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FAGPLAN FOR STYRKETRÆNING 

UNGDOMSKOLEN GODTHÅB I HJØRRING 
 

 

 

A. Formål: 

 At sikre en ensartet undervisning for ungdomskolens elever og at sætte eleven istand til at 

 gennemføre selvstændig all-round vægttræning. 

 

B. Mål: 

 Ved kursets afslutning skal eleven selvstændigt kunne gennemføre en all-round 

 vægttræning-session samt kunne redegøre for kroppens anatomi i forbindelse med   

 træningen. 

 

 Til sin rådighed har eleven det i Hjørring Styrkesport (HSS) værende udstyr 

 

 Resultatet er tilfredstillende såfremt: 

 

 - Eleven deltager i 9 af de 12 lektioner som er til rådighed.  

 - Eleven kan redegøre for hovedmuskelgrupperne funktion. 

 - Eleven kan redegøre for hvilke øvelser som træner en given muskelgruppe. 

 - Eleven kan gennemføre relevante øvelser for en given muskelgruppe med god stil. 

 - Eleven er orienteret omkring doping, historie, bivirkninger og farer ved anvendelse, både 

    fysisk, psykisk og juridisk. 

 - Eleven deltager i den indledende og afsluttende test (Lektion 2 og 12) 

 

C. Indhold:  

 Ved kursets afslutning skal eleven: 

 

 1) Kunne: 

  - Gennemføre 3 hovedøvelser per hovedmuskelgruppe med korrekt stil. 

  - Gennemføre 1-2 hjælpeøvelser per hovedmuskelgruppe med korrekt stil. 

   

 2) Have forståelse for:   

  - Hovedmuskelgruppernes funktioner.  

  - Kroppens anatomi i forbindelse med vægttræning. 

 

 3) Være orienteret om: 

  - Doping. 

 

 

 

 

  Claus Sørensen, 2000, 
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D. Tid: 

 Fagplanen dækker et fuldt kursus for ungdomskolens elever dvs. 12 lektioner af 2 x 45 min 

 ialt 24 timer: 

 

 Planlægningsgrundlaget er 24 timer med følgende fordeling: 

 

 - Introduktion  2 timer. 

 - Uddannelse  10 timer. 

 - Selvstændig træning 10 timer. 

 - Afslutning  2 timer. 

 

 Der påregnes ingen reservetid. 

 

E. Særligt: 

 1) Elevforudsætninger: Ingen 

 2) Antal elever: 10-20 per hold. 

 3) Påklædning: Alm. træningstøj. Sko er påkrævet. 

 4) Evt.: 

  

 

 

LEKTIONSOVERSIGT 

 

 LEK TID  EMNE     

 

 1.  90 Min.  Introduktion 

 

 2.  90 -  Indledende test. 

 

 3.  90 -   Bryst-musklernes funktion og træning. 

  

 4.  90 -   Ryg- musklernes funktion og træning. 

 

 5.  90 -   Ben- musklernes funktion og træning. 

 

 6.  90 -   Skulder- musklernes funktion og træning. 

 

 7.  90 -   Triceps- musklernes funktion og træning. 

 

 8.  90 -   Biceps- musklernes funktion og træning. 

 

 9.  90 -   Mave- musklernes funktion og træning. 

 

 10. 90 -  Opsamling og repetition. 

 

 11  90 -   Doping. 

  

 12. 90 -   Afsluttende test. 

Lek Nr./Tid 1/90 Min. 
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Emne Introduktion til kurset 

Mål Ved lektionens afslutning skal eleven være orienteret om kursets planlagte 

forløb samt have kendskab til HSS´s udstyr, historie og ordensregler. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt: 

- Eleven er orienteret om kursets planlagte forløb. 

- Har stiftet bekendtskab med størstedelen af HSS´s udstyr. 

 

 

 

 

Kontrol Ingen 

Bemærkninger Lektionen er ikke beregnet til egentligt undervisning, men som introduktion og 

en mulighed for at eleverne kan få den værste nysgerrighed “ud af kroppen” 

således at dette er “afklaret” når den rigtige undervisning starter i lektion 2.  

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 2/90 Min. 

Emne Indledende test af styrke og udholdenhed. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens nuværende styrke og udholdenhed være 

kendt, således at et sammenligningsgrundlag er tilstede når den afsluttende test 

skal gennemføres i lektion 12. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven har udført max. antal repetetioner 

med god stil i følgende øvelser: 

 

- Bænkpres med 50% af egen kropsvægt. 

- Benpres med 100% af egen kropsvægt. 

- Pulldowns med 50% af egen kropsvægt. 

 

 

 

 

Kontrol Praktisk gennemførelse af ovennævnte kriterier 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. til testen og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 3/90 Min. 

Emne Gennemgang af brystmusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 
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brystmusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i 

kroppens helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 4/90 Min. 

Emne Gennemgang af rygmusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 

rygmusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i kroppens 

helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 5/90 Min. 

Emne Gennemgang af benmusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 
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benmusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i kroppens 

helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 6/90 Min. 

Emne Gennemgang af skuldermusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 

skuldermusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i 

kroppens helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 7/90 Min. 

Emne Gennemgang af tricepsmusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 
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tricepsmusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i 

kroppens helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 8/90 Min. 

Emne Gennemgang af bicepsmusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 

bicepsmusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i 

kroppens helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 9/90 Min. 

Emne Gennemgang af mavemusklernes funktion og tilhørende øvelser. 

Mål Ved lektionens afslutning skal elevens kunne gennemføre øvelser for 
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mavemusklerne samt have en forståelse for muskelgruppens funktion i 

kroppens helhed. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udføre 3 hovedøvelser og 2 hjælpeøvelser i korrekt stil. 

- Mundtligt kan redegøre for forskellen mellem en hovedøvelse og en 

hjælpeøvelse. 

- Mundtligt kan redegøre for hvilke bevægelser som aktiverer den pågældene 

muskelgruppe. 

 

 

 

 

Kontrol Løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 10/90 Min. 

Emne Opsamling og repetetion. Delkontrol 

Mål Ved lektionens afslutning skal eleven mundligt og praktisk kunne gennemføre 

en komplet trænings-session for hele kroppen. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven: 

- Kan udvælge og gennemføre 2 hovedøvelser for hver muskelgruppe. 

- Kan udvælge og gennemføre 1 hjælpeøvelse for hver muskelgruppe. 

- Gennemfører øvelserne i korrekt rækkefølge. (Store muskelgrupper først). 

  

 

 

 

Kontrol Praktisk, mundtligt og løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. delkontrol og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

 

 

 

 

 

Lek Nr./Tid 11/90 Min. 

Emne Orientering omkring doping 

Mål Ved lektionens afslutning skal eleven være orienteret omkring doping, 
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herunder: 

- Historie 

- Forskellige former for doping. 

- Bivirkninger ved doping, fysisk og psykisk. 

- Lovgivning omkring doping. 

 

Til sin rådighed har eleven det i HSS værende ustyr. 

 

Resultatet er tilfredstillende såfremt eleven mundtligt kan: 

- Gengive relevante episoder i dopingens historie. 

- Redegøre for de forskellige dopingformer. 

- Nævne 3 fysiske bivirkninger og 1 psykisk bivirkning ved anvendelse af 

doping-præperater. 

 

  

 

 

 

Kontrol Praktisk, mundtligt og løbende 

Bemærkninger Der påregnes 45 min. undervisning og 45 min. til selvstændig træning. 

 

 

Lek Nr./Tid 12/90 Min. 

Emne Afsluttende test 

Mål  

  

Opstilles senere ! 

 

 

Kontrol Praktisk, mundtligt og løbende 

Bemærkninger Der påregnes 90 min. æning. 

 


