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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2017/18 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Idræt b 

Lærer(e) Morten Juncher Lysdahlgaard 

Hold 17IDCB11 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Atletik (Idræt C) 

Titel 
2 

Musik og bevægelse (Idræt C) 

Titel 
3 

Fodbold, Foreningsliv og bevægelseslære (Idræt B) 

Titel 
4 

Pardans og Idrætshistorie (Idræt B) 

Titel 
5  

Teamudvikling (Volleyball) (Idræt B) 

Titel 
6 

Træn dig stærk og udholdende (Idræt B) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Atletik 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
”Lærebog i atletik”, Mikkel Sørensen, Institut for idræt, Københavns uni-
versitet 
 
100m. sprint s. 23 
Længdespring s. 85 - 87 
Kuglestød s. 121-122 
Spydkast s. 149 - 151 
 
 

Omfang 
 

Uge 34 - 37 
12 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

- Beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle be-

vægelser 
- Gennem video- og bevægelsesanalyse at udvikle kropsbevidsthed 
- Discipliner: 

o 100m 
o Længdespring 
o Kuglestød 
o Spydkast 

 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning 
Gruppe arbejde 
Udarbejdelse af skriftligt produkt 
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Titel 2 
 

Musik og Bevægelse 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2010), Kapitel 7 - Musik og bevægelse 
 
Supplerende stof:  
Rudolf Laban - BESS 
 
 

Omfang 
 

Uge 8 - 13 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

 beherske udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser musik 
og bevægelse 

 Udvikle kropsbevidsthed 
 beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevæ-

gelser 
 Udvikle egen koreografi 

 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning 
Projektarbejdsform 
skriftligt arbejde 
eksperimentelt arbejde 
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Titel 3 
 

Fodbold, Foreningsliv og bevægelseslære 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Kernestof: 
 
Franck et. Al., Idræt B - Idrætsteori (læreplan 2010), systime: 
 
Kapitel 3.1: Idrætsdeltagelse 
Kapitel 3.2: Fitness, Løb og Cykling - De nye folkeidrætter 
Kapitel 3.4: Idræt er ikke bare idræt - Seks forskellige typer  
Kapitel 3.6: Dansk idrætspolitik (fra "Foreningerne er organiseret i organisationerne 
DIF, DGI og DFIF" og ned til billedet af drenge på skateboard") 
Kapitel 3.7: Hvad er Elitesport? 
 
Kapitel 5.1: Fysisk aktivitet i Idræt - Udførelse, kontrol og Support 
Kapitel 5.2: Nervesystemet - Igangsætning og styring af kroppens bevægelser 
Kapitel 5.3: Bevægeapparatet - Udførelse af kroppens bevægelser (ned til hvirvelsøj-
len, ikke inkl.) 
 
Supplerende stof: 
Bordinggaard, Keld: Udvikling af intelligente fodboldspillere. S. 57-61 
DBU Spillestilsbolden 
 

Omfang 
 

Uge 32 - 40  
43 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

- Sparkeformer: 
o Indersidespark 
o Lodret Vristspark 
o Halvliggende vristspark 

  
- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse her-

med kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, 
idrættens discipliner og teoriområder  

- Opbygningsspil, afslutningsspil og forsvarsspil, ud fra DBU’s spillestilsbold 
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter in-

den for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og 
nye idrætter  

- Kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idræts-
lige problemstillinger  

- Kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier i Danmark 
og i andre lande  

- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.  
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Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning 
Gruppe arbejde 
Fremlæggelser 
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Titel 4 
 

Pardans og Idrætshistorie 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Kernestof: 
Franck et. Al., Idræt B - Idrætsteori (læreplan 2010), systime:  
Kapitel 2.2: Skytter, Gymnaster og Sportsfolk. 
Kapitel 2.4: Sportens århundrede 
 
Nielsen, Niels Kayser: Lange linjer i dansk idrætshistorie. Publiceret i ”Idræt i Per-
spektiv”. S. 71 - 75. 
 
Supplerende stof:  
https://www.youtube.com/watch?v=aVtWSZOttC0 
https://www.youtube.com/watch?v=QjcWXpvA5e8 
https://www.youtube.com/watch?v=HCch-zPc_BY 
 

Omfang 
 

Uge 41 - 48(uge 42 efterårsferie) 
35 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

- Danse: 
o Vals 
o Salsa 
o Cha-Cha 

 
- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse her-

med kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, 
idrættens discipliner og teoriområder  

- Opnå kropsbevidsthed  
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspeci-

fikke samarbejdsrelationer  
 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning 
skriftligt arbejde 
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Titel 5 
 

Teamudvikling (Volleyball) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
 
Idræt C – Teori i praksis, (læreplan 2017), systime: 
Kapitel 5.3.3: Teambuilding 
Kapitel 5.3.4: Gruppens udvikling 
 
Godfoten: Konflikter som drivkraft. (gennemgået i powerpoint liggende på 
sharepoint) 
Ronglan, Lars Tore (2009): Situert læring. Om Laget som praksisfellesskab. S. 
28 - 34. I Boldspil uden grænser 
Hassmen et. Al. (2005): Idrætspsykologi. S 128-129 (Tre centrale begrebet) 
 

Omfang 
 

Uge 49 - 9 
33 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

- Volleyball 
o Over- og underhåndsserv 
o Fingerslag 
o Baggerslag 
o Rotation 
o Smash 

 

- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbin-
delse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden 
for træning, idrættens discipliner og teoriområder  

- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktivite-
ter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, 
klassiske og nye idrætter  

- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, 
idrætsspecifikke samarbejdsrelationer  

- Kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af 
idrætslige problemstillinge 

- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og me-
toder.  

 
 
 

 Klasseundervisning 
Projektarbejdsform 
eksperimentelt arbejde 
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Titel 6 
 

Træn dig stærk og udholdende 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof:  
Franck et. Al., Idræt B - Idrætsteori (læreplan 2010), systime:  
 
Kapitel 5.4: Energiomsætningen og ilttransportkæden – supportsystemer 
for muskelkontraktionen 
Kapitel 5.7: Styrketræning 
Kapitel 5.9: Aerob Træning 
 
DIF Styrketræning, Kapitel 6: Overførselstræning/Funktionel styrketræning 
(s. 28-29) 
 
Michalsik & Bangsbo (2009): Aerob og Anaerob træning, DIF. S. 282 - 285. 
afsnittet ”Testning” 
 
Shibye & Klausen (2010): Menneskets Fysiologi, kapitel 6, Temperaturregule-
ring s. 277 - 285

Omfang 
 

Uge 10 - 14  
17 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Forskellen på maksimal styrke, eksplosiv styrke og muskeludholdenhed 
Fordele og ulemper ved kontinuerligt løb kontra interval løb. 
Testning af maksimal styrke, eksplosiv styrke og kondital 
 
  

- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbin-
delse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden 
for træning, idrættens discipliner og teoriområder  

- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter 
inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, 
klassiske og nye idrætter  

- opnå kropsbevidsthed  
- kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet 

med henblik på forbedring af praksis  
- opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktio-

nelt anatomisk stof, træningslære samt udvalgte områder inden for den 
naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige idræts-
teori og anvende denne viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet 

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag  
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og me-

toder.  
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning 
eksperimentelt arbejde 
Gruppearbejde 
 

 


