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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2018/19 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Idræt b 

Lærer(e) Morten Juncher Lysdahlgaard & Thomas Rejkjær Nielsen (barselsvikar på forløb 

3) 

Hold 18IDCB11 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Ultimate (Idræt C) 

Titel 

2 

Musik og bevægelse (Idræt C) 

Titel 

3 

Skab holdspil, bevægelse og idrætsdeltagelse (Idræt B) 

Titel 

4 

Den sociale dans, Idrætshistorie og Sundhed (Idræt B) 

Titel 

5  

Træn dig stærk og udholdende (Idræt B) 

Titel 

6 

Atletik og eksplosivitet (Idræt B) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Ultimate 

Indhold Teori:  

Kernestof:  

 

Engelbreth et. Al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2010), Systime 

 

Kapitel 8, afsnittet ”boldbasis” 

 

Supplerende stof: 

”Spirit of the game” fra ultimatereglerne 

 

Praktisk: 

Træning af de grundlæggende kast i Ultimate: 

- Forhånd 

- Baghånd 

- Over hovedet/upside-down 

Træning af de grundlæggende gribeteknikker 

- ”pandekage”  

- Gribe en højt 

- Gribe lavt 

Rotere om et ben 

 

Omfang 

 

Uge 39 - 41 

 

14 lektioner = 10,5 timer 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Teori: 

- Kunne redegøre for de tekniske, taktiske og fysiske elementer i ultimate 

- Analysere ultimate ud fra spilhjulets kategorier 

Praktisk: 

- At have kompetencer inden for de grundlæggende kaste- og gribeteknikker 

- Udvise ”spirit of the game” - Fair Play 

- Kunne dømme selv 

 

Fra læreplanen: 
- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få 

kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner  
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter 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  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  
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Titel 2 

 

Dans - Skab din egen koreografi 

Indhold Teori:  

Labans BESS - princip fra clioonline: 

https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/udtryk/rytme/la-

ban/ 

  

Engelbreth et. Al.: Idræt C – Teori i praksis (læreplan 2010), Systime 

Kapitel 7: afsnittet ”samspillet mellem musik og bevægelse 

 

Praktisk: 

Undervisning i hip/hop og funk ved gæsteinstruktør  

 

Gruppe projekt hvor gruppen over ca. 2 uger har skulle skabe en koreografi 

ud fra følgende krav: 

- Varighed: mindst 3 minutter 

- Labans bevægelseslære bruges til skabelse af koreografi. F.eks. lang-

som musik = langsom bevægelse 

- Der danses i takt til musikken 

 

Omfang 

 

Uge 35-37 

 

14 lektioner = 10,5 timer 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Teori: 

- Forståelse for og anvendelse af BESS princippet af Rudolf Laban 

- Forståelse for samspillet mellem musik og bevægelse 

 

Praktisk: 

- Kursisten skal kunne følge takten til musikken 

- Kursistens bevægelse skal passe til musikken. Til dette bruges BESS 

princippet af Rudolf Laban. 

- Kursisten skal kunne følge gruppe medlemmer i dansen 

 

Fra læreplanen: 
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktivite-

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

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

idrætsspecifikke samarbejdsrelationer  
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og me-

toder.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, projekt- og gruppearbejde 

 

https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/udtryk/rytme/laban/
https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/udtryk/rytme/laban/
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Titel 3 

 

Skab holdspil, bevægelse og idrætsdeltagelse 

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: 

Engelbreth et. Al., Idræt C - Teori i Praksis (læreplan 2010), systime. Kapitel 8 

Omfang 

 

Uge 34 - 43 

45 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

- Kursisterne har praktisk arbejdet med at skabe et nyt holdspil 

- Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse her-
med kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idræt-
tens discipliner og teoriområder  

- Beherske og identificerer centrale færdigheder i egne idrætsdiscipliner og aktivi-
teter inden for færdighedsområdet boldspil  

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

- Opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt ana-
tomisk stof, træningslære samt udvalgte områder inden for den naturvidenska-
belige, humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori og anvende denne 
viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet  

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

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning 

Projektarbejde 

Gruppearbejde 
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Titel 4 

 

Den sociale dans, idrætshistorie og sundhed 

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 

Kapitel 4: Sundhed 

 

Supplerende stof:  

www.folkedans.dk  om FD  historie 

Omfang 

 

Uge 44 - 51 

35 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

- Færdigheder indenfor forskellige sociale danse der dækker over forskellige 

idrætshistoriske perioder, geografiske placeringer og samfundsklasser. 

- Sociale danse: 

o Lancier 

o Squaredance 

o Totur fra Vejle 

o Den toppede høne fra Thy 

 
- 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  

- Kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sund-
heden  

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

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning 

skriftligt arbejde 

 

 
  

http://www.folkedans.dk/
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Titel 5 

 

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 5.8: Anaerob træning 

Kapitel 5.9: Aerob Træning 

 

Michalsik & Bangsbo (2009): Aerob og Anaerob træning, DIF. S. 282 - 285. 

afsnittet ”Testning” 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Forskellen på maksimal styrke og muskeludholdenhed 

Fordele og ulemper ved kontinuerligt løb kontra interval løb. 

Testning af maksimal 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.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

eksperimentelt arbejde 

Gruppearbejde 

 

Titel 6 

 

Atletik og eksplosivitet 



 

Side 7 af 7 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof:  

Michalsik & Bangsbo (2009): Aerob og Anaerob træning, DIF. S. 202-203 + 

205-210 + 215-221 + 227-232 

 

Shibye & Klausen (2010): Menneskets Fysiologi, kapitel 6, Temperaturregule-

ring s. 277 - 285 

 

DIF Styrketræning, Kapitel 6: Overførselstræning/Funktionel styrketræning 

(s. 28-29) 

 

Supplerende stof 

Sørensen, Mikkel (2011): Læreborg i atletik, Institut for idræt, Københavns 

Universitet. S. 10-33 + 74-87 + 108-123  

 

Praktisk: 

- Kuglestød 

- Længdespring 

- 100 meter 

- 4x100 meter stafet 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Bevægelsesanalyse 

- Forskellen på tolerance-, produktions- og hurtighedstræning 

- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse 

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 

- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og me-

toder.   

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, Gruppearbejde, videoanalyse 

 


