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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Helsingør 

Uddannelse Hf 2 

Fag og niveau Idræt C 

Lærer(e) Julie Dyrvig Strenov 

Hold 4gidcsf2 

 

 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1  Badminton 

2  Ultimate 

3 Den kreative krop 

4 Gamle lege  

5  Fodbold 

6   Rytmisk opvarmning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

 

1  

 

Badminton 

Indhold Nielsen K. F., Vestergaard G., m.fl. 1999. Badminton … slag fra alle 

vinkler. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. S. 30-33 + 37-39. 

 

 

Filmklip: 

 

Clear 

https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y 

 

Lob 

https://www.youtube.com/watch?v=bg-Jq8LXAgE 

https://www.youtube.com/watch?v=qpTS5qLaTKI 

 

Netdrop 

https://www.youtube.com/watch?v=nIwKgw7fKqw 

 

 

Særlige fokuspunkter Slagteknik 

Serv: Lang forhåndsserv, kort baghåndsserv 

Clear: Slag fra baglinje til baglinje    

Netdrop: Kort slag fra egen side af nettet til tæt på modstanderens 

side af nettet. Hurtigt benarbejde. 

Lob: Langt højt slag fra forreste del af banen. 

Single- + double kamp  

 

Væsentligste arbejdsformer Holdundervisning 

Gruppeøvelser 

Elevgennemgang 

Udformning af drejebog  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y
https://www.youtube.com/watch?v=bg-Jq8LXAgE
https://www.youtube.com/watch?v=qpTS5qLaTKI
https://www.youtube.com/watch?v=nIwKgw7fKqw
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Ultimate  

Indhold Jakob Juhl Pedersen, Ultimate i skolen, s. 5-13.  

 

Særlige fokuspunkter Forhåndskast og baghåndskast 

Gribninger 

Præcision i kast 

Cuts  

Placering og hastighed på banen 

Kamp 

Væsentligste arbejdsformer Holdundervisning 

Gruppeøvelser 

Formulering af drejebog 
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Den kreative krop 

Indhold - Kongens efterfølger 

- Modellervoks (forme kropsbilleder, både stillbilleder og bevæ-

gelser)  

- ’Følg snoren’ (parøvelse: den ene fører via en usynlig snor den 

anden rundt. Snoren er påsat forskellige steder på kroppen og 

den pågældende kropsdel skal så føre an).  

- Dans/rytmisk gymnastik over gulv i takt til musik 

 

Særlige fokuspunkter - Bevægelse til musik 

- Frie og koreagerede bevægelser 

- ’Kroppen som fortæller’ 

 

Væsentligste arbejdsformer Holdundervisning, primært lærerstyret  

Pararbejde 

Kreativitet 
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Gamle lege 

Indhold - Kampøvelser 

- Tagfat-lege 

- Stafetter 

- Høvdingebold, stikbold 

- Kortleg, kryds-og-bolle 

 

 

Særlige fokuspunkter - At få indsigt i hvordan man har leget i ’gamle dage’. 

- At få indsigt i hvad legen kan, og hvordan der kan leges uden 

eller med blot få ’primitive’ rekvisitter.  

 

Væsentligste arbejdsformer Holdundervisning 

Gruppearbejde 
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Fodbold 

Indhold Filmklip:  

 

Tæmninger med fodens inderside 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1r6s95cxI 

 

Inderside og yderside berøringer + aflevering 

https://www.youtube.com/watch?v=ubGgyNgW73c 

 

Indersideafleveringer 

https://www.youtube.com/watch?v=vu783mrI9_g 

 

Dribleøvelse 

https://www.youtube.com/watch?v=wsyJRO9AFUU 

 

Lodret vristspark 

https://www.youtube.com/watch?v=WTSQ9SA8O9M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1r6s95cxI
https://www.youtube.com/watch?v=ubGgyNgW73c
https://www.youtube.com/watch?v=vu783mrI9_g
https://www.youtube.com/watch?v=wsyJRO9AFUU
https://www.youtube.com/watch?v=WTSQ9SA8O9M
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Særlige fokuspunkter Fodsålstæmninger + indersidetæmninger  

Inder- + ydersideafleveringer 

Driblinger (hold bolden tæt) 

”Smørklat” 

Lodret vristspark 

Skud på mål 

Taktisk placering på banen, samarbejde, spilbarhed 

Kamp 

 

Væsentligste arbejdsformer Holdundervisning 

Parøvelser 

Gruppearbejde 
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Rytmisk opvarmning 

Indhold Teori: 

”C – det er Idræt”, Troels Wolf, Marc Hammer, Mette Trangbæk 

Hammer.  

Kapitel 1 Arbejdsfysiologi og opvarmning, s. 22-29.  

 

Artikel: 

https://www.sundhedsprofiler.dk/motion/opvarmning/ 

 

Særlige  

fokuspunkter 

- Hvorfor varme op? Hvad sker der i kroppen, når vi varmer 

op?  

- Hvilke øvelser bør indgå i en opvarmning? 

- At tælle og følge takter. 

- Eleverne udarbejder i deres eksamensgruppe en rytmisk op-

varmning.  

Fokus på helkropsopvarmning og udvælgelse af musik.  

- Cirkeltræning (at anvende musik til forskellige øvelser) 

- Overvejelser omkring opvarmningsprogram til forskellige 

målgrupper, eks. børn, unge og ældre. 

 

Væsentligste  

arbejdsformer 

Holdundervisning 

Gruppearbejde i eksamensgruppe 

Formulering af drejebog 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

https://www.sundhedsprofiler.dk/motion/opvarmning/

