
 

Side 1 af 10 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Sommer 2016 

 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Idræt C 

Lærer(e) Kent Bannerholt og Thomas Nielsen 

Hold 15P, 15Q, 15X, 15Y, 15Z 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Atletik 

Titel 
2 

Orienteringsløb 

Titel 
3 

Boldbasis og holdboldspil - basketball og volleyball, to af de store boldspil 

Titel 
4 

Alternative boldpil og udvikling af eget boldspil  

Titel 
5 

Udarbejdelse af opvarmningsprogram understøttet af musik, målgruppespecifikt 

Titel 
6 

Ketchersport og kredsløbet (samt kursiststyrede opvarmningsprogrammer) 

Titel 
7 

Styrke- og cirkeltræning 

Titel 
8 

Dans, bevægelse og egne serier 

Titel 
9 

Fodbold 

  

  

 



 

Side 2 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Atletik samt bestemmelse af kondital 

Indhold Afprøvning af forskellige discipliner inden for løb, spring og kast.  
 
Teknikker og faser inden for disciplinerne 100m. sprint, Længdespring, Højde-
spring, Kuglestød og Diskoskast. 
 
Generelt indblik i disciplinerne, fakta og deres faser:  
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/atletik/loeb/100-meter-loeb/ 
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/atletik/spring/laengdespring/ 
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/atletik/spring/hoejdespring/ 
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/atletik/kast/kuglestoed/ 
 
Coopers løbetest - afvikling og registrering. 
 

Omfang 
 

Uge 34-37 
 
12 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus på teknisk korrekt udførelse af følgende atletikdiscipliner: 
 

- 100m. sprint  
- Længdespring 
- Højdespring 
- Kuglestød 
- Diskoskast 

 
Bevægelsesanalyse af en kaste- og en springdisciplin med udgangspunkt i optaget 
videosekvens med fokus på de forskellige faser i disciplinerne.  
 
Kendskab til Coopers løbetest samt eget kondital beregnet ud fra denne. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Eksperimentelt arbejde, arbejde med egne og øvrige videosekvenser, skriftligt ar-
bejde. 
 

 
  



 

Side 3 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 
 

Orienteringsløb 

Indhold Arbejde med kortlæsning og signaturkendskab. 
 
Afprøvning af O-løb i stjerneløbsform og som almindeligt O-løb med faste poster og 
elektronisk tidsregistrering. 
 
”ORIENTERING - lær at finde vej” s. 1-16 
https://www.findveji.dk/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvM-
DYvMjUvMTVfNDdfMDdfODQ5X0xBR-
lYyMDE0X3dlYi5wZGYiXV0/LAFV2014_web.pdf 
 
Forskellige kort og ruter fra Esbjerg Nørreskov. 
 
Introduktionsvideo til orienteringsløb: https://www.you-
tube.com/watch?v=Ez4jGb9BHoc 
 

Omfang 
 

Uge 38-40 
 
12 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Fokus på kort- og signaturlæsning. Hertil hører at ”vælge den rigtige vej”. 
 
Afprøvning af forskellige former for orienteringsløb - herunder stjerneløb og oriente-
ringsløb med elektronisk tidstagningsudstyr. 
 
Afvikling og dokumentation af gennemørt orienteringsløb. 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Oplæg og diskussion, eksperimentelt arbejde, individuelt- og gruppearbejde. 
 
 
 

 
 
  



 

Side 4 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 
 

Boldbasis og holdboldspil - basketball og volleyball, to af de store 

Indhold Grundlæggende kaste- og gribeøvelser og teknikker med forskellige bolde, afstande 
mv. 
 
Arbejde med skud og slag, positioner, spillertyper, regler, spilstrategier mv. inden for 
begge spil. 
 
Inden for volleyball arbejdes med opbyggende træning og spil i grupper af 2 og 2, 4 
og 4 og senere 6 mod 6. 
 
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/boldspil/volleyball/volleyballteknik/ 
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/boldspil/volleyball/spillertyper/ 
 
I basketball arbejdes med spil med skudtræning samt mindre spil med mange afslut-
ning - herunder NBA2Ball. Desuden det færdige spil. 
 
https://soundcloud.com/basketballmb/sets/nba-2ball 
 
 

Omfang 
 

Uge 41 - 45 
 
12 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Volleyball:  
Særligt fokus på kendskab til korrekt udførelse af over- og underhåndsserv, bagger-
slag, fingerslag og smash. Herudover fokus på rotationsprincippet, kommunikation 
og spilflow under inddragelse af elementer fra teenvolley. 
 
Basketball: 
Fokus på skud-, drible- og pasningsteknik. Herudover layups og skud fra forskellige 
positioner og anvendelse af pivotering. Det færdige spil med fokus på positioner, rum 
og temposkift.  
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Praktisk boldtilvænning og teknisk træning, samarbejde i større og mindre grupper. 
 
 

 
  



 

Side 5 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
  
Titel 4 
  

Alternative boldpil og udvikling af eget boldspil 

Indhold Introduktion til og afprøvning af Quidditch og Kin-ball.  
 
Oplæg til udvikling af egne boldspil med forskellige fokusområder. 
 
Kategorisering af boldspil, flowbegrebet og spilhjulet - kapitel 8 i Systime, idræt 
C. 
 
Intro til Kin Ball: https://www.youtube.com/watch?v=T_eQyr8N9b0 
 
 

Omfang 
  

Uge 46-49 
 
12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Legende tilgang til de specielle boldspil med sammenblanding af kendte og 
ukendte elementer. Vurdering af fordele og ulemper. 
 
Afprøvning og kendskab til alternative boldspil. Bevidstgørelse omkring kate-
gorisering af spil samt forskellige forudsætninger for deltagelse. 
 
Fokus på spiludvikling med hensyntagen til blandt andet flow, køn og fairplay. 
Desuden fokuseres på at kunne ændre i et spils forudsætning og målrette vha. 
spilhjulet samt at kunne analysere disse ændringer. 
  
  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Eksperimenterende arbejde, fælles spil, klasseoplæg. 
  
  
 

  
 
 
  



 

Side 6 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 5 
 

Udarbejdelse af opvarmningsprogram understøttet af musik 
 

Indhold Udarbejdelse af opvarmningsprogrammer, der er understøttet af musik, og som 
skal anvendes til målgruppespecifik opvarmning i senere forløb. 
 
”Samspillet mellem musik og bevægelse” (faktaboks med takttælling) - kapitel 7 i 
Systime, Idræt C 
 
”Lav dit eget træningsprogram” - kapitel 9 i Systime, Idræt C. 
 
http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/kroppen/fysiologi/opvarmning/ 
 
Inspiration til musikvalg vha. https://idraetsmusik.dk/  
 

Omfang 
 

Uge 50-51 (efterfulgt af præsentation i ugerne 1-3) 
 
6 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Kendskab til bevæggrunde for at lave opvarmning, retningslinjer for udarbejdelse 
af opvarmningsprogram samt tilpasning af opvarmning ift. målgruppe og speci-
fikke discipliner. 
 
Kendskab til takttælling, BPM og anvendelse af relevant musik i forbindelse med 
opvarmningsprogrammer. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseoplæg og afprøvning. 
 
Gruppearbejde med henblik på at stå for opvarmningen for resten af holdet. 
 

 
  



 

Side 7 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 6 
 

Ketchersport og arbejdsfysiologi (samt kursiststyrede opvarmningsprogrammer) 

Indhold Introduktion til forskelligartet ketchersport 
 
Afprøvning og regelkendskab - squash  
 
Besøg af ungdomsbadmintonelitespillere 
 

- Gennemgang af slagteknikker, placeringer, regler m.v.  
- Forskellige småspil og lege 
- Double- og singlespil  
- Nettet rundt og ”verdensmester” 

 
Arbejdsfysiologi s. 12-22 i ”C - det er idræt”, Gyldendal

Omfang 
 

Uge 1-4 
 
12 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Nogle fokusområder overføres fra opvarmningsforløbet 
 
Inden for squash fokuseres på afprøvning, klubkendskab, regler og enkelte slag- 
og placeringsteknikker. 
 
Fokus i badminton på kendskab til korrekt udførelse af serv (kort og lang), clear, 
drop og smash. Samtidig fokuseres på kendskab til placering og benarbejde. 
 
Der fokuseres tillige på at inddrage det legende- såvel som konkurrenceelementet 
i træningssammensætningen. 
 
Under arbejdsfysiologien fokuseres på aerobe og anaerobe processer, lunger, 
hjerte og kredsløb.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Oplæg og demonstration af eliteudøvere i badminton samt klasseoplæg, skriftligt 
arbejde. 
 
Praktisk udførelse i forskellige sammenhænge og konstellationer.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 7 
 

Styrke- og cirkeltræning 

Indhold Afvikling og afprøvning af forskellige styrketræningsformer. 
 
Der arbejdes med kendskab til energiomsætningen, musklernes opbygning og ar-
bejde. Herunder mindre analyser af forskellige styrketræningsøvelser. 
 
”Musklerne” og ”Energisystemet” - kapitel 4 i Systime, Idræt C 
 
”Muskeltræning” - kapitel 9 i Systime, Idræt C 
 

Omfang 
 

Uge 5-6 
 
6 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Fokus på kendskab til forskellige motiver for styrketræning samt effekten af for-
skellige styrketræningsformer.  
 
Kendskab til forskellige øvelser og større muskelgrupper. 
 
Overordnet kendskab til: 

- Musklernes opbygning 
- Røde- og hvide muskelfibre 
- Statisk, koncentrisk og excentrisk muskelarbejde 
- Energiomsætning 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseoplæg, gruppearbejde i forbindelse med mindre analyser samt øvelsessam-
mensætning og makkertræning. 
 

 
  



 

Side 9 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 8 
 

Dans, bevægelse og egne serier 

Indhold Besøg af danseinstruktør - hip hop og funk 
 
Forskellige gang- og bevægelsessekvenser med udgangspunkt i Labans bevægel-
seskvaliteter. 
 
Sammensætning af bevægelsessekvenser til samlet helhed. 
 
Figur inspireret af Rudolf Laban fra ”Didaktiske redskaber i idrætsundervis-
ning” af Lene B. Terp, UC Syd 2009. 
 

Omfang 
 

Uge 8-12 
 
12 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Fokus på kendskab til genren hip hop og funk samt forskellige bevægelser og 
trin inden for denne genre. 
 
Fokus på at anvende takter og sammensætte og koreografere inden for forskel-
lige musikgenrer og tempi. 
 
 
Kendskab til Labans bevægelseskvaliteter med fokus på begreberne: Kropsbe-
vidsthed, Relationer og kommunikation, Rum og Bevægelseskvalitet.  
 
Fokus på at udvikle, øve og filme egen koreografi/serie.

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseoplæg, oplæg fra danseinstruktør, eksperimenterende gruppearbejde, ud-
vikling af egne serier i grupper, udarbejdelse af videosekvenser. 

 
  



 

Side 10 af 10 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 9 
 

Boldbasis og fodbold 

Indhold Basisøvelser inden for fodbold 
- Dribleøvelser med forskelligt fokus 
- Pasninger 
- Generel boldbehandling 
- Tekniske øvelser 
- Afslutninger 

 
Køns- og/eller niveauopdelt spil 
 
Bevægelse og skabelse og ”rum”. 

Omfang 
 

13-15 
 
9 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Fokus på tekniske øvelser, sparke- og pasningsvarianter, boldbehandling, 
temposkift, driblinger og finter. 
 
Fokus på niveaudeling og intensitet. 
 
Kendskab til løbemønstre, forfinter m.v.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Lærerstyrede praktiske aktiviteter, teknikøvelser individuelt, parvis og i grup-
per af tre, opdelt holdspil. 

 


