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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2019 

Institution HF & VUC København Syd 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Idræt C 

Lærer(e) Christian Segato 

Hold 0idC239 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Beachvolley 

Titel 2 Ultimate  

Titel 3 Rytmisk opvarmning 

Titel 4 Gymnastik  

Titel 5 Dans  

Titel 6 Styrketræning  

Titel 7 Sociologi og identitet 

Titel 8 Energiomsætning 

Titel 9 Idrætshistorie – kropskultur igennem tiden 

Titel 10 Opvarmningsteori 

Titel 11 Bevægelseslære 

Titel 12 Muskler 

Titel 13 Træningsprojekt 
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Titel 1 

 

Beachvolley  

Indhold I forløbet har eleverne fået en introduktion til med beachvolley med udgangspunkt 

i klassisk volley. I forløbet har eleverne arbejdet primært med grundslagene samt 

overhånds og underhåndsserv. Eleverne har desuden trænet spil situationer med 3-

6 spiller på hver banehalvdel. Eleverne har som led i progression mod det rigtige 

spil arbejdet med teen-volley hvor det har været at gribe bolden. 

Eleverne har i forløbet ikke arbejdet smash og blokadespil. 

 

 

Læringsmål for forløbet: 

-kunne udføre præcise fingerslag 

-kunne udføre præcise baggerslag 

-kunne serve med enten over eller underhånd 

-kunne demonstrere forståelse af spillets flow (modtagning, hævning, overspil) 

 

Omfang 

 

12 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Forbedre elevernes tekniske boldfærdigheder.   

Give eleverne en viden om opbygning af boldspil. 

Forbedre elever fysiske form 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktisk undervisning 

 

 

 

 

Titel 2 

 

Ultimate 

Indhold  

I forløbet er eleverne blevet introduceret til boldspillet Ultimate.  

Vi har gennem forløbet arbejdet meget med en progression fra tekniske færdig-

heder med disc’en, mod taktiske refleksioner i spillet.  

 

Læringsmål for forløbet  

-Kunne udføre præcise baghåndkast og gribe sikkert 

-I begrænset omfang udføre forhåndskast og ovehåndkast (upside-down) 

-Kunne forklarer spillets principper og regler 

-Kunne demonstrere taktisk forståelse om brug af stacking/døde zoner 

-Anvende acceleration og retningsskift i forskellige cuts 

-Kunne demonstrere viden om fordele og ulemper ved hhv. mand-mand og 

zone opdækning 

 

Birgit Brunshøj, Ultimate – en introduktion til undervisning s.5-9 

Instruktionvideo på sitet 

 

Omfang 14 lektioner af 50 minutter 
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Særlige fokus-

punkter 

Forbedre elevers boldtekniske færdigheder 

Forbedre elever kondition 

Give elever en forståelse af boldspil opbygning 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Praktisk undervisning/Klasseundervisning/videoanalyse 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Rytmisk opvarmning 

Indhold I forløbet har eleverne arbejdet med at skabe opvarmningsprogrammer og instrue-

re klassen. 

Forløbet startede med et introduktionsmodul hvor eleverne blev præsenteret for 

øvelser, principper og metoder. Derefter har eleverne udarbejdet et programmer 

som de på skift fremviste i startet af modulerne i efterfølgende forløb.   

 

materiale 

Handout – med vigtige principper for opvarmning. Findes på sitet. (3 sider)  

Idrætsmusik.dk (2 sider) 

 

 

Omfang 

 

Ca. 8 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

-kunne redegøre for opbygningen af et opvarmningsprogram 

-kunne udvælge den rigtige musik til opvarmningsprogrammets sekvenser 

-kunne følge musikkens rytme 

-kunne demonstrere bevægelseskvalitet i valgte øvelse 

-kunne redegøre for vigtigheden af opvarmning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagsider/skriftligt arbejde/fremlæggelser 

 

  

Titel 4 

 

Gymnastik 

Indhold I forløbet har vi arbejdet med elevernes kropslig bevidsthed gennem øvelser I 

forløbet har der været særligt fokus kropspænding og sikre modtagninger.  

 

Læringsmål for forløbet: 

-kunne udføre hovedstand med hjælp 

-kunne udføre håndstand med hjælp 

-kunne udføre forlæns rulle 

-kunne udføre håndstand rulle med hjælp 

-kunne udføre vejrmølle 

-kunne redegøre for hvordan rondat udføres 
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-kunne lave sikre modtagninger til ovennævnte øvelser 

 

Materialer: 

Faser i motorisk læring (1 side) 

Handout om fokuspunkter for hovedstand og håndstand (2 sider) 

Instruktionsvideoer fra https://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker 

 

 

 

Omfang 

 

14 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

-Eleven tilegner sig større kropsbevidsthed. 

-Eleverne arbejder særligt med kropspænding 

-Eleverne har arbejdet med at overskride egne grænser og skabe dynamisk mind-

set. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Praktisk undervisning/virtuelle arbejdsformer/selvstændig træning/video analyse 

 

 

 

  

Titel 5 

 

Dans 

Indhold NB! Forløbet er endnu ikke afviklet – hvorfor der tages forbehold for ændringer. 

 

I forløbet introduceres eleverne for 2 forskellige danse: Afro-aerobics og vals. 

Forløbet strækker sig over 3 modul hvoraf 1 er afro-aerobics og 2 er vals. 

I modulet med afro-aerobics præsenteres eleverne for en færdig koreografi som de 

skal lære. Eleverne har her fokus på bevægelsekvalitet og hvordan en fortælling 

kan bruges som koregrafisk princip.  

I vals træner elever grundtrin og arbejder efterfølgende med at sammensætte en 

koreografi. 

Læringsmål for forløb: 

-kunne udføre grundtrin i vals 

-kunne føre/blive ført 

-kunne fremvise hele eller udvalgte dele fra afro-aerobics dansen 

-kunne følge takten i musikken 

-kunne redegøre for bevægelseskvalitet i dans 

 

 

 

Omfang 

 

11 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Styrketræning 

Indhold NB! Forløbet er endnu ikke afviklet – hvorfor der tages forbehold for ændringer. 

 

Eleverne er blevet introduceret til forskellige styrkeøvelser samt kondititonstræning. 

De er blevet introduceret til forskellige løft og øvelser (dødløft, squat, bænkpres, 

boxjumps, burpees, lunges mm,) hvor teknikken er blevet gennemgået. Derudover 

er de blevet introduceret for hvilke muskelgrupper, der er aktive i de forskellige 

øvelser. 

 

Eleverne er ligeledes blevet introduceret for forskellige træningsprincipper (Interval-

træning, kontinuerlig træning, cirkeltræning og forskellige crossfit-principper (AM-

RAP, EMOTM, Tabata og You go I go).  I denne sammenhæng har eleverne udvik-

let et træningsprogram der indeholder forskellige elementer af træningen med ud-

gangspunkt i styrketræning og konditionstræning. Til prøven forventes det dog at 

der umiddelbart tages udgangspunkt i styrketræning.  

 

Crossfit er blevet anvendt som et supplement til træningsprojektet (se titel 7).   

 

Første modul introduceres eleverne til crossfit som fænomen, og basisbegreberne 

ovenfor introduceres. Eleverne arbejder med basisøvelser (lunges, burpees, 

boxjumps, airsquats mm) og afprøver forskellige crossfit-principper. 

 

Andet modul introduceres eleverne til andre principper og derefter arbejder de spe-

cifikt med bænkpres, backsquat og dødløft, og disse gennemgås dybdegående. 

Hvorefter eleverne arbejder med dem. 

 

Tredje modul skal eleverne selv sammensætte en WOD og eleverne afprøver hinan-

dens. Desuden repeteres der teknisk udførelse af løft og disse trænes.  

 

Læringsmål for forløbet:: 

 Træne med specifikke øvelser og den tekniske udførsel af disse. 

 Have forståelse for hvilken muskelgruppe deres øvelse styrker. 

 Eleverne skal udarbejde en træningsplan selv. 

 Eleverne skal lære at følge en træningsplan. 

 Opnå en bedre fysisk kapacitet gennem træning. 

 Erhverve sig basisviden om fysiologi med fokus på muskler (Se titel 12) 

Arbejde med forskellige crossfitprincipper rent praktisk 

 

Omfang 

 

10 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus- Forbedre elevernes fysiske kapacitet 
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punkter Styrke elevernes træningkompetencer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning//projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 7 

 

Sociologi og identitet i forbindelse med beachvolley 

Indhold I forløbet er eleverne blevet præsenteret for fortolkninger af identitet og bevægel-

sekulter med udgangspunkt i teoretikerne Giddens og Bordieu. Forløbet har til 

formål både at bevidstgøre eleverne hvilke årsager der ligger til grund for den 

idrætskultur vi har i dag, og samtidigt reflektere over egne valg. 

 

Læringsmål for forløbet: 

-forklare bordieu’s kapital begreber i relation til idræt  

-Redegøre for hvordan individualiseringen  og aftraditionaleringen har påvirket 

idrætskulturen  

 

 

Materialer: 

Litteratur: Franch, J. et al. Idræt B-Idræts teori 110-112 + 120-121 + 125-128 (9 

sider) 

 

 

 

Omfang 

 

1,5 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Reflektere over egne valg i forbindelse med idræt. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ gruppearbejde/skriftligt arbejde  

 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Energiomsætning – i forbindelse med Ultimate 

Indhold I forløbet er har eleverne arbejdet med hvordan der skabes energi i vores arbej-

dende muskler. I forløbet har eleverne arbejdet med både aerob og anaerob 

respiration. 

 

Læringsmål for forløbet: 

-kunne redegøre for aerob respiration 

-kunne redegøre for anaerob respiration 

-kunne vurdere idrætsdiscipliner brug af aerob og anaerob respiration.  

 

Omfang 2 lektioner af 50 minutter 
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Særlige fokuspunk-

ter 

Kroppens energiomsætning i relation til idræt 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning skriftligt arbejde 

 

 

 

 

Titel 9 

 

Idrætshistorie 

Indhold I forløbet har eleverne arbejdet med tekster som beskriver idrættens udvik-

ling gennem tiden. 

Læringsmål for forløbet: 

At kunne beskrive ændringer i kropskulturen fra oplysningtid til det sen-

moderne samfund. 

 

Materialer: 

Idræt C – teori og praksis (systime) s. 31-39 (8 sider) 

 

 

 

Omfang 

 

1,5 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokuspunkter Forståelse af hvordan idrætten har udviklet sig gennem tiden. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning 
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Titel 10 

 

Opvarmningsteori 

Indhold I forbindelse med titel 4 (Rytmisk opvarmning) 

 

Litteratur: Sørensen, J.K. Pöckel, R. (2018) 4 udgave 1 opslag. S.119-121. (Systime 

2018, Aarhus C) (3 Sider) 

Eleverne har foruden handoutet arbejdet med de fysiologiske, skadesforbyggende 

og mentale effekter af opvarmning.  

 

Eleverne skal være bevidste om effekterne skadesforebyggende og mentalt. Men 

det særligt fokus vil ligges på det i træningsprojektet (titel7) gennemgåede materiale. 

Således forventes de at kunne beskrive på basis niveau hvad der sker i forbindelse 

med muskler, kredsløb og energiomsætning når man påbegynder og afvikler et op-

varmningsprogram.  

Læringsmål for forløb: 

 Kunne redegøre for mentale, skadesforebyggende og fysiologiske effekter 

af opvarmning. 

 Analysere hvad de konkret gør for at arbejde med mental og skadesfore-

byggende elementer i deres opvarmning. 

 Kunne forklare dybdegående hvad der henholdsvis sker med muskler, 

kredsløb og energiomsætning i forbindelse med et deres opvarmningspro-

gram.  

Kunne analysere takt- og tempovariationer i deres opvarmningsprogram, samt vur-

dere deres valg af musik i de enkelte sekvenser. 

 

Omfang 

 

1,5 lektioner af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Forståelse af betydningen af opvarmning 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 
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Titel 11 

 

Bevægelseslære 

Indhold NB! Forløbet ikke afviklet endnu  

Eftersendes når færdigt 

 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

 

 

 

 

 

 

Titel 12 

 

Muskler – i forbindelse med styrketræning 

Indhold NB! Forløbet ikke afviklet endnu  

Eftersendes når færdigt 

Teoretisk forløb om muskler 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

 

 

 

 

 

 

Titel 13 

 

Træningsprojekt 

Indhold Ikke en del af en Forløbspakke der kan blive trukket til eksam-

men (men er lavet i forlængelse af titel 6) 

 

Litteratur: 
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- Hede.K & Paludan-Müller.P. Kroppen i Fokus. 9-13 +20-21 

(7) 

- Skadhede. Thomas Sand. Yubio Idræt C+B (2018), 1. udgave: 

s 45-59 (15) 

 

(Litteraturen benyttes også i titel 8,12 & 13) 

 

Træningsprojektet:  

Træningsprojektet: Eleverne laver en start test (konditest 15-15) eller 

en styrketest (1 RM), i forbindelse med deres Crossfit-forløb. Hvor de 

havde til opgave at finde deres udgangspunkt inden de påbegynder 

træningsprojektet. Herefter skal de fremsætte en målsætning for hvor-

dan de vil forbedre deres konditionstilstand gennem et 6-ugers træ-

ningsprojekt. Elever fremstiller et træningsprogram, som de selv føl-

ger i de 6 uger. Efter 6 uger laver de en sluttest og de kan se om de 

har forbedret deres sundhedstilstand. Dette skal danne grundlag for 

en rapport hvor der ud over træningsprogrammet og resultater, er en 

kort teoretisk gennemgang af fysiologiens basisbegreber indenfor de i 

undervisningen gennemgåede forløb (Titel 8,12 og 13)   

 

 

Omfang 

 

7 lektioner af 50 min 

Særlige fokuspunkter Eleverne skal gennem undervisningen: 

 At udarbejde en rapport om deres træningsprojekt 

 Eleverne skal udarbejde et træningsprojekt selv. 

 Eleverne skal lære at følge en træningsplan. 

 Opnå en bedre fysisk kapacitet gennem træning. 

 Erhverve sig basisviden om fysiologi med fokus på: 

o Energiomsætning 

o Kredsløb 

o Muskler 

o Kondition. 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Praktisk og teoretisk undervisning 
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