
 

Side 1 af 8 

 
Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vinter 20/21 

Institution VUC Storstrøm – Næstved. 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Idræt C 2017 læreplan 

Lærer(e) Peter Emil Jensen 

Hold 5hfg8d40 2020-e 2HF 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Ultimate frisbee og spilkonstruktion 

Titel 2 Badminton og idræstskader 

Titel 3 Bordtennis og indlæring 

Titel 4 Rytmisk Opvarmning 

Titel 5 Jumpstyle og Labansbevægelseslære 

Titel 6 Basketball og spilkonstruktion 

Titel 7 Træningsprojekt 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 8 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 Ultimate frisbee og spilkonstruktion 

Indhold Færdighedsområde: Boldspil 

Wienecke, J. (2015) Boldspil og motorisk indlæring. Forlaget Hetland. Dan-

mark. p. 36-47. 

11 normalsider. (Går igen i Titel 6) 

 

Estrup, C. (2019) ”8. Fysiologi. Kroppen under arbejde.” i Sørensen, J.K. 

& Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. Danmark. p. 183. 

6 normalsider. (omfang tælles i Titel 7) 

 

Dansk Frisbees Sport Union (2020) Ultimate i Gymnasiet – Et forløb til 

idrætsundervisningen på c-niveau. p. 48-49. 

1 normalside. 

 

Undervisningen er foregået indenfor i hallen, der egentlig er for lille til 

indendørs ultimate frisbee. Til at evaluere spil-og regelændringer lavede 

kursisterne en bevægelsesanalyse med ”TimeMotion”-appen. 

Ligeledes skulle benytte videomateriale til at analysere deres kast. 

 

Fokus på spilændring (spilhjulet). Især ift. antal spillere og bane størrelse. 

Derudover har der været fokus på baghåndskast, forhåndskast og ham-

merkast. Rollen som ”handler” og bevægelser til at blive fri mod en per-

sonlig opdækning. 

 

Omfang 15 lektioner a 45 minutter – 12 normalsider. 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 

̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab 

til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner 

̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder. 

̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samar-

bejdsrelationer 

Læringsmål: 

- At kende til spilhjulet 

- At kende til Flowteori 

- At kende korrekt teknik i ved baghåndskast, forhåndskast og hammerkast. 

̶  At kunne tilpasse spil ud fra flowteori og spilhjul 

- At kunne lave bevægelsesanalyser vha. TimeMotion. og karakterisere bevægelsesmøn-

stret i Ultimate Frisbee. 

- At kunne udføre alle tre kastetyper 

- At kende til muligheder for at blive fri  og kunne udnytte disse mod mand-mand for-

svar 

- At kende til: Spillets forløb og de grundlæggende regler, at spille uden dommer, en 

angrebstaktik og en forsvarstaktik. 

Væsentlige arbejdsfor-

mer 

Holdundervisning, test, forsøgsarbejde og pararbejde 
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Titel 2 Badminton og idrætsskader 

Indhold Færdighedsområde: Klassiske og nye idrætter 

 

Ludvigsen, J. (2017) Badmintonton i skolen. Jansen, U.D. & Jensen, L.F. 

(red.). DGI Badminton. Badminton Danmark. 1.udg. s. 9-15  

- Basisregler og Teknik 

2 normalsider 

 

Undervisningen foregik indendørs i hallen på 3 baner. Dette gave ud-

fordringer ift. at nå at spille singlekampe. Så undervisningen var ofte 

inddelt i forskellige stationer.  

 

Idrætsskader: 

Estrup, C. & Sørensen, J.K. (2019) ”13. Idrætsskader” i Sørensen, J.K. 

& Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. Danmark. s. 188 & 

249-251. 

2,8 normalsider. 

Omfang 14 lektioner a 45 minutter – ca. 5 normalsider. 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 

̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de 

tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter 

̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kend-

skab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner 

 

Læringsmål: 

- Kendskab til reglerne i badminton. 

- At kunne holde korrekt på ketcher ved forhånd, baghånd og netspil. 

- At kunne udføre korrekt benarbejde og bevægelsesmønster 

- At kunne udføre korrekt forhånd og baghåndsserv. 

- At kende til basal double taktik 

- At kunne udføre clearslaget eller udvise korrekt teknik og have en forståelse for 

kravene til slaget og egne udfordringer 

- At kunne fortælle om arbejdskravene i badminton 

- At kunne redegøre for de to typer af idrætsskader og behandlingen af disse. 

Væsentlige arbejdsformer Holdundervisning i stationer. 
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Titel 3 Bordtennis og indlæring 

Indhold Færdighedsområde: Klassiske og nye idrætter 

 

Møller, H. & Agerholm, J. (2016) Bordtennistræningsforløb i Gymnasier. s. 3-5. 

2 normalsider. 

 

Blog om bordtennis (2019) ”Slagene”. 

http://bordtennisinfo.blogspot.com/p/slagene.html 

1 normalside. 

 

Undervisningen foregik indendørs i hallen ved 4 borde. Dette gave udfordrin-

ger ift. at nå at spille singlekampe. Så undervisningen var ofte inddelt i forskel-

lige stationer.  

- Serv 

- Skrue 

- Slagtyper 

Basal viden om regler i single bordtennis 

 

Indlæring: 

Estrup, C., Sørensen, J.K. & Sig, E. (2019) ”11. Opvarmning, træning og test” 

i Sørensen, J.K. & Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. Dan-

mark.s. 38. 

0,5 normalside. 

Omfang 14 lektioner a 45 minutter -  3,5 normalsider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Faglige mål: 

- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre 

færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter 

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

Læringsmål: 

- At stå korrekt og holde korrekt på battet. 

- At kende de 4 slagtyper og til rimelighed kunne udføre kontra, loop og prik. 

- At kende servereglerne og spilregler 

- At kunne generere den rigtige type skru til loop og prik. 

- At kunne fortælle om arbejdskravene i bordtennis 

- At kunne redegøre for de tre indlæringsfaser 

Væsentlige arbejds-

former 

Holdundervisning i stationer. 

 

 

http://bordtennisinfo.blogspot.com/p/slagene.html
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Titel 4 Rytmisk Opvarming 

Indhold Færdighedsområde: Musik og bevægelse 

 

Engelbrecht, J. og Pöckel, R. (2019) ”8.3. Samspillet mellem musik og bevæ-

gelse” i Sørensen, J.K. & Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. 

Danmark. p. 101. 

1,5 normalsider 

Estrup, C., Sørensen, J.K. & Sig, E. (2019) ”11. Opvarmning, træning og test” 

i Sørensen, J.K. & Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. Danmark. 

p. 186, 233-234. 

12 normalsider  

 

Kursisterne har efter fællesintroduktion selvstændigt arbejdet i grupper med at 

kunne producere en rytmisk opvarmning på 10-15 minutter. 

Derefter har de arbejdet med alternative øvelser og lege, der kan virke motive-

rende og socialiserende under opvarmningen. 

 

- Fysiologisk begrundelse for opvarmning 

- At kunne finde bevægelser, der passer til musikkens BPM. 

 

Omfang 14 lektioner a 45 minutter – 13,5 normalsider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Faglige mål: 

- opnå kropsbevidsthed 

- udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram samt gennemføre og evaluere et 

træningsprogram og i begge tilfælde kunne redegøre for relevant fysiologisk teori 

Læringsmål: 

- At kunne udarbejde, strukturere, udføre og evaluere opvarmningsprogrammer til musik, 

herunder 

- At kunne udføre svingende, førte og markerede bevægelser, basale kropsaktioner som gang, 

hop og løb 

- At kunne udføre forskellige bevægelser i takt til musik. 

- At kunne forklare formålet med opvarmning og redegøre for opvarmningsaktiviteternes 

inddragelse af basale kropsaktioner, funktioneltræning og grundtræningselementer. 

- At udvælge musik til opvarmende bevægelsesaktiviteter, herunder kunne tælle musikstykker, 

samt udvælge passende bevægelsesaktiviteter til musikken på baggrund af musikkens tempo, 

rytme, perioder og stemning. 

Væsentlige arbejds-

former 

Holdinstruktion og efterfølgende gruppearbejde. Kursistfremlæggelser. 
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Titel 5 Jumpstyle 

Indhold Færdighedsområde:  Musik og bevægelse 

 

Winther, H., Engel, L., Nørgaard, N. & Herskind, I. (2010) Fodfæste og himmel-

kys. Forlaget Hovedland. s. 126-133 

10 normalsider. 

 

Videomateriale: 

”How to jumpstyle dance” 

https://www.youtube.com/watch?v=d6o6RpQ8Md4&feature=youtu.be 

“Jumpstyle Oldschool Tutorial (PL)” 

https://www.youtube.com/watch?v=nEZ9K4dPbSY 

 

Kursister fik en hurtig introduktion til grundtrinene i jumpstyle. De har deref-

ter skulle lave deres egen performance, hvor de ud fra Labans bevægelseslære 

har kunne vise koreografiske overvejelser, sammensætning af sekvens og der-

udover deres egne variationer og tilføjelser til grundtrinene. 

Derudover har kursisterne med udgangspunkt i Labans bevægelseslære (fokus 

på effort), arbejde med analyser af dans og skabelse af bevægelser. 

 

- At kunne følge en rytme 

- At kunne sammensætte en koreografi 

- At kunne udvikle nye eller modificere kendte bevægelser 

Omfang 14 lektioner a 45 minutter – 10 normalsider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Faglige mål: 

- opnå kropsbevidsthed 

- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre 

færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter. 

Læringsmål: 

- At kunne redegøre for Labans BESS model. 

- At kunne følge takten i musikken. 

- At kunne udføre jumpstyle-basistrin og half-twist 

- At kunne sammensætte en koreografi med koreografiske overvejelser. 

- At kunne tilpasse sine bevægelser til et effort og musik der passer til dette effort. 

- At kunne lave koreografiske overvejelser ud fra et musikstykkes komposition. 

Væsentlige arbejds-

former 

Holdintroduktion efterfulgt af gruppearbejde, stations, improvisationslege og 

fremlæggelse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6o6RpQ8Md4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nEZ9K4dPbSY
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Titel 6 Basketball og spilkonstruktion 

Indhold Færdighedsområde: Boldspil 

 

Wienecke, J. (2015) Boldspil og motorisk indlæring. Forlaget Hetland. Danmark. p. 

36-47. 

11 normalsider. (Omfang tælles med i titel 1) 

 

Estrup, C. (2019) ”8. Fysiologi. Kroppen under arbejde.” i Sørensen, J.K. & 

Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. Danmark. p. 183. 

6 normalsider. (omfang tælles i Titel 7) 

 

Undervisningen foregik indendørs i hallen med 4 kurve, hvilket gjorde, at en 

stor del af undervisningen kom til at foregå med halvbanespil. Derudover har 

undervisningen været præget af manglende op stregning af 3-pointslinje og 

sidelinjer. 

Omfang 21 lektioner a 45 minutter - 

Særlige fokuspunk-

ter 

Faglige mål: 

̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til 

centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner 

̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder. 

̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejds-

relationer 

Læringsmål: 

- At kende den korrekte layup-teknik og analysere skudform. 

- At kunne genkende screeninger og forstå formålet med screeninger. 

- At kunne benytte den korrekte layup-teknik og skudform. 

- At kunne sætte en screening og udnytte en screening 

- At kende til positioner i basketball – big og guard. 

- At kunne redegøre for fordele og ulemper ved zoneforsvar og mand-mand. 

Væsentlige arbejds-

former 

Holdundervisning, par-arbejde, filmanalyse, bevægelsesanalyser, arbejdskravs-

analyser. 
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Titel 7 Træningsprojekt 

Indhold Emne: Ikke opgivet til eksamen 

 

Estrup, C. (2019) ”8. Fysiologi. Kroppen under arbejde.” i Sørensen, J.K. & 

Pöckel, R. (red) Idræt C (Læreplan 2017). Systime. Danmark. p. 183. 

6 normalsider. 

 

Kursisterne har gennemført et træningsforløb, hvor de først testede deres 

kondital med en ”bleep-test” i hallen under supervision 

Derefter fulgte en periode på 8 uger, hvor kursisterne løbene noterede deres 

aktiviteter i en træningsdagbog. 

Efterfølgende testede kursisterne med samme testtype, hvorvidt de havde nået 

den målsætning, de satte efter deres første test. 

Dagbogen indgik efterfølgende i en rapport om fysiologiske adaptationer ved 

træning og betydning af motion for individets sundhed. 

Omfang 10 lektioner a 45 minutter – 6 normalsider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Faglige mål: 

̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden 

̶ udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram samt gennemføre og evaluere et 

træningsprogram og i begge tilfælde kunne redegøre for relevant fysiologisk teori 

̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder. 

̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

Læringsmål: 

- Forstå hvilke ændringer, der i kroppen, når man forbedrer sin kondition. 

- Kunne forholde sig til forskellige VO2 max test. Fordele og ulemper. 

- At kunne karakterisere anaerobt og aerobt arbejde. 

- At kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden 

Væsentlige arbejds-

former 

Klasseundervisning, rapportskrivning, konditests, pulsmålinger, politiets ad-

gangstests. 

 

 


