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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin December 2018 

 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Idræt C 

Lærer(e) Thomas Rejkjær Nielsen 

Hold 18Q og 18ID0C10E18 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Basketball  

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 1: Idræt. Fag, fritidsinteresse, livsstil 
1.1 ”Fritidsinteressen idræt” og 1.2 ”Livsstilen” 
Kapitel 5: Idrætspsykologi 
5.1 ”Motivation” og 5.2 ”Arousal” 
Kapitel 10: Boldspil 
10 ”Boldspil”, 10.1 ”Boldspil som holdspil” og 10.2 ”boldbasis” 
 
Supplerende stof: 
 
Introduktion til øvelsesbanken, ”DGI trænerguiden” - https://www.dgi.dk/basket-
ball/oevelser 
 
Praktisk: 
Arbejde med teknik, driblinger, pasninger, skud, triple threat position, pivotering, for-
svar/angreb og tempo/retningsskift, spil. 

Omfang 
 

Uge 33-35 
18 lektioner = 13,5 timer (heraf afsat tid til at arbejde med opvarmningsprogrammer) 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- organiseringen af idræt i Danmark 
- boldspilskategorier 
- roller og hierarki på et hold 
- spilhjulet og dets anvendelse 
- basale forskelle på forsvar og angrebsspil 
- motivation og arousal 

Praktisk: 
- Have grundlæggende tekniske kompetencer inden for driblinger, pasninger og 

modtagning af bolden 
- Kunne skyde fra forskellige positioner på banen 
- Have forståelse for hvordan man skaber rum samt gør sig spilbar 
- Grundlæggende forståelse for spillets regler 

Fra læreplanen: 
- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få 

kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner  
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for 

de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idræt-
ter  

- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke 
samarbejdsrelationer  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 
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Titel 2 
 

Badminton 

Indhold Teori:  
Kernestof: 
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 2: Fysisk aktivitet og sundhed 
2 ”Fysisk aktivitet og sundhed”, 2.2 ”Hvor fysisk aktive er danskerne?” og 2.3 ”Forebyggelse af livs-
stilssygdomme”. 
 
Supplerende stof: 
 
Øvelsesbanken, ”DGI trænerguiden” - https://www.dgi.dk/badminton/oevelser 
Artiklen ”Ketsjersport nedsætter risikoen for tidlig død” - https://www.dgi.dk/badminton/bad-
minton/artikler/ketsjersport-nedsaetter-risikoen-for-tidlig-doed  
(Badminton er verdens sundeste idræt, DGI) 
 
Praktisk: 
Arbejde med greb, forhånd og baghåndsslag, clear, drop, serv og smash, netspil, fodar-
bejde og placering på banen. 

Omfang 
 

Uge 36-38 
18 lektioner = 13,5 timer (heraf afsat tid til præsentation af opvarmningsprogrammer samt intro-
duktion til træningsprojektet) 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- den brede forståelse af sundhedsbegrebet 
- danskernes motions- og sportsvaner 
- KRAM-faktorer og sundhedsstyrelsens anbefalinger 

Praktisk: 
- Have grundlæggende tekniske kompetencer inden for greb og grundslag 
- Spille netspil 
- Kunne placere og bevæge sig hensigtsmæssigt på banen  
- Grundlæggende forståelse for spillets regler 

Fra læreplanen: 
- Kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden  
- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få 

kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner  
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for 

de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter  
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 
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Titel 3 
 

Traditionel Square Dance 

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 8: Musik og bevægelse 
8.3 ”Samspillet mellem musik og bevægelse” og 8.4 ”Dansens udtryk” 
Forløb - dans som en del af samfundet 
Folkedans 
 
BESS-konceptet: https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/ud-
tryk/rytme/laban/?keeplang=1 
 
Supplerende stof: 
 
Birgit Hansen et. al.: Square Dance, DGI Dans og musik 
Herunder dansene: Uptown, All square og Picnic 
 
Praktisk  
Bevægelse i takt til musikken, forskellige grundtrin inden for square dance - Dosido, Forward 
and back, Promenade, Allemande, Ladies Chain, Move up, Swing, Two hand swing. Forskellig orga-
nisering - Kreds, Mixer, Kvadrille. Egne sammensætninger. 

Omfang 
 

Uge 39-40 
12 lektioner = 9 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- Takter og samspil mellem musik og bevægelse 
- Labans bevægelseskvaliteter (BESS) 
- Folkedansens tilblivelse 

Praktisk: 
- Bevægelse til musik og takter 
- Afprøvning af forskellige traditionelle Square Dances 
- Udvalgte grundtrin og bevægelser inden for Square Dance 
- Egen trinsammensætning 

Fra læreplanen: 
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for 

de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter  
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke 

samarbejdsrelationer  
- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.  
- Opnå kropsbevidsthed 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og projektarbejde 
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Titel 4 
 

Styrketræning 

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. Al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 6: Fysiologi. Kroppen under arbejde 
6.1 ”Musklerne”, 6.2 ”Energisystemet” og 6.3 ”Ilttransportkæden” 
Kapitel 11: Træning og test 
11.5 ”Muskeltræning” 
 
Supplerende stof: 
 
Bojsen-Møller et. al. - Styrketræning, Danmarks Idrætsforbund, 2002 
Kapitel 3, ”Styrketræningens faser”, side 19-21 
 
Praktisk: 
Grundlæggende styrketræning af store muskelgrupper, cirkeltræningskoncept, gentagel-
ser og sæt. Udvikling af afprøvning af egne øvelser med bestemt fokus.   

Omfang 
 

Uge 43-44 
12 lektioner = 9 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- De store muskelgrupper samt koncentrisk, statisk og excentrisk muskelarbejde 
- Forskellen på røde og hvide muskelfibre 
- Basal forskel på aerob og anaerob energiomsætning 
- Ilttransportkæden 
- Forskellige styrketræningsprincipper og -kvaliteter 
- Styrketræningens 3 faser 

Praktisk: 
- Afprøve forskellige styrketræningsøvelser - primært muskeludholdende 
- Kunne vælge træningsform og -øvelser med specifikt fokus 
- Udføre styrketræningsøvelser korrekt ift. sikkerhed og muskelgrupper 
- Sammensætte en styrketræning ud fra fx cirkeltræningskonceptet 

Fra læreplanen: 
- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få 

kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner  
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden 

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

- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder 
- Opnå kropsbevidsthed 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 
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Titel 5 
 

Floorball 

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 7: Teknik, æstetik og funktionalitet 
7 ”Teknik, æstetik og funktionalitet” 
Kapitel 10: Boldspil (repetition) 
10 ”Boldspil”, 10.1 ”Boldspil som holdspil” og 10.2 ”boldbasis” 
 
Praktisk: 
Greb, teknik, driblinger, pasninger, skud, minifloorball, positioner på banen, forsvar/an-
greb, tempo/retningsskift, færdigt spil - dog uden alt udstyr. 

Omfang 
 

Uge 45-46 
12 lektioner = 9 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- faser ved indlæring af nye bevægelser 
- roller og hierarki på et hold 
- spilhjulet og dets anvendelse 
- basale forskelle på forsvar og angrebsspil 

 
Praktisk: 

- Have grundlæggende tekniske kompetencer inden for driblinger, pasninger og 
modtagning af bolden 

- Kende forskel på forskellige skudtyper 
- Have forståelse for hvordan man skaber rum samt gør sig spilbar 
- Grundlæggende forståelse for spillets regler 

 
Fra læreplanen: 

- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få 
kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner  

- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden 
for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye 
idrætter  

- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke 
samarbejdsrelationer  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 
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Titel 6 
 

Hip Hop/egen koreografi 

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 8: Musik og bevægelse (repetition) 
8.3 ”Samspillet mellem musik og bevægelse” og 8.4 ”Dansens udtryk” 
 
BESS-konceptet (repetition): https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/em-
ner/udtryk/rytme/laban/?keeplang=1 
 
Supplerende stof: 
 
Kort op Hip Hoppens oprindelse: https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/em-
ner/udtryk/rytme/hiphop/?keeplang=1 
 
Praktisk: 
Bevægelse i takt til musikken, forskellige grundtrin inden for Hip hop - Bounce, kryds 
foran/bagved, slide, V-trin, spark og støt m.m. Forskellige øvelser med fokus på bevægelseskva-
liteter. Egne og andres serier. 

Omfang 
 

Uge 47 - 48 
12 lektioner = 9 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- Takter og samspil mellem musik og bevægelse 
- Labans bevægelseskvaliteter (BESS) 
- Kort om Hip Hoppens oprindelse 

Praktisk: 
- Bevægelse til musik og takter 
- Udvalgte grundtrin, bevægelser og sammensætninger inden for Hip Hop 
- Arbejde med rumforståelse 
- Serie med Hip Hop-instruktør 
- Udvikle og fremvise egen serie i grupper 

Fra læreplanen: 
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for 

de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter  
- Opnå kropsbevidsthed 
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke 

samarbejdsrelationer  
- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og projektarbejde 
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Titel 7 
 

Opvarmningsprogrammer 

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 11: Opvarmning, træning og test 
11.1 ”Opvarmning” og 11.2 ”Lav dit eget træningsprogram” 
 
Praktisk: 
Afprøve lærerstyret opvarmningsprogram, lave og præsentere eget træningsprogram. 

Omfang 
 

Uge 34-37 
Lagt ind i øvrige forløb 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- opvarmningens primære formål 
- opbygning af et generelt træningsprogram 

Praktisk: 
- Afprøve forskellige opvarmningsøvelser i del og helhed 
- Udarbejde og præsentere eget opvarmningsprogram i grupper 

Fra læreplanen: 
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden 

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

- Opnå kropsbevidsthed 
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke 

samarbejdsrelationer  
- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.  
- Udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og projektarbejde 
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Titel 8 
 

Træningsprojektet 

Indhold Teori:  
Kernestof:  
 
Kahr Sørensen et. al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2017), Systime 
Kapitel 11: Opvarmning, træning og test 
11.3 ”Træningslære” og 11.4 ”Træning” 
 
Supplerende stof: 
http://www.motion-online.dk/bip-test/ 
 
Praktisk: 
Løbende registrering af fysisk aktivitet, afvikling af indledende-, midtvejs- og sluttest. 

Omfang 
 

Uge 36-41  
6 lektioner (uge 41) = 4,5 timer 
Lagt ind i øvrige forløb 

Særlige fokus-
punkter 

Teori: 
Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for: 

- superkompensation 
- konditionstræning 
- kondital 
- udarbejdelse og evaluering af målsætning og træningsprogram  

Praktisk: 
- Bip-test - indledende, midtvejs og slut 
- Udarbejdelse af rapport i forbindelse med træningsprojektet 
- Selvstændig træning og registrering ved siden af idrætstimerne 

Fra læreplanen: 
- Udarbejde, gennemføre og evaluere et træningsprogram 
- Opnå kropsbevidsthed 
- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejde 

 
 
I uge 42 deltog idrætskursisterne i skolens motionsdag (ca. 3 timer). Dagen bestod af selvvalgte aktiviteter på ni-
veau med øvrige kursister inden for fx dans eller fodbold.  
 
I uge 49 (6 lektioner = 4,5 timer) er der arbejdet med repetition efter behov og ønsker. 
 


