
N AT I O N A LT  V I D E N C E N T E R
V I C E KO S M O S . D K

Fysisk træning

Gyldendal

BIRGITTE HEDESKOV
KASPER GADE

IDRÆT
TJEKpå

100609_cover_idraet_cs6_.indd   1 04/05/15   13:06



N AT I O N A LT  V I D E N C E N T E R
V I C E KO S M O S . D K

Fysisk træning

Baggrund
Modellen er udviklet til bogen ”Tjek på Idræt” for at give et overblik over de teoretiske og praktiske 
overvejelser, der danner basis for udarbejdelsen af et træningsprogram. Modellen er opbygget ud fra 
Forenklede Fælles Mål, indholdsområdets faglighed samt erfaringer med fysisk træning på læreruddan-
nelsen og i folkeskolen. 

Anvendelse
Modellen kan hjælpe lærere og elever med at sikre den vigtige sammenhæng mellem teori og praksis, 
når indholdsområdet ”fysisk træning” inddrages i undervisningen. Målet er, at eleverne lærer retnings-
linjer, der sætter dem i stand til at lave målrettede og varierede træningsprogrammer med en minimal 
skadesrisiko. 

For at kunne træne kroppen ud fra disse retningslinjer er det vigtigt at vide noget om den. Modellens 
venstre side rummer derfor basisviden om krop og træning. Modellens højre side viser de valg, man bør 
træffe, når man skal lave et træningsprogram.

Forklaring
Basisviden
Gundtræningsområder stiller skarpt på de muligheder, der findes for at forandre og udvikle kroppen 
gennem træning. Hvert grundtræningsområde rummer specifikke muligheder for at påvirke kroppen.

Muskelanatomi er kendskab til kroppens led, samt hvilke muskler der bevæger de enkelte led. Viden om 
muskelanatomi gør, at man kan finde ud af præcis, hvilke muskler der er aktive i en øvelse. 

Opvarmningsfaser beskriver, hvordan et opvarmningsprogram kan bygges op, så eleverne kan præstere 
bedst muligt i det efterfølgende træningsprogram samtidigt med, at skadesrisikoen er reduceret til et 
minimum.

Jeres eget træningsprogram
Jeres eget træningsprogram viser de overvejelser, I gennemgår, når I skal opbygge egne programmer. 
Start med målet! Er ønsket at blive mere smidig? Mere udholdende? Stærkere? Hurtigere? Eller at opnå 
mere velkoordinerede bevægelser? Måske en kombination af disse målsætninger? 

Når målet er sat, finder I ud af, hvilke muskler der skal trænes. Herefter udvælger og udvikler I øvelser, 
der passer til jeres målsætning og sammensætter dem til et program. Husk at lave et tilpasset opvarm-
ningsprogram med en jævnt stigende intensitet, hvor de led, muskler og bevægelser der skal arbejdes 
med efterfølgende, får mest opmærksomhed.

For forklaringer og eksempler – se elevbogen ”Tjek på Idræt” fra Gyldendal
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