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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Sommer 2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Idræt B 

Lærer(e) Mette Rabech Langager  

Hold 21IdB23 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Flagfootball og teambuilding 

Titel 2 
Fodbold og idrætsdeltagelse 

Titel 3 Badminton og anatomi og fysiologi  

Titel 4 Svømning og OL 

Titel 5 Aerobic/step og konditionstræning  

Titel 6 Hip Hop og BESS  

Titel 7 Træningsprojekt  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Flagfootball og teambuilding  

Indhold Anvendt litteratur:  
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, Lasse, 
Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Holdets toppræstation: kapitel 5.3 s. 135-142  
Flag footballs historie og regler: kapitel 16.1 og 16.2 s. 664-672  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rWNDXFOwzlU 
 
 
Teampsykologi:  
Gyldendals idrætspsykologi, i-bog  
  
Når samarbejdet svigter 2 sider  
Social fascilitering 1,3  
Kohæsion - sammenhold 4,2  
Teamets struktur 1,7  
 
 

Omfang 

 

10 moduler  

Særlige fo-

kuspunkter 

Fokusområde:  
Eleverne skal i teamet:  
Fokusområde:  
 
Målet er at udvikle elevernes basale tekniske færdigheder igennem idrætsspecifikke 
træningsøvelser, herunder:  
o Kaste øvelser og placeringen af hånden på bolden  

- Der forventes at man kan kaste til en medspiller i løb  
o Gribeøvelser så den kan gribes højt og lavt  

- Der forventes at man kan modtage bolden imens man selv er i løb  
o Ruteløb og cuts via playbooks, som eleverne selv har lavet. Her er der blevet un-
derstreget at det er vigtigt at være i bevægelse da opbremsninger gør det nemmere 
at blive tacklet.  
o Takling og opdækning, herunder at tyngdepunktet spiller en rolle for at kunne 
have de bedste forudsætninger for at lave en tackling  
 
Udarbejde øvelser og aktiviteter, der tilgodeser områderne.  
 
Oparbejde deres evne til at gennemskue, hvilke virkemidler der teknisk og taktisk 
kan være en fordel at bruge i det færdige spil.  

 
Eleverne skal kunne:  
- Reflektere over roller og etik i spillet.  
- Opstille mål og iværksætte handling.  
- Vurdere egne styrker og svagheder.  

 
Centrale begreber i forløbet:  
Samarbejde, respekt, refleksion og hensyn.  

https://gyldendalsidraetspsykologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p188
https://gyldendalsidraetspsykologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p189
https://gyldendalsidraetspsykologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p190
https://gyldendalsidraetspsykologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p191
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Progressionen i forløbet tilrettelægges mod at eleverne skal kunne spille 2 velfunge-

rende kampe, hvor alle er bevidste om deres egen rolle på holdet.  

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og eksperi-
mentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

 

Titel 2 

 

Fodbold og idrætsdeltagelse  

Indhold Anvendt litteratur:  
 
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, 
Lasse, Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Fodbold; Kapitel 11 
 
 
Wolf, Troels og Hansen, Jørn. B – for bedre idræt 2. udgave, systime 2020.  

Befolkningens idrætsadfærd med særligt blik på de 16-19-årige; Kapitel 12  
 
 

Omfang 

 

10 moduler  

Særlige fokus-

punkter 

- Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk 

- Tæmme bolden med sålen eller indersiden efter modtagning af indersideafleve-

ring fra makker 3-10 meter væk  

- Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 me-

ters afstand  

- Udføre 1 form for dribling eller finte med og uden moderat pres fra modstan-

der  

- Løbe med bolden, mens denne er under kontrol tæt ved fødderne  

- Indgå i sammenspil med medspillere, mens en modspiller presser (fx 4:1)  

- Taktisk gøre sig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden, ud-

føre et modløb eller retningsskift, bevæge sig ud af spilskyggen  

- Afslutte mod mål med eller uden moderat pres fra modstander  

- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden, og spiller den videre 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og ek-
sperimentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

 

Titel 3 

 

Badminton og anatomi og fysiologi 

Indhold Anvendt litteratur:  
 
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, Lasse, 
Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Badminton; kapitel 22 
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Anatomi; kapitel 8.4 
Muskelfysiologi; kapitel 8.5.1 + 8.5.2 
 
 

Omfang 

 

10 moduler  

Særlige fo-

kuspunkter 

Fokusområde:  

- Målet er at udvikle elevernes basale tekniske færdigheder med særligt fokus på 
vægtoverførslen i benene i de forskellige slag. Men også hvordan man bevæger sig i 
forhold til de 6 hjørner på badmintonbanen.  

- Særlige fokuspunkter i forhold til det færdige spil:  

▪ Serv, lang og kort forhåndsserv  

▪ Slagteknik herunder clear, drop, lop, netdrop, smash  

▪ Spilcentrum 

▪ Regler  

- Skabe en baggrundsviden hos den enkelte omkring kroppens anatomi og hvilke 
bevægelsesformer der er i de største led i kroppen. Her med særligt fokus på rotati-
oner, kontraktioner og ekstensioner.  

- Ydermere er der fokus på hvordan musklen er opbygget og hvordan en muskel-
kontraktion sker samt hvordan den mekanisk arbejder. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og eksperi-
mentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

Titel 4 

 

Svømning og OL 

Indhold Anvendt litteratur:  
 
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, Lasse, 
Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Idræt og politik; kapitel 9.6 
 
”Sporten er en yndet arena for politiske budskaber” af Stanis Elsborg d. 28/2-
22 fra Politiken.dk 
 
Podcasten ’OL i Berlin 1936 – Forførelsens triumf’ fra Idrætshistorie.dk 
 

Omfang 

 

10 moduler  

Særlige fokus-

punkter 

Kernestoffet:  
- Introducere de grundlæggende tekniske elementer i crawl herunder: kropshold-
ning/spænding, benarbejde, armtag, vejrtrækning og koordination.  
- At disse færdigheder inkorporeres i øvelser, der træner disse tekniske færdighe-
der.  
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- Der arbejdes frem mod den færdige disciplin.  
 
Fokusområde: fysisk aktivitet og kropsbevidsthed/kropsbeherskelse.  
Der fokuseres på at kursisten udvikler tekniske færdigheder i svømning, med hen-
blik på at svømme den færdige disciplin (crawl).  
Teoretisk fokuseres der på, at kursisten kender til kropskulturens udvikling.  

Særlige fokuspunkter: kropsholdning/spænding, benarbejde, armtag, vejr-trækning 

og koordination.  
 
Teknisk forståelse  
Kropsholdning  
- Spænde op i hele kroppen  
 
Benspark  
- Bevægelsen kommer fra hoften  
- Løse knæ-/fodled  
- Benenes udsving skal ikke være for stort. Hellere små og hurtige be-vægelser end 
store og langsomme.  
- Man skal ikke cykle  
 
Armtag  
- Isætning; lagt fremme udfor kroppens midtlinje, armen skal i langt fremme og 
med tommelfingersiden først  
- Trækfasen: S-tag, Skovlebevægelser – lav en skovl af dine hænder og sørg for at 
fingeren er samlet, armtaget afsluttes først nede ved hof-ten  
- Fremadføring: Bøj armen når du trækker den op ad vandet. Tænk på, at du har en 
lynlås i siden, fra hoften og op til armhulen og den skal du lyne op med tommel-
totten ved hvert tag.  
 
Vejrtrækning  
- Drej hovedet op til siden (uden at løfte det) og træk luft ind.  
- Pust ud under vandet.  
- Træk vejret hver anden eller tredje gang  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og eksperi-
mentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

 

Titel 5 

 

Aerobic/step og konditionstræning 

Indhold Anvendt litteratur:  
 
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, 
Lasse, Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Aerobic og step; kapitel 34 
 
Wolf, Troels og Hansen, Jørn. B – for bedre idræt 2. udgave, systime 2020.  

Aerobt arbejde; Kapitel 4  
 

Omfang 

 

10 moduler  
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Særlige fokus-

punkter 

Kernestoffet:  
- Introducere grundprincipperne omkring aerobic og step herunder 
 
tempo, intensitet, musikvalg mv  
 
- Introducere grundelementerne i aerobic og step; hvordan opbygges hhv. en ae-
robic- og stepserie  
 
- Bevægelseskvalitet 
  
 
Fokusområder inden for aerobic og stepaerobic:  
- Opbygningen af en stepserie/koreografi  
- Aerobictrin: V-trin, A-trin, krydsstep, mambo, pivot, steptouch, grapewine  
- Steptrin; basis, knæ, tripel knæ, L-trin, over bænken, boks og flyv  
- De skal have opnået at musikken har en betydning for seriens intensitet  
- Eleverne skal kunne følge musikkens taktslag  
- Hele foden skal op på stepbænken  
- Strakte arme og ben  
 
- aktiviteter der fremmer den fysiske kapacitet  
- grundlæggende principper for konditionstræning samt basale idrætsfaglige be-
greber om træning, livsstil og idrætsvaner 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og ek-
sperimentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

 

Titel 6 

 

Hip Hop og BESS 

Indhold Anvendt litteratur:  
 
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, 
Lasse, Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Hip Hop; kapitel 33 
Labans bevægelseslære; kapitel 30.8 
 
 

Omfang 

 

10 moduler  

Særlige fokus-

punkter 

Overordnet kendskab til og grundlæggende forståelse for:  

- Takter og samspil mellem musik og bevægelse  

- Labans bevægelseskvaliteter (BESS)  

- Kort om Hip Hoppens oprindelse  

Praktisk:  
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- Bevægelse til musik og takter  

- Udvalgte grundtrin, bevægelser og sammensætninger inden for Hip Hop  

- Freezes og poses  

- Arbejde med rumforståelse  

- Serie med Hip Hop-instruktør  

- Udvikle og fremvise egen serie i grupper 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og ek-
sperimentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

 

Titel 7 

 

Træningsprojekt 

Indhold Anvendt litteratur:  

 
Sand Skadhede, Thomas, Friis, Søren, Dyeremose, Pernille, Beck Meinicke, 
Lasse, Holm-Rasmussen, Linda & Andreasen, Bjarke. Yubio Idræt C + B 2021 
Konditionstræning; kapitel 8.6 
Styrketræning; kapitel 8.7 

 
Wolf, Troels og Hansen, Jørn. B – for bedre idræt 2. udgave, systime 2020.  

Aerobt arbejde; Kapitel 4  

Anaerobt arbejde; Kapitel 5  

 

Praktisk:  
Politiets optagelsesprøve (udvalgte styrke øvelser) og cooper-test   
 

Omfang 

 

10 moduler  

Særlige fokus-

punkter 

Fokusområde:  

- Grundlæggende principper for træning  

- Centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof 

- Aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt og mundtligt arbejde og ekspe-
rimentelt arbejde samt teamsamarbejde  

 

 

 


