
Undervisningsbeskrivelse 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 

Termin(er) August til december 2019 

Institution Horsens VUC     (Horsens Gymnasium ) 

Fag og niveau Idræt C 

Lærer(e) Bjarne Havmøller Henning 

Hold VUC1 id VUC2 id 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Badminton 

Titel 2 Fodbold 

Titel 3 Rytmisk opvarmning 

Titel 4 Håndbold 

Titel 5 Bordtennis  

Titel 6 Performance 

 

Træningsprojekt 

 

Titel 1 Badminton 
 
Faglige mål: 
Tekniske/taktiske: Forløbet fokuserer på grundelementer i badmintonspillet. 
Herunder grebet på ketcheren (forhånd/baghånd) og benarbejdet. Derudover 
introduceres eleverne for forskellige grundslag i badminton. Her forventes det 
ikke at eleverne kan de færdige slag til perfektion, men at de har en forståelse 
for slagenes udførsel, og at man kan se forskel på de forskellige slag i f.eks. en 
slagserie. De grundslag der vil blive arbejdet med, er følgende: Baghåndsserv 
(kort/lang), forhåndsserv (kort, Lang), clear, drop, smash, netrul og netløft. 

Her var også fokus på at eleverne kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens 
betydning for sundheden 



I dette og de følgende forløb sikres det at eleverne  behersker centrale 
færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre 
færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter 
 
Teoretiske: Med udgangspunkt i artiklen ”Tennis og badminton forlænger livet 
markant” fra videnskab.dk skal eleverne kunne reflektere over badminton som 
sundhedsfremmende idrætsdisciplin. Derudover skal eleverne have forståelse 
for de vigtigste regler i badminton og kunne forklare greb og grundlæggende 
teknik ud fra de trænede grundslag. 

Alle lektioner ude og inde blev indledt med opvarmning for at minimere 
risikoen for skader.  Ligeledes søgte jeg at sikre at alle elever havde forstået 
min grundlæggende instruktion, idet klassen bestod af etnisk danske elever og 
nydanske elever der hovedsageligt havde en baggrund i Syrien, Irak og Iran.  

Indhold Kernestof:  Idræt C - teori og praksis. Af Estrup, Hom, Sig og Sørensen. 2006. 
Side 90-93 

C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 

Tennis og badminton forlænger livet markant” fra videnskab.dk 

Omfang Estimeret: 6,00 moduler 
Dækker over: 6 moduler 

Særlige fokuspunkter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

I alle forløb blev der arbejdet i grupper, par og individuelt, samt gennemgået 
øvelser og slag i klasserummet 

Titel 2 Fodbold 
 
Forløbslængde:  6 moduler 
 
Faglige mål: 
Tekniske: Beherske basale tekniske elementer så som dribling, aflevering 
(inderside, vrist, halvliggende vrist, yderside) tæmning, hovedstød 
Taktiske: Beherske basale taktiske boldspilselementer så som spilbarhed, 
placeringsevne m/u bold, så hele banen udnyttes optimalt 
Teoretiske: Kendskab til de mest basale regler i fodbold, samt kendskab til 
fokuspunkter ifbm de indlærte tekniske elementer (disciplinspecifik). 
Kendskab til begrebet kredsløbskondition og kondital samt kendskab til, 
hvorledes denne kan optimeres gennem fodbold/intervalarbejde samt 
intensitetens betydning ifbm træning. 

Hermed sikres at eleverne kan indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i 
forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer, samt at de kan behandle 
problemstillinger i samspil med andre fag 



 
 
Moduler 
Alle moduler indledes med opvarmning og herunder 1½ km løb 
(kredsløbskondition, således konditionen forbedres lidt. 
Efterfølgende introduceres dagens tema og før hver øvelse vises denne nogle 
gange for eleverne af undertegnede eller udvalgte elever. 

Indhold Kernestof:  Idræt C - teori og praksis. Af Estrup, Hom, Sig og Sørensen. 2006. 
Side 90-93 

C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 

 Videnskab.dk Videnskaben har talt: Derfor skal du spille fodbold. 27 juni 2017 

Omfang Estimeret: 6,00 moduler 
Dækker over: 6 moduler 

Særlige fokuspunkter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

Titel 3 Rytmisk opvarmning 
 
I forløbet blev opvarmningsprogrammer introduceret. Hvilke former for musik 
var hensigtsmæssige til forskellige former for øvelser i hallen. Hvorfor 
opvarmning er vigtig for at fremme personers præstationer samt at opvarmning 
mindsker risikoen for at få skader når musklerne har en temperatur på ca. 39 
grader.  

Efterfølgende arbejdede eleverne med deres eget opvarmingsprogram i de 7 
grupper og gennemførte et opvarmningsprogram  i grupperne samt modtog en 
respons på programmet. 

Hermed sikres at eleverne opnår kropsbevidsthed, samt at eleverne kan 
udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram samt redegøre for 
relevant fysiologisk teori i forbindelse med rytmisk opvarmning 

 

Indhold Kernestof:  Idræt C - teori og praksis. Af Estrup, Hom, Sig og Sørensen. 2006. 
Side 90-93 

 C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 
 Tennis og badminton forlænger livet markant” fra videnskab.dk 

Omfang Estimeret: 6,00 moduler 
Dækker over: 6 moduler 



Særlige fokuspunkter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Titel 4 Håndbold 
 
Forløbslængde:  6 moduler 
 
Faglige mål: 
Tekniske: Beherske basale tekniske elementer så som gribning, dribling, 
afleveringer, skud på 
mål fra forskellige vinkler og afstande til målet. 
Taktiske: Beherske basale taktiske boldspilselementer så som forskellige 
opstillinger, spilbarhed, placeringsevne m/u bold, bredde i spillet via fløjene 
osv. 
Teoretiske: Kendskab til de mest basale regler i håndbold, samt kendskab til 
fokuspunkter ifbm de indlærte tekniske elementer. 

 
(håndbold var elevernes valg af et indendørs boldspil) 
 
 
Moduler 
Alle moduler indledes med opvarmning således at risikoen for skader 
mindskes i håndboldspillet og at konditionen holdes ved lige. 
Efterfølgende introduceres dagens tema og før hver øvelse vises denne nogle 
gange for eleverne af undertegnede eller udvalgte elever. 

Indhold  Redigér  

Kernestof: 

 Bib test 

Kernestof:  Idræt C - teori og praksis. Af Estrup, Hom, Sig og Sørensen. 2006. 
Side 90-93 

C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 
 Videnskab.dk Videnskaben har talt: Derfor skal du spille fodbold. 27 juni 2017 

Omfang Estimeret: 6,00 moduler 
Dækker over: 6 moduler 

Særlige fokuspunkter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 



Titel 5 Bordtennis 
 
Forløbslængde: 6 moduler 
 
Faglige mål: 
Tekniske/taktiske: Forløbet fokuserer på grundelementer i bordtennisspillet. 
Herunder grebet på battet (forhånd/baghånd) og benarbejdet. Derudover 
introduceres eleverne for forskellige grundslag i bordtennis. Her forventes det 
ikke at eleverne kan de færdige slag til perfektion, men at de har en forståelse 
for slagenes udførsel, og at man kan se forskel på de forskellige slag i f.eks. en 
slagserie. De grundslag der vil blive arbejdet med, er følgende: serv i forhånd 
og baghånd, prik i forhånd og baghånd, kontra i forhånd og baghånd, loop i 
forhånd og baghånd samt skruede server i forhånd og baghånd. 
Teoretiske: Derudover skal eleverne have forståelse for de vigtigste regler i 
bordtennis og kunne forklare greb og grundlæggende teknik ud fra de trænede 
grundslag. 

Indhold  Redigér  

Kernestof:  Idræt C - teori og praksis. Af Estrup, Hom, Sig og Sørensen. 2006. 
Side 90-93 

 C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 
 Tennis og badminton forlænger livet markant” fra videnskab.dk 

Omfang Estimeret: 6,00 moduler 
Dækker over: 6 moduler 

Særlige fokuspunkter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

Titel 6 Performance 
 
Faglige mål: 
 
Praksis 
At beherske en række bevægelser i performance samt at vise rytmisk 
forståelse, kropsbeherskelse samt en forståelse for musikkens udtryk. Der er i 
forløbet fokus på de kreative, improviserede, koreografiske og ekspressive 
bevægelser, samt det at kunne sammensætte trin og bevægelser til et længere 
forløb, ved bl.a. at anvende Labans bevægelseslære: Tyngde, tid, rum og flow. 

Hermed sikres det at eleverne opnår kropsbevidsthed mm. 
 
Teori 



Rudolf Laban var en bevægelsesteoretiker der brugte sit liv på at forstå 
principperne bag det mangfoldige udtrykliv. Han ønskede således ikke at 
skabe en ny dansegenre, men arbejdede i stedet for at forså principperne bag 
alle former for bevægelser. Han betragtede bevægelserne som en 
bevægelsesrejse (dans) for den enkelte eller gruppen. 
 
I forløbet fokuserede vi bl.a på følgende eksempler og nedenstående om 
Laban, krop, sfære, dynamik, form og relation  ( som er hentet i Dans22, red af 
Mie Lykke Nielsen. 2019)   : 

Indhold Kernestof:  Idræt C - teori og praksis. Af Estrup, Hom, Sig og Sørensen. 2006. 
Side 90-93 

 C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 
 Videnskab.dk Videnskaben har talt: Derfor skal du spille fodbold. 27 juni 2017 

Omfang Estimeret: 6,00 moduler 
Dækker over: 6 moduler 

Særlige fokuspunkter 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

 

Træningsprojekt 

Indhold Vi indledte træningsprojektet med en bib-test den 16 august og gennemførte 
den afsluttende Bib-test den 23. oktober 2019. Herved fik vi mulighed for at se 
om eleverne havde forbedret deres kondition. 

Hermed sikredes at der gennem alsidig undervisning var mulighed for at opnå god 
fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for 
træning og idrættens discipliner 

Via dette sikredes det at eleverne kunne demonstrere viden og kundskaber i relation 
til fagets identitet og metoder. 

C-det er Idræt. Af Wolf, Hammer og Hammer 2005. Side 31-37, 61-63 

Omfang Estimeret: Ikke angivet 
Dækker over: 4 moduler 

Særlige fokuspunkter At eleverne gennemførte træning ved siden af de tre ugentlige blokke i idræt  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt ud over lektionerne på holdet. 


