres de for det sidste angrebsslag og de får lov at afprøve 

smashen. 

Omfang 

 

9 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal fremvise sikker boldomgang og beherske de forskelige tekniske slag, 

samt have forståelse for taktikker og placeringer på banen. 

 

Eleverne skal gennem forløbet: 

  Lære og beherske de forskellige slag: Baggerslag, fingerslag og under-

håndsserv. De elever der magter kan forsøge at lave overhåndsserv og 

smash. 

 Forstå de forskellige roller på banen, som fx hæver og bagspiller.  

 Arbejde med forskellige taktikker i forbindelse med forsvar og angreb 

 Fokusere på de forskellige roller, og evnen til at arbejde sammen, og forstå 

vigtigheden af alle roller på banen.  

 Lære at kommunikere 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning – Boldspil  
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Titel 3 

 

Pardans 

Indhold Eleverne præsenteres for en standart dans; Vals, og en latin dans; Salsa. Eleverne 

præsenteres for grundtrinene og enkelte variationer præsenteres og afprøves. såle-

des at eleverne kan sammensætte disse til en kort sekvens af hver danseart og for-

stå og afprøve dynamikker i begge danse. Eleverne vil i dette forløb ikke være bun-

det i fast kønsroller, men de vil udelukkende arbejde ud fra en Fører-rolle og en 

Blive ført-rolle og pigerne og drengene vil afprøve begge dele.  

 

Første modul introduceres eleverne til vals. Her bliver de første introduceret til 

grundtrinene for både ”Fører” og ”Blive ført”. De introduceres desuden til forskel-

lige variationer (Højre drejning, venstre drejning, samt bevægelse i rummet)  

 

Anden modul introduceres eleverne til Salsa. Her bliver de første introduceret til 

grundtrin for både ”fører” og ”blive ført”. De introduceres desuden til forskellige 

variationer (side to side, Back to back, drejning af dame og mand) 

 

Tredje modul skal eleverne sammensætte og forevise en sekvens i de to forløb. 

Man kan se dette modul som et afdansningsbal. Eleverne skal sammensætte en 

sekvens i begge stilarter og forvise dem for hinanden. 

 

Omfang 

 

9 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal gennem forløbet:  

 Forstå og forvise grundtrin i vals og salsa.  

 Kunne forvise variationer og videreudvikling fra grundtrinene i de to stilar-

ter.  

 Forstå kropskulturen bag de to dansestilarter og hvordan den variere fra 

andre kropskulture. (Se titel 10) 

 Konstruere deres egen sekvens ud fra de to kropskulturer og have forståel-

sen af hvad bevægelseskulturen gør for netop denne sekvens. . 

 Arbejde med bevægelseskvalitet.  

 Kunne beherske takten og tempoet i musikken. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning – Musik og bevægelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 5 af 14 

 

Titel 4 

 

Rytmisk opvarmning 

Indhold Eleverne præsenteres for opvarmning som idrætsprincip og hvilke fysiologiske og 

psykiske effekter der kan være af at var men op. 

 

Eleverne introduceres for forskellige opvarmningsprogrammer fra de to lærere og 

får udleveret et lærerformulere handout der er inspireret af teori fra Gyldendal C-

det er idræt og Systime bogen idræt C. (fremsendes af eksaminator) 

 

Eleverne fokuserer på takt og bevægelseskvalitet, samt forskellige overvejelser om-

kring opstilling i forbindelse med opvarmning. 

 

Eleverne undervises i første modul (3 lektioner) og skal derefter selv udarbejde et 

opvarmningsprogram, og der vil efterfølgende blive benyttet 20 min i begyndelsen 

af hvert enkelt modul, hvor i eleverne fremviser opvarmningen. Da netop dette 

hold er relativt få elever har hver gruppe forvist 2 gange.  

 

Eleverne skal ved anden fremvisning ligeledes aflevere en skriftlig beskrivelse og 

evaluering af forløbet.  

 

Omfang 

 

9 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

- Kunne sammensætte deres eget opvarmningsprogram 

- Være bevidst om progressionen i et opvarmningsprogram og at starte roligt 

ud og afslutte med udstrækning.  

- Kunne vise forståelse for takt og tempo i musikken i forbindelse med et 

opvarmningsprogram.  

- Vise bevægelseskvalitet 

- Være bevidst om opstillingens betydning for formidlingen 

- Alle elever skal være mesterlærer og kunne forevise elementer af opvarm-

ningen.  

- Være bevidst om fysiologiske, mentale og skadesforebyggende effekter af 

opvarmning (se titel 11) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning – Musik og bevægelse 
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Titel 5 

 

Redskabsgymnastik 

Indhold Eleverne gennemgår i undervisningen forskellige basis øvelser herunder forlæns 

rulle, baglæns rulle, hovedstand, håndstand, håndstandrulle, vejrmølle og araber-

spring, samt modtagning til disse. Derudover introduceres de kort til enkelte 

spring.  

 

Første modul (af tre timer) tager udgangspunkt i forskellige basisøvelser med fokus 

på tillid, kropsspænding. Herefter arbejder eleverne i små grupper med Hoveds-

tand, håndstand og forlæns rulle.  

 

Andet modul starter med teoretisk kobling se (titel 13) og herefter en repetition af 

de sidst gennemgåede øvelser, og der arbejdes henimod at afprøve nye øvelser: 

Baglæns rulle og håndstand rulle 

 

3 modul repeteres de tidligere gennemgåede øvelser og eleverne bliver præsenteret 

for vejrmølle og araberspring. Dette skal eleverne nu forsøge at sætte sammen til 

en sekvens af øvelser på gulvet. Herefter for eleverne lov til at lave mere spring-

gymnastiske øvelser som bukkespring og hovedspring og overslag.  

Omfang 

 

9 undervisningstimer.  

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Kunne beherske teknikker og modtagning af de ovenstående tekniske 

gulvøvelser 

 Kunne sammensætte en kort sekvens og tænker og vise en god overførsel 

fra den ene øvelse til den anden 

 Forstå sikkerhedsaspektet omkring forløbet 

 Arbejde med at filme egne øvelser og se udførelsen.  

 Den gode elev kan forvise simple springøvelser. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning – Klassisk og nye idrætter 
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Titel 6 Crossfit 

Indhold Eleverne er blevet introduceret til forskellige styrkeøvelser samt kondititonstræ-

ning. De er blevet introduceret til forskellige løft og øvelser (dødløft, squat, bænk-

pres, boxjumps, burpees, lunges mm,) hvor teknikken er blevet gennemgået. Der-

udover er de blevet introduceret for hvilke muskelgrupper, der er aktive i de for-

skellige øvelser. 

 

Eleverne er ligeledes blevet introduceret for forskellige træningsprincipper (Inter-

valtræning, kontinuerlig træning, cirkeltræning og forskellige crossfit-principper 

(AMRAP, EMOTM, Tabata og You go I go).  I denne sammenhæng har eleverne 

udviklet et træningsprogram der indeholder forskellige elementer af træningen med 

udgangspunkt i styrketræning og konditionstræning. Til prøven forventes det dog 

at der umiddelbart tages udgangspunkt i styrketræning.  

 

Crossfit er blevet anvendt som et supplement til træningsprojektet (se titel 7).   

 

Første modul introduceres eleverne til crossfit som fænomen, og basisbegreberne 

ovenfor introduceres. Eleverne arbejder med basisøvelser (lunges, burpees, 

boxjumps, airsquats mm) og afprøver forskellige crossfit-principper. 

 

Andet modul introduceres eleverne til andre principper og derefter arbejder de 

specifikt med bænkpres, backsquat og dødløft, og disse gennemgås dybdegående. 

Hvorefter eleverne arbejder med dem. 

 

Tredje modul skal eleverne selv sammensætte en WOD og eleverne afprøver hin-

andens. Desuden repeteres der teknisk udførelse af løft og disse trænes.  

Omfang 

 

9 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Træne med specifikke øvelser og den tekniske udførsel af disse. 

 Have forståelse for hvilken muskelgruppe deres øvelse styrker. 

 Eleverne skal udarbejde en træningsplan selv. 

 Eleverne skal lære at følge en træningsplan. 

 Opnå en bedre fysisk kapacitet gennem træning. 

 Erhverve sig basisviden om fysiologi med fokus på muskler (Se titel 12) 

 Arbejde med forskellige crossfitprincipper rent praktisk 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning. – Klassiske og nye idrætter.  
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Titel 7 Træningsprojekt 

Indhold Ikke en del af en Forløbspakke der kan blive trukket til eksammen (men er 

lavet i forlængelse af titel 6) 

 

Litteratur: 

- Hede.K & Paludan-Müller.P. Kroppen i Fokus. 9-13 (4) 

- Skadhede. Thomas Sand. Yubio Idræt C+B (2018), 1. udgave: s 45-50 + 54-

57 (8) 

 

(Litteraturen inddrages også i titel 10, 11,12 &) 

 

Træningsprojektet:  

Træningsprojektet: Eleverne laver en start test (konditest 15-15) eller en styrketest 

(1 RM), i forbindelse med deres Crossfit-forløb. Hvor de havde til opgave at finde 

deres udgangspunkt inden de påbegynder træningsprojektet. Herefter skal de frem-

sætte en målsætning for hvordan de vil forbedre deres konditionstilstand gennem et 

6-ugers træningsprojekt. Elever fremstiller et træningsprogram, som de selv følger i 

de 6 uger. Efter 6 uger laver de en sluttest og de kan se om de har forbedret deres 

sundhedstilstand. Dette skal danne grundlag for en rapport hvor der ud over træ-

ningsprogrammet og resultater, er en kort teoretisk gennemgang af fysiologiens 

basisbegreber indenfor de i undervisningen gennemgåede forløb (Titel 8,12 og 13)   

Omfang 

 

8 undervisningstimer  

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 At udarbejde en rapport om deres træningsprojekt 

 Eleverne skal udarbejde et træningsprojekt selv. 

 Eleverne skal lære at følge en træningsplan. 

 Opnå en bedre fysisk kapacitet gennem træning. 

 Erhverve sig basisviden om fysiologi med fokus på: 

o Energiomsætning 

o Kredsløb 

o Muskler 

o Kondition. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teoretisk/praktisk undervisning. – Klassiske og nye idrætter. 
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Titel 8 

 

Boldbasis, teamdynamikker  

Indhold Team dynamikker og boldbasis 

 

 I forbindelse med titel 1 (Ultimate) har eleverne arbejder med forskellige bold-

spilstyper og holdspil i denne forbindelse. De arbejder med hierarki og roller på 

hold, fairplay og etik. 

Desuden har vi været omkring boldbasis og de er blevet introduceret for spilhju-

let. Kommunikation og gennerelle principper omkring forsvars- og angrebstak-

tikker.  

 

Litteratur: Litteratur: Sørensen, J.K. Pöckel, R. (2018) 4 udgave 1 opslag. S. 105-

107 & 111-117 (Systime 2018, Aarhus C) (8 Sider) 

 

 

Omfang 

 

3 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Kunne redegøre for teamdynamikker i form af forskellige roller og na-

turligt hierarki.  

 Kunne forholde sig til fairplay elementet og kunne fortage sig etisk 

overvejelser i forbindelse med spillet.  

 Kunne redegøre og forstå spilhjulet muligheder. 

 Kunne benytte gennerelle taktiske overvejelser til at analysere en specifik 

forsvars og angrebssituation 

  

 Kunne anskueliggøre hvornår henholdsvis anerobe processer og aerobe 

processer er betydningsfulde i forbindelse med fodbold. 

 Kunne redegøre for samspillet mellem anaerobe og aerobe processer i 

forbindelse med start på et arbejde og vurdere hvor når man har opnået 

steady-state.   

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Teoretisk (Fysiologisk) 
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Titel 9 

 

Idræt sociologi 

 

Indhold I forbindelse med Titel 2 (Volleyball) 

 

Litteratur: Franch, J. et al. Idræt B-Idræts teori 110-112 + 120-121 + 125-128 (9 

sider) 

 

Eleverne bliver introduceret for hvordan man skaber en identitet omkring det at 

dyrke sport. Her bliver eleverne præsenteret for den mandlige og kvindelige ideal-

krop og bliver herigennem bedt om at diskutere hvorledes denne bruges til at mar-

kedsføre fx fitness. Herigennem bliver eleverne bedt om at reflektere over hvilke 

betydning idrætten har for dem. De bliver desuden ”kort” introduceret for Antho-

ny Giddens begreb om individualisering og refleksivitet i relation til idræt og for 

Pierre Bourdieus teori om kapitaler i relation til idræt.    

Omfang 

 

3 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Kunne redegøre for idealkroppen for mænd og kvinder 

 Hvilken betydning idealkroppen har for deres eget og andre valg i forhold 

til at dyrke idræt.  

 Vurdere i hvor høj grad at man kan snakke om at sport og idræt spiller en 

rolle i forbindelse med deres identitet.  

 Skal kunne diskutere hvorfor nogle vælger at spille Beach volleyball frem 

for normal volleyball i relation til deres idrætsidentitet.  

Den gode elev kan: 

 Inddrage Anthony Giddens og Pierre Bourdieus teorier i forhold til oven-

stående. 

   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teoretisk (Samfundsfagligt) 
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Titel 10 

 

Kropskulturer 

Indhold I forbindelse med Titel 3 (Pardans) 

 

Litteratur:  

Skadhede. Thomas Sand. Yubio Idræt C+B (2019), 1. udgave: s 1038-1040 & 1055. 

(4 sider) 

 

Grubbe,L. Salsaens historien (2019) uddrag fra hjemmesiden. Musikpedia.dk 

https://www.musikipedia.dk/salsa/indblik  hentet 05.11-2019. (1 Side) 

 

(Der inddrages desuden litteratur fra titel 7 til at klargøre fysiologiske pro-

cesser i forløbet) 

 

Eleverne præsenteres for to forskellige kropskulturer og skal kunne kropskulture og 

skal se på hvordan kropslige udtryk forskellige. De skal forsøge at sætte kropskultu-

rerne ind i en historisk kontekst. For derudfra at snakke om en kroppen som ud-

tryksform for en specifik kulturel identitet. 

Forskelle og ligheder på de to kropskulture skal kunne vurderes og sammenlignes. 

De skal endvidere kunne forholde disse to kropskulturer til deres egen virkelighed.  

Endvidere skal eleverne kunne vurderer den fysiologiske belastning i de to danse og 

skal kunne inddrage teori fra træningsprojektet til at klargøre hvilke fysiologiske 

forudsætninger de to kropskulturer kræver.  

Omfang 

 

2 undervisningstimer   

Særlige fokus-

punkter 

Gennem undervisningen skal elever: 

- Redegøre for karakteristika i forhold til henholdsvis latin og standart dans.   

- Analysere ud fra deres praktiske fremstilling af dansene hvilken kropslighed 

de oplever gennem dansen. 

- Vurdere hvilken betydning kropskultur har for dem selv, og hvordan de 

identificere sig med de gennemgåede kropskulturer og evt. hvor de ellers 

støder på den.   

-  Kunne vurdere hvilke fysiologiske forudsætninger de to kropskulturer kræ-

ver. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teoretisk (Humanistisk og praktisk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.musikipedia.dk/salsa/indblik
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Titel 11 

 

Opvarmningsteori 

Indhold I forbindelse med titel 4 (Rytmisk opvarmning) 

 

Litteratur: Sørensen, J.K. Pöckel, R. (2018) 4 udgave 1 opslag. S.119-121. (Systime 

2018, Aarhus C) (3 Sider) 

 

Lærerformuleret handout inspireret af (Systime, Gyldendal og Idrætsmusik.dk), 

sendes af eksaminator (2 Sider) 

 

Eleverne har foruden handoutet arbejdet med de fysiologiske, skadesforbyggende 

og mentale effekter af opvarmning. (Der inddrages desuden litteratur fra titel 7 

til at klargøre fysiologiske processer i forløbet  

 

Eleverne skal være bevidste om effekterne skadesforebyggende og mentalt. Men 

det særligt fokus vil ligges på det i træningsprojektet (titel7) gennemgåede materiale. 

Således forventes de at kunne beskrive på basis niveau hvad der sker i forbindelse 

med muskler, kredsløb og energiomsætning når man påbegynder og afvikler et op-

varmningsprogram.  

 

Omfang 

 

3 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Kunne redegøre for mentale, skadesforebyggende og fysiologiske effekter 

af opvarmning. 

 Analysere hvad de konkret gør for at arbejde med mental og skadesfore-

byggende elementer i deres opvarmning. 

 Kunne forklare dybdegående hvad der henholdsvis sker med muskler, 

kredsløb og energiomsætning i forbindelse med et deres opvarmningspro-

gram.  

 Kunne analysere takt- og tempovariationer i deres opvarmningsprogram, 

samt vurdere deres valg af musik i de enkelte sekvenser.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teoretisk (Fysiologiske + praktisk)  
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Titel 12 

 

Muskler 

Indhold I forbindelse med titel 6 (Crossfit) 

 

Litteratur: Skadhede. Thomas Sand. Yubio Idræt C+B (2018), 1. udgave: s 53-59. 

(7) (Benyttes også i titel 7) 

 

Eleverne bliver præsenteret for skeletmusklernes funktion i kroppen. De bliver 

introduceret for opbygning af en skeletmuskel, for at kunne se sammenhængen i 

forbindelse med hvordan vores muskel arbejder. Eleverne bliver kort præsenteret 

for forholdet mellem aktin og myosin i sarkomeren i forbindelse muskelarbejde. 

Eleverne bliver endvidere introduceret excentrisk, koncentrisk og statisk arbejde. 

Til sidst introduceres eleverne for muskelfibersammensætning og i hvilke idræts-

grene de hver især spiller en rolle.  

Omfang 

 

3 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Kunne redegøre for opbygningen af en muskel 

 Kunne beskrive hvorledes myosion og aktin spiller en rolle i forbindelse 

med en muskel sammentrækning. 

 Kunne beskrive hvilke forskellige former arbejde en muskel kan udføre 

(statisk, excentrisk og koncentrisk), og beskrive hvornår de benytter sig af 

dette i forbindelse med deres crossfitprogram.  

 Kunne redegøre for forskellige muskelfibertyper og analysere i hvilket om-

fang de kan spille en rolle i forbindelse med forskellige idrætsgrene.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teoretisk (Fysiologi & anatomi) 
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Titel 13 

 

Tysk gymnastik, Svensk gymnastik & Sport 

Indhold I forbindelse med titel 5 (Redskabsgymnastik) 

 

Eleverne bliver præsentere for svensk gymnastik, tysk gymnastik og sport i en 

historisk kontekst. Eleverne arbejder med de enkelte motionsformer og de skal 

forsøge at kunne karakterisere dem og sætte dem i forhold til den historiske kon-

tekst de optræder i.  

 

Derudover skal de kunne koble teorien til deres redskabsforløb og kunne analyse-

re hvordan de tre motionsformer kan komme i spil i forbindelse med et redskab-

gymnastik-forløb. 

 

Litteratur: Sørensen, J.K. Pöckel, R. (2018) 4 udgave 1 opslag. S. 31-36. (Systime 

2018, Aarhus C) (6 Sider) 

 

Omfang 

 

 2 undervisningstimer 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal gennem undervisningen: 

 Kunne redegøre for karakteristika ved tysk gymnastik, Svensk gymnastik 

og Sport 

 Kunne sætte motionsformen ind i en historisk kontekst. 

 Kunne relatere deres egen praksis i redskabsgymnastik til de tre motions-

former.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teoretisk (idrætshistorie) 

 

 

 


