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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 18-19 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Idræt B 

Lærer(e) Daniel Hundahl og Marie Brønnum Jensen 

Hold IdB03 18-19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Boldbasis – udvikl det bedste boldspil 

Titel 2 Fodbold og idræt i samfundet 

Titel 3 Step aerobic og sundhed 

Titel 4 CrossFit og styrke 

Titel 5 Badminton og anatomi/bevægelseslære 

Titel 6 Basketball og aerobt/anaerobt arbejde 

Titel 7 Tae Bo og motivation/målsætning 
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Titel 1 

 

Introduktion – Udvikl det bedste boldspil 

Indhold Yubio idræt C-B 

- 10.1 – historie 
- 10.2- Teori om boldspil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

10 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Eleverne skal igennem dette forløb udvikle deres innovative og kreative 

kompetencer 

Eleverne har arbejdet med:  

- forskellige øvelser som inkorporer bold.  

- Teoretisk og praktisk indblik i boldspilsfamilierne  

- Taktik i boldspil 

- Læringstrinmodellen både teoretisk og ift. eget spil. 

- Spilhjulet 

 

Eleverne har udviklet, afprøvet og evalueret deres eget og andres spil.  

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klassearbejde, gruppefremlæggelse, gruppearbejde 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside


 

Side 3 af 8 

 

 

Titel 2 

 

Fodbold og idræt i samfundet 

Indhold Yubio idræt s. 430-435 

- 11.1 Fodboldens historie 

- 11.2 Regler, ide og organisering  

- 11.7 Træning & sundhed 

- 9.2. Idræt og medier 

- 9.3 Idræt og religion 

-  

 

B-for bedre idræt s. 180-192 

- Befolkningens idrætsadfærd med særligt blik på de 16-19 årige.  

 

Artikel:  

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-er-fodbold-sa-populaert 

 
Film (cfu): Tantholdt går all in (1)   

 

Omfang 

 

25 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne har arbejdet med: 

- Grundlæggende tekniske færdigheder: afleveringer, afslutninger, tæmninger, 

driblinger, finter.  

- Taktiske færdigheder: Spilforståelse med fokus på spilbarhed, positionering, 

udnyttelse af det frie rum, sammenspil. 

 

Eleverne har teoretisk arbejdet med danskernes generelle idrætsdeltagelse. 

Derudover har eleverne arbejdet med fodboldens historie, samt spillets udvikling. De 

har arbejdet med fodbolds betydning i Danmark og på et globalt plan – hvad er det 

fodbold kan siden det er så populært? Eleverne har arbejdet med mediernes indvirk-

ning og ser på hvordan fodbold hos nogle kan sammenlignes med en religion.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, teamarbejde, skriftligt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-er-fodbold-sa-populaert
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 3 

 

Step aerobic og sundhed 

Indhold Yubio idræt C-B 

- Hvad er det? (Aerobic og step-aerobic) afsnit 34.1 - s. 1027-1029 

- Figur 30.1 - s. 917  

- Afsnit 30.8 - s. 936-938 

- Figur 34.5 s. 1033 

- Øvelse: 34.D2 s. 1041 

- Serie: 34.C2 – begynder s. 1037  

- 34.7 Kontinuerlig træning 

- Step 1 let øvet – Blok 1-7 

- 2.1 

2.2.1 – åndedrættet 

2.2.2 – blodkredskøbet  

- 1.1 Sundhedens ansigter (s. 13-15) 

- 1.2.1 Arv og miljø (s. 15-16)  
- 1.3.1 Idræt og sundhed – børn, voksne og effekter (s. 28-34) 

 

 

B-for bedre idræt  
- ”Sundhed i et biologisk perspektiv” s. 24-31 

 

Omfang 

 

23 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne har arbejdet med grundlæggende musikforståelse og takttælling. De er 

blevet præsenteret for Labans bevægelseslære.  

 

Eleverne har arbejdet med basis aerobictrin, for efterfølgende at anvende disse på 

en stepbænk.  

Eleverne har lært hvordan en stepserie bygges op og brydes ned. De har lært ko-

reografier på forskellige niveau. Til sidst har eleverne udarbejdet deres egen step-

koreografi.  

 

Teoretisk har eleverne arbejdet med livsstil og sundhed. Her under hvordan man 

kan anskue sundhed, hvilke faktorer som spiller ind på vores sundhed. Eleverne 

har også arbejdet med sundhed ud fra et biologisk perspektiv ift. hjertekarsyg-

domme og type 2-diabetes.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassearbejde, gruppefremlæggelse, gruppearbejde, pararbejde, mesterlærer, virtuel-
undervisning.  
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Titel 4 

 

CrossFit og styrke  

Indhold Yubio idræt C-B  

- s. 814-827 og 831-836 

- 25.6 Strong is the new skinny 

- 5.6 Besat af træning 

 

B-for bedre idræt s. 106-124 

 

Andet materiale:  

- Hvad er crossfit - https://vimeo.com/51450639 

- https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-er-crossfit-en-slags-kult 

- Film (cfu) – Afhængig af træning 

 

Ekskursion til expermentarium – Udstillingen: Body World.  

 

Omfang 

 

23 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne har arbejdet med hvad CrossFit er. De har afprøvet forskellige WOD´s herun-

der: Crossfit max, EMOM, CrossFit team, Ladder, Fight gone bad, AMRAP. De har ar-

bejdet med basale crossfit øvelser og teknikker, samt hvordan man sammensætter og 

præsenterer et program.  

 

Eleverne har arbejdet med hvorfor crossfit er så populært. Herunder medier, identi-

tet, det det moderne samfund (Ziehe, Giddens, Reismann), kropsideal, kroppens som 

symbolsk redskab.  

 

Derudover har eleverne arbejdet med musklens opbygning og funktion, samt musk-

lens kraftudvikling.  

 
Eleverne har arbejdet med en af idrættens skyggesider i form af træningsafhængig-
hed.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, mestrelærer, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, 

ekskursion 

 

https://vimeo.com/51450639
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-er-crossfit-en-slags-kult
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Titel 5 

 

Badminton og anatomi/bevægelseslære  

Indhold  

B-for bedre idræt s. 37-66 - Anatomi og bevægelseslære 

 

Muskeloversigt opdelt efter led fra Motion-online 

http://www.motion-online.dk/muskeloversigt-opdelt-led/ 

 

Yubio Idræt C-B (2018) 
- 22.2 Regler, ide og organisering 

- S. 696-697 Greb og serv 
- S. 702-703 Fokus på forbanen  
- S. 706 Fokus på bagbanen (clear forhånd, drop forhånd) 

 

Omfang 

 

23 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne har arbejdet med centralbevægelse samt grundlæggende slag: 

- Kort serv, lang serv, clear, drop, netdrop, lop.  

Eleverne er desuden introduceret til single og double kamp, samt grundlæggende 

bevægelsesmønstre banen (spilcentrum, benarbejde, etc.) 

 

Eleverne har arbejdet med bevægeapparatets anatomi herunder knogler, led, 

muskler samt hvordan muskler bevæger kroppen. 

Med udgangspunkt i ovenstående har eleverne udført simple bevægelsesanalyser 

med fokus på ledbevægelser og forskellige typer muskelarbejde. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, mestrelærer, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, 

ekskursion 

 

http://www.motion-online.dk/muskeloversigt-opdelt-led/
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Titel 6 

 

Basketball og aerob/anaerobt arbejde  

Indhold Yubio Idræt C-B (2018) 
- 12.2 - Regler, ide og organisering - s. 472-479 
- 12.3.1 - Fokus på opvarming - s. 481-482 
- 12.3.2 - Fokus på teknik - s. 485-488 
- 12.3.3 - Fokus på taktik - s. 489-491 

 
B-for bedre idræt s. 67-90 - Aerobt arbejde 
 

B-for bedre idræt s. - 91-104 - Anaerobt arbejde 

 

Omfang 

 

23 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne er introduceret til spillet basketball, og har de grundlæggende elementer: 

driblinger, afleveringer, skud, lay-up, finter og kamp.  

Eleverne har gennemgået forskellige øvelser der træner deres tekniske og taktiske 

færdigheder i basketball. 

Eleverne har spillet kampe ( 3 vs 3 og 4 vs 4) med fokus på begrænset kropskontakt, 

cylinderprincippet og regler i et omfang der er passende til skolebasket.  

 
Eleverne har arbejdet med aerobt og anaerobt arbejde og kombinationen imellem de 
to. Herunder kredsløbets opbygning, tilførsel af ilt til musklens, musklens energilagre 
og aerob/anaerob energiomsætning under arbejde. Eleverne er introduceret til mak-
simal iltoptagelse og kondital samt hvordan aerob og anaerob formåen kan trænes. 
 
Eleverne har i denne periode desuden arbejdet med deres træningsprojekt, med fo-
kus på inddragelse af ovenstående eller andet relevant litteratur/information.  
 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, mestrelærer, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, 

ekskursion 
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Titel 7 

 

Tae Bo og motivation/målsætning 

Indhold Yubio Idræt C-B (2018) 
- 34.2 - Opbygning af serier 
- 34.3 - Udførelse, intensitet, musik 
- Videoklip fra: 
DVD - Billy Blanks: This is Tae Bo 
DVD - Billy Blanks: Tae Bo Basic Live 
 

B-for bedre idræt s. 137-154 

 

 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne har arbejdet med grundlæggende musikforståelse og takttælling. 

 

Eleverne har arbejdet med grundprincipper i Tae Bo, og er introduceret til de 

grundlæggende slag og spark der er hentet fra boksning og taekwondo.  

 

Eleverne har lært hvordan en Tae Bo serie kan bygges op og brydes ned. De har 

gennemgået koreografier på det der svarer til begynder niveau på DVD’erne. Til 

sidst har eleverne udarbejdet deres egen Tae Bo koreografi.  

 

Eleverne er introduceret til begrebet motivation, samt hvordan det kan anvedes i 

idrættens verden. Herunder forskellige former for motivation, samt hvordan de-

res samspil kan drive os til adfærd. 

Eleverne er introduceret til målsætning, og herunder målorientering, træningskli-

ma og målsætning i relation til træningsplanlægning. 

Eleverne er introduceret til begrebet spændingsregulering, samt hvordan spæn-

dingsniveau kan mindskes eller øges.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, mestrelærer, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, 

ekskursion 

 

 

 


