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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Idræt c 

Lærer(e) Kim Stendal Andreassen 

Hold 1. o 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Ultimate  

Titel 
2 

Volleyball 

Titel 

3 

Opvarmning 

Titel 
4 

Aerobic og step 

Titel 
5 

Pickleball 

Titel 
6 

Springgymnastik 

 
Lærebog: 
 

- YUBIO - Idræt C+B 2021 af Thomas Sand Skadhede m.fl.   



 

Side 2 af 8 

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 
 

Ultimate 

Indhold Anvendt litteratur:  
- YUBIO 2021 - Kapitel 2.1+2.2 s. 45-50 Åndedræt og blodkredsløb 
- YUBIO 2021 - Kapitel 15 s. 630 - 635 Ultimates historie og regler 

 
Videoer:  

- Baghåndskast: Kapitel 15 Basic 1 Baghånd 
- Forhåndskast: Kapitel 15 Basic 2 Forhånd 
- Hammerkast: Kapitel 15 Basic 3 Hammerkast 
- Gribeteknik: Kapitel 15 Basic 4 Gribe 

 

Omfang 

 

9 moduler á 90 minutters varighed  

Særlige fokuspunkter Fokusområder: 

Teknisk og taktisk forståelse: 

- Kendskab til spillets regler 

- Kendskab til baghåndskast, forhåndskast og hammerkast med 10-15 

m. mellemrum 

- Kendskab til gribeteknik som pandekagegribning og pincet greb 

- Man skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker 

- Udføre cuts under modtagelse af en aflevering 

- At udvikle brugbar holdtaktik i selvstændigt holdsamarbejde (etik).  

- Kunne fungere i det færdige spil. 

Væsentligste arbejds-

former 

Småspil og øvelser i grupper og par. 

Eleverne afprøver tekniske og taktiske elementer under spillignende situatio-

ner.  

Det færdige spil 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xKLCJQ6FoxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QMPnhCHktug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eMakbkWhluk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y0liaKerkUk&feature=youtu.be
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Titel 2 

 

Volleyball 

Indhold Anvendt litteratur:  
- YUBIO 2021 - Kapitel 2.3 s. 53-62 muskelfysiologi og kost og energi 
- YUBIO 2021 - Kapitel 13.2 s. 555-560: Regler, ide og organisering 

Omfang 

 

6 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunkter Fokusområder: 

Teknisk: 

• Slagtyper: 

o Fingerslag 

o Baggerslag 

o Underhåndsserv 

o Angrebssalg/smash 

• Evne til at placere sig selv og bolden godt på banen 

Taktisk: 

• Kendskab og forståelse af rotationssystem 

• Være en god holdspiller der kommunikerer med holdkammeraterne på 

en konstruktiv måde  

• Evnen til at simple spilserier. 

• Evnen til at kunne placere sig rigtigt på banen under det færdige spil 

 
- Eleven skal kunne følge fysisk og konditionsmæssigt kunne følge med i 

hele opvarmningsprogrammet 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Småspil og øvelser 

Eleverne afprøver tekniske og taktiske elementer under spillignende situationer. 

Der færdige spil 
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Titel 3 

 

Rytmisk opvarmning 

Indhold Anvendt litteratur: 
- YUBIO 2021 - Kapitel 30 s. 1181-1187 rytmisk opvarmning 
- YUBIO 2021 - Kapitel 3 s. 71-72 virkning af opvarmning 

 

Supplerende materiale: 

- Note om takttælling 

Omfang 

 

6 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunkter Fokusområder: 

- Kunne høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1. taktslag i mu-

sikken 

- Holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken 

- Planlægge øvelserne til et opvarmningsprogram til musik på ca. 15 min 

- Finde egnet musik til de fundne øvelser 

- Udføre eget opvarmningsprogram og instruere en gruppe/et hold i det 

- Argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget 

- Demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg 

- Koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt 

- Reflektere og kommentere på andre gruppers opvarmningsprogrammer 

- Vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op 
- Eleven skal fysisk og konditionsmæssigt kunne følge med i hele opvarm-

ningsprogrammet 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Teoretiske introduktion til opvarmning samt lærerstyret praktiske eksempel på 

et opvarmningsprogram.  

Derefter har eleverne arbejdet i grupper med henblik på planlægning af et op-

varmningsprogram og efterfølgende gennemførelse deraf. 
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Titel 4 

 

Aerobic og step 

Indhold Anvendt litteratur: 

- YUBIO 2021 - Kapitel 1.1+1.2 s. 13-16 Sundhedens ansigter + Er du sund? 
- YUBIO 2021 - Kapitel 3.4 s. 72-78 Aerob træning + anaerob træning 

 

Supplerende videoer til inspiration: 

- Xtreme Hip Hop with Phil: Cant Get Enough 

- Xtreme Hip Hop with Phil : Sweat 
- FULL JANE FONDA Step Aerobic and Abdominal Workout 

Omfang 

 

6 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunk-

ter 

Fokusområder: 

- Musikkens betydning for seriens intensitet. 

o Koordination af både arme og ben (Herunder at armene typisk 

følger musikkens ulige taktslag.). 

- Opbygningen af en stepserie/koreografi: 

o Aerobictrin: V-trin, A-trin, krydsstep, mambo, pivot, steptouch, 

grapewine, drejning, Chassé. 

o Steptrin; basis, knæ, tripel knæ, L-trin, over bænken, boks og flyv, 

jorden rundt, lunges, mambo, pivot, V-trin, A-trin. 

- Introducere grundelementerne i aerobic og step; hvordan opbygges hhv. 

en aerobic- og stepserie. 

o I step aerobic er det vigtigt at hele foden rører pladen, rank hold-

ning og strakte ben. 

- Fysisk og konditionsmæssigt kunne følge med 

- Sammensætte små koreografier, hvor der indtænkes varieret brug af 

rum/bænk 

- Opbygge enkelte af øvelserne, så de gradvist bliver mere komplekse 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Arbejdsformen har været lærerstyret undervisning samt gruppearbejde i forhold 

til udarbejdelse af egen koreografi.   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xPWeN0vCt_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U1EguCJfhrg
https://www.youtube.com/watch?v=CmXMkI5uK0U
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Titel 5 

 

Pickleball 

 

Indhold Anvendt litteratur:  
- YUBiO 2021 - Kapitel 1.2.5, si. 24-28 Kropsidealer 
- YUBIO 2021 - Kapitel 4.3 si. 98-100 Dopingtyper 

Særlige fokuspunkter Fokusområder: 

Tekniske færdigheder: 
- At kunne anvende de korrekte greb og den korrekte batføring i flg. slag: 

o Serv 
o Returnering 
o Drop 
o Flugtning 
o Dink 
o Lob 

- At kunne lave vægtoverførsel og gennemsving og korrekt benstilling i 
forhold til de slag. 
 

Taktiske færdigheder: 
- At kunne placere sig korrekt på banen og i forhold til bolden 
- At søge mod nettet så snart der er mulighed for det 
- At beherske simple slagserier 

 

Derudover forventes det: 
- At eleven kan reglerne til spillet og kunne pointsystemet.  
- At eleven fysisk og konditionsmæssigt kunne følge med 

Omfang 

 

6 moduler á 90 minutters varighed 

Væsentligste arbejds-

former 

Individuelt arbejde i forhold til det teoretiske materiale. Pararbejde/gruppear-

bejde i de fysiske øvelser. 
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Titel 6 

 

Springgymnastik 

Indhold Anvendt litteratur:  

- YUBIO 2021, Kapitel 1.3 s. 28-33 fysisk aktivitet hos børn, unge og voksne 

- Hansen, Theis Bavnshøj m.fl. ”Spring sikker – Basis”, Udgivet af GymDanmark og 

DGI Gymnastik, 2011 red. 2016. s. 16-17 og s. 6-29. 

Omfang 

 

7 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fo-

kuspunkter 

Fokusområder: 

• Eleverne skal kunne demonstrere kropsspænding i sine øvelsesvalg 

• Der skal være en kropsbevidsthed/kropsbeherskelse i forhold til rum, underlag 

og evt. redskaber. 

• Kunne modtage hinanden teknisk korrekt i forlæns rulle og baglæns rulle 

• Introducere nogle af grundlæggende tekniske elementer i spring. Herunder ses 

fokuspunkterne til springene: 

o Forlæns rulle 

▪ Start i hug, sæt hænderne i en armbredde foran fødderne 

▪ Kig ind mod navlen 

▪ Hold hagen til brystet  

▪ Krum ryggen og spænd i mavemusklerne 

▪ Når man kommer rundt, så er det fremad med armene og op at 

stå. 

o Baglæns rulle 

▪ Samme fokus som ovenstående 

▪ Armene skal i gulvet, og bruges til at hjælpe en med at komme 

rundt. 

o Flyverulle 

▪ Afsæt med samlede ben 

▪ Søg fremad med armene således man er flyvende og har hænder 

og fødder fri fra gulvet. 

▪ Farten styres med armene 

▪ Samme fokuspunkter som ved forlæns rulle 

o Hovedstand 

▪ Start i hug 

▪ Placer hænderne i skulder bredde fra hinanden foran kroppen, 

placer derefter hovedet i måtten 20-30 cm foran hænderne, så-

ledes der dannes en trekant imellem hænder og pande 

▪ Brug hænderne til at styre balancen 

o Håndstand 

▪ Dette må gerne være sammen 2 og 2 

▪ Der skal vises kropsspænding i mave og baller, 

▪ Gerne så lidt støtte som muligt 

o Håndstand rulle 

▪ Op i en håndstand som ovenstående og udføre en rulle som be-

skrevet under forlæns rulle. 

▪ Armene kan styre farten  
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o Hoftebøjet overslag over plint fra gulv/airtrack inkl. deløvelser 

▪ Der skal kunne vises at eleven behersker at kunne gå op i kip stil-

ling/hoftebøjet stilling på plint eller gulv.  

o Vejrmølle 

▪ Placere hænderne rigtigt 

▪ Kunne gøre det på en lige linje 

▪ At leddene er strakte under udførslen af springet. 

o Kraftspring inkl. deløvelser 

▪ At kunne placere hænderne rigtigt, tage et langt stemskridt, fo-

kusere på hænderne igennem springet. 

▪ Springet må gerne udføres på niveauopdelte madresser. 

 

Særlige fokuspunkter: Rotation om egen akse, balance når øvelserne sættes sammen 

samt kropsspænding 
 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde. 

 

 

 


