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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar 18/19 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Idræt C 

Lærer(e) Marie Brønnum Jensen 

Hold 1idC02 18-19 

Pensum  50 sider 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Ultimate 

Titel 2 Volley 

Titel 3 Grundtræning 

Titel 4 Badminton 

Titel 5 Rytmisk opvarmning 

Titel 6 Cha cha cha  

Titel 7 Opstart og repetition* 

  

  

 *er ikke eksamensforløb 

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 8 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Ultimate  

Indhold Yubio idræt C-B, 2018:  

- 15.2 - Regler, ide og organisering s. 583-587  

- 15.6 - Spirit of the game s. 608-610  

- 5.3.1 – det velfungerende team s.134 

- 5.3.2 – sammenhold og kohæsion s. 136 

- 5.3.3 - Roller og kommunikation s. 138-140 

 

Pensum i alt: 11 sider  

 

Supplerende:  
- 10.2 – Teori om boldspil (10.2.1 og 10.2.2) s. 377-382 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter.  

Særlige fokus-

punkter 

- Teknisk udførsel af: forhåndskast, baghåndskast, pincetgreb, pandekage-

greb, cut, pivotering.  

- Færdigheder i bevægelse på banen og at kunne gøre sig spilbar. 

- Viden om zone og mandsopdækning. 

- Viden om det velfungerende team, herunder forståelse af kommunikations 

og rollers betydning, forståelse af synergi og ringelmann-effekten og viden 

om opgave -og social kohæsion på holdet.  

- Til sidst skal eleverne have viden om ultimates fairplay og etik. 

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

- opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for 

træning og idrættens discipliner  

- beherske centrale færdigheder i boldspil 

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

bejdsrelationer  

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

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mesterlære, gruppearbejde, pararbejde, klassediskussion, rollespil, virtuel undervis-

ning, skriftligt arbejde.  

 

 

 

Retur til forside 
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Side 3 af 8 

 

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

 

Titel 2 

 

Volleyball 

Indhold Yubio idræt C-B, 2018:  
- 3.6 Styrketræning s. 78-84 

- 13.7 Springtræning s. 540-543 
 
Udleveret ark med egne modificerede regler. (0,5 side) 

 
Pensum i alt 8 sider 
 
Supplerende pensum: 

- 13.6 – Teamudvikling s. 538-540 (pensum er gennemgået i forløb 1) 
 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Vi har arbejdet med modificerede regler.  

 

- Beherske teknisk udførsel af: fingerslag, baggerslag, underhåndsserv.  

- Beherske centrale taktikker ift. at placere sig rigtigt på banen, sammen-

spil og spilforståelse.  

- Opnå viden om muskelstyrke ift. at være en dygtig volleyballespiller, 

herunder særligt viden om springstyrken (eksplosivitet, power og 

spændstighed).  

- Derudover opnå viden om teamudvikling ift. at optimere holdet, herun-

der kommunikation, roller og kohæsion 

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

- Opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for 

træning og idrættens discipliner  

- beherske centrale færdigheder inden for boldspil 

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

bejdsrelationer  

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

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, Induktivt gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, gruppe 

arbejde 

 

 

 

Retur til forside 
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Side 4 af 8 

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

 

Titel 3 

 

Grundtræning 

Indhold Yubio idræt C-B, 2018:  

- 21.1 Formål og valg s. 664 

- Figur 2.13 – De vigtigste muskler i vores krop. S. 59 

- 3.4 Aerob træning s. 72-76 

- 3.5 Anaerob træning s. 77 

 

Pensum i alt: 9,5 side  
 
Supplerende:  

- 3.6 Styrketræning (pensum er gennemgået i forløb 2)  

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter.  

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne udarbejde et grundtræningsprogram som passer til eget 

niveau, herunder:  

- udvælge et fokus 

- udvælge tilpas arbejds/hvile-intervaller 

- udvælge relevante øvelser både ift. fokus, teknik og fysik. 

- Kunne organisere og reflektere over programmes opbygning. 

- Tage stilling til musikvalget 

 

Eleverne er blevet præsenteret for forskellige allround variationer: single, par, 

basket, kampsport, samt programmer hvor musikken anvendes aktivt.  

 

Herudover skal eleverne kunne de store muskelgrupper, samt opnå grundlæg-

gende indsigt i aerob og anaerob arbejde.   

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

- Opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden 

for træning 

- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner  

- opnå kropsbevidsthed  

- indgå i og opnå forståelse for idrætsspecifikke samarbejdsrelationer  

- Gennemføre og evaluere et træningsprogram og kunne redegøre for relevant fysiologisk 

teori  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreoplæg, mesterlære, gruppearbejde, gruppe diskussion, individuelt arbejde. 

 

Retur til forside 
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Side 5 af 8 

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

 

Titel 4 

 

Badminton 

Indhold Regler: https://www.youtube.com/watch?v=Sm4BFiBIQ_Q 

 

Yubio idræt C-B, 2018 

- 2.2 – Åndedræt og blodkredsløbet s. 45-50 

- 1.3.2 – Fysisk aktivitet hos voksne s. 30-33 

- 1.3.3 – Effekter af fysisk aktivitet s. 33-34 

- Figur 5.3 – Den omvendte u-kurve s. 131  
 

Pensum i alt: 8,5 side 

 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 minutter.  

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kende spillets regler i single og duble.  

Eleverne skal kende og rimelig beherske følgende slag:  

- Forhånds –og baghåndsserv 

- Netdrop 

- Drop 

- Clear 

- Smash 

- lop 

 

Taktisk skal eleverne beherske forståelse for spilcentrum og kunne placere sig på 

banen, herunder i duble aftale taktik ift. at stå foran og bagved hinanden eller side 

om side.  

 

Derudover skal eleverne kunne redegøre for idrættens betydning for sundheden, 

herunder hvilke effekter kontinuerlig idræt har på vores krop. De skal også have 

viden om spændingsregulering ift. badminton.   

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

- Opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for 

træning og idrættens discipliner  

- beherske centrale færdigheder i klassiske og nye idrætter  

- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.  
- kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, deduktivt arbejde, pararbejde, mesterlære.  

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.youtube.com/watch?v=Sm4BFiBIQ_Q
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside


 

Side 6 af 8 

 

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

 

Titel 5 

 

Rytmisk opvarmning 

Indhold Yubio idræt C-B, 2018:  

- 30.1 „Hvorfor varme op?“ s. 915 

- 30.3 „bevægelseskvaliteter  

- 3.3 „Opvarmning/nedvarmning“ s. 71 

- 30.4 Programmets opbygning 

- Figur 30,1 – Anvisning til hvordan du kan måle tempoet i et musik-

nummer.  

 

Pensum i alt: 4,5 side 

 

 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal udføre eget rytmisk opvarmningsprogram, hvori de viser musik-

forståelse ift. takttælling, musikkens udtryk, rytme og tempo.  

 

De skal kunne opbygget programmet passende ift. intensitet, progression, va-

righed og koordination.  

 

Eleverne skal udvise samarbejde, samt reflektere over eget og andres opvarm-

ningsprogrammer.  

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

- Opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden 

for træning og idrættens discipliner  

- beherske centrale færdigheder inden for musik og bevægelse 

- opnå kropsbevidsthed  

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

arbejdsrelationer  

- udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram, samt kunne redegøre for 
relevant fysiologisk teori.  

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde, virtuel undervisning, gruppe diskussion, skriftligt arbejde, vi-

deo-aflevering. 

 

Retur til forside 
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Side 7 af 8 

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

 

Titel 6 

 

Cha cha cha 

Indhold Yubio idræt C-B, 2018:  

- 32.2. Cha cha cha (latin) s. 967-969 

- Variationer: 32.A2, 32.A3, 32.A4, 32.A5, 32.A6, 32.A10   

- 5.2.1 – motivation s. 129 (indre og ydre)  

- 35.7 – Hvorfor dyrke dancefit (flow)  

 

Pensum i alt: 7 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal udvise forståelse for dansens musik og rytme.  

 

Eleverne skal kende betydningen af føring og at blive ført.  

 

Eleverne skal kunne grundtrin og variationerne:  

- Spotdrejning 

- Alemana 

- New york 

- Hand to hand 

- Triple lockstep 

- Cuban breaks 

 

Eleverne skal have viden om indre og ydre motivation, samt hvorfor dans er en 

populær fitnessform. De skal kende betydning af flow-oplevelsen i idræt. 

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

- beherske centrale færdigheder inden for musik og bevægelse 

-  opnå kropsbevidsthed  

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

arbejdsrelationer  

- undervisningen præsentere eleverne for mulighederne for fysisk aktivitet uden for skole-

regi. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, indivi-

duelt arbejde.  

 

 

Retur til forside 
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Side 8 af 8 

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

 

Titel 7 

 

Opstart og repetition 

Indhold Vi har udover ovennævnte forløb, haft et opstarts og afsluttende forløb.  

 

Her har vi arbejdet kort med sundhed. Kursisterne har testet deres egen sund-

hed og løbet en BIB-test i aug. og dec. Vi har snakket om deres egen sundhed 

og idrættens betydning.  

 

Til sidst har vi repeteret forløb 1-6.  

 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde.  

 

 

 

Retur til forside 
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