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Baggrund 

Med den slesvig-holstenske gymnasiereform i 2007 opstod der behov for en konkretisering og 

nyfortolkning af de eksisterende læseplaner for den gymnasiale overbygning (”Sekundarstufe II”).  

Disse nye læseplaner for de enkelte fag i fællesskolens gymnasiale overbygning er udarbejdet ud fra de 

ideelle målsætninger, som er udtrykt i Skoleforeningens vedtægter: 

 

§ 3 Skoleforeningens formål 

(1) Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og 

for de med mindretallet samarbejdende frisere. 

(2) Foreningens opgave søges løst især ved hjælp af børnehaver, almendannende skoler samt gennem 

undervisning af voksne. 

(3) Foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens børnehaver og skoler 

tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og børnehaverne skal føre eleverne og børnene ind i dansk 

sprog og kultur, og det er skolens sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske 

befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne 

til at leve og virke i det tyske samfund. 

(4) Sproget i foreningen og i dens institutioner er dansk. 

(5) Skolesystemet organiseres og skolearbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at skolerne som 

anerkendte skoler ("staatlich anerkannt") er berettiget til at give karakterer, gennemføre 

oprykningsbeslutninger og afholde eksamina efter de for tilsvarende offentlige skoler gældende 

bestemmelser med de samme kvalifikationer og retsvirkninger, som kan opnås i tilsvarende offentlige 

skoler i Slesvig-Holsten. 

  

§ 5 Skolernes opgave 

I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende 

retningslinjer for arbejdet i foreningens skoler: 
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(1) Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, 

færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige 

udvikling. 

(2) Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler 

erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage 

stilling og handle. 

(3) Skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk og tysk kultur og bidrage til forståelse for andre kulturer 

og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele daglige liv må 

derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

(4) I fællesskolens gymnasiale overbygning gives en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver 

det nødvendige grundlag for videregående studier.  

Formålsformuleringen i § 3 og skolernes opgave, som den er formuleret i § 5, skal realiseres under 

hensyntagen til den slesvig-holstenske skolelov vedr. statslig anerkendelse, herunder skolens struktur og 

regler ved karaktergivning og eksamen.  

Vore elever mødes med kravet om to sprog (dansk og tysk) på modersmålsniveau og skal slutte deres 

skolegang med afgangsbeviser, der er sammenlignelige med afgangsbeviser både nord og syd for grænsen. 

Såvel læseplanernes indhold som undervisningen må derfor give udtryk for den mindretalssituation, vort 

skolevæsen befinder sig i. 

Skoleforeningen anser det for væsentligt, at eleverne oplever deres skolegang som en enhed, således at der 

er sammenhæng på tværs af fagene på en given årgang og sammenhæng igennem et helt forløb. På denne 

baggrund er der blevet truffet beslutning om enhedslæseplaner på 7.-10. klassetrin. Her gælder fælles 

læseplaner for alle elever, men med indbygget mulighed for at differentiere indholdet af undervisningen ud 

fra forskellige målsætninger og indhold. 

Et væsentligt sigte med de foreliggende læseplaner er at skabe en sammenhæng gennem faglighed og 

tværfagligt samarbejde. Fagene skal supplere hinanden og derved bidrage til den helhed, der er et af de 

overordnede mål for undervisningen. I formålsformuleringerne, inden for de centrale kundskabs- og 

færdighedsområder og i læseplanerne kommer de grundlæggende principper samt læringsteorierne og den 

indre struktur til udtryk. Skoleforeningen har valgt at lade to afsnit udgøre en fælles opbygning ved 

udformningen af de enkelte fags formål og læseplaner, nemlig ”Afsnit A, fælles grundlag” og ”Afsnit B, 

fagets læseplan”.      
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Afsnit A: Fælles grundlag for alle fag i gymnasiet 

 

Skoleforeningens treårige gymnasieforløb ligger i naturlig forlængelse af grund- og fællesskolens 10-årige 

forløb, og studentereksamen tages således i fællesskolens gymnasiale overbygning.  

Uddannelsen er inddelt i en etårig indføringsfase i 11. årgang (”Einführungsphase”) og en toårig 

kvalifikationsfase (”Qualifikationsphase”).  

Uddannelsens forløb reguleres af den slesvigholstensk gymnasiebekendtgørelse OAPVO (Landesverordnung 

über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) 

samt – for oprykningskriteriernes vedkommende – af bekendtgørelsen for fællesskolen, GemVO 

(Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen). 

Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. 

Den gennemføres med særlig fokus på det almendannende og studieforberedende. Desuden forberedes 

eleverne til at møde arbejdsmarkedet. 

Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og eleverne skal - med henblik på at kunne 

gennemføre videregående uddannelse - opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, 

naturvidenskab og samfundsvidenskab samt indenfor den musisk-kreative og idrætsmæssige dimension. 

En velfunderet almendannelse 

Uddannelsen sigter mod en velfunderet almendannelse. Det vil sige, at 

 Eleverne udvikler alsidige interesser og evner, der på flest mulige måder beskæftiger sig med 

områder af det menneskelige liv.  

 Undervisningen formidler indsigt i almengyldige sammenhænge og problemstillinger, som angår 

alle mennesker  

 Uddannelsen muliggør forståelse af og deltagelse i samfundet, således at eleverne på en ansvarlig 

måde kan deltage i det offentlige liv. Til dannelse hører også indsigt i, hvorfor uddannelse er vigtig 

for samfundet. I den sammenhæng indgår erhvervsorientering og erhvervspraktik i elevernes 

uddannelse.  

 Undervisningen tager hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger og evner. 
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Videnskabspropædeutisk arbejde 

Det videnskabspropædeutiske arbejde har følgende mål:    

 Eleverne skal kunne erhverve sig sikker, fagligt funderet viden og anvende den også i tværfaglig 

sammenhæng.  

 De skal kunne tilegne sig metoder til selvstændig problemløsning, ligesom de skal kunne overholde 

rationelle standarder for erkendelsesbegrundelse- og formidling.  

 De skal udvikle evne til åbenhed, evne til at reflektere og bedømme, evne til selvkritik. 

 De skal kunne udvikle evne til at udføre pålideligt sags- og problemorienteret samarbejde og 

kommunikation, også under anvendelse af informationsteknologi og moderne medier. 

Studieevner og erhvervsmuligheder 

Den gymnasiale undervisning forbereder eleverne til både at studere videre og til at begynde et erhverv. 

Derfor sigtes der mod, at eleverne udover at have særlig fokus på det almendannende og 

studieforberedende også erhverver sig kompetencer, som gør dem i stand til at forholde sig reflekterende 

og lærende på arbejdsmarkedet. 

Alle fag – og i særlig grad de samfundsvidenskabelige - har pligt til at formidle eleverne kendskab til 

forskellige erhverv og studier, bl.a. ved at beskæftige sig med arbejdsmarkedets struktur og udvikling, 

udvikling af relevante kvalifikationer og ved at beskæftige sig med retslige og samfundsmæssige 

problemstillinger, der peger i retning af erhvervs- og studievalg. Arbejdslivet integreres gennem en 

praktikperiode, virksomhedsbesøg eller – undersøgelser, erhvervsorientering, deltagelse i arrangementer 

på højere læreanstalter, drift af skolefirmaer etc.  

Læringskompetence  

Eleverne arbejder med og bedømmes på deres kompetencer. De i alt fire kompetencer skal ses som 

aspekter af en helhed kaldet læringskompetencen, forstået som det at være i stand til at lære og i løbet af 

gymnasietiden blive i stand til at overtage sin egen læringsproces. Læringen lægger vægt på evnen til at 

handle og evnen til at blive ved med at lære. Beskrivelsen af de fire områder er ikke udtømmende. 

Læringskompetencens fire områder er: 
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Faglig kompetence 

Faglig kompetence kaldes i den tyske udgave af begreberne for ”Sachkompetenz”. Med faglig kompetence 

menes det at være i stand til at sætte sig ind i og behandle et sagsområde på passende vis, til at anvende 

erhvervet viden i handlings- og nye læringssammenhænge, til at sætte sig ind i og bedømme nye 

erkendelses-sammenhænge. 

Stikord, faglig kompetence: 

 relevans for sagen og temaet 

 faglig fundering og korrekthed 

 sproglig og fagterminologisk præcision 

 aspektrigdom og diffenrentierethed 

 problembevidsthed og udvikling af problemstillinger 

 originalitet og selvstændighed 

 fagrelateret dømmekraft 

 

Metodekompetence 

”Methodenkompetenz”, almen / tværfaglig kompetence. Hermed menes det at være i stand til at anvende 

regler og metoder for at opnå resultater ved arbejdet med nye sagsområder, sikker omgang med 

grundlæggende arbejdsteknikker herunder informationsteknologi. 

Stikord, metodekompetence: 

 citatteknik og bibliografi 

 skelnen mellem egne og andres udsagn 

 logisk tankegang 

 planlægning og gennemførelse af arbejdet 

 overholdelse af konceptmæssige retningslinjer og beslutninger 
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 klarhed, strukturering, visualisering ved præsentation af information 

 brug af forskellige medier ved udarbejdelsen og præsentationen 

 brug af passende indsats og midler i forhold til en arbejdsopgave metoderefleksion 

 

Personlig kompetence 

”Selbstkompetenz”. Hermed menes det at være i stand til at opfatte egen læringssituation, kunne 

formulere egne behov og interesse, kunne planlægge og gennemføre sine læringsprocesser selvstændigt, 

kunne kontrollere, evt. korrigere og bedømme læringsresultater. Opfattelse af og respekt for særlige 

kønsbestemte mønstre nævnes både ved denne og den næste kompetence. Her til brug for egen 

identitetsopfattelse, ved den sociale kompetence som forudsætning for samarbejde. 

Stikord, personlig kompetence: 

 engagement 

 spørgelyst 

 tydeliggørelse og begrundelse af egen position 

 evne til at tage og give kritik 

 

Socialkompetence 

”Sozialkompetenz”. Hermed menes det at være i stand til at opfatte andre lærendes behov og interesser, 

kunne gå i (selv)kritisk dialog med deres opfattelser af læringssituationen og kunne samarbejde sig frem til 

et resultat. 

Stikord, socialkompetence: 

 Evnen til at gå ind på andres impulser og læringsbehov 

 pålidelighed i partner- og gruppearbejde 

 evnen til at samtale 

 evnen til at indgå kompromisser ved fælles opgaver 
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Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen af eleverne tager primært udgangspunkt i den enkelte elevs daglige indsats og i de fire 

kompetencer, som tilsammen udgør ”læringskompetencen”. I alle fag skal der foreligge dokumentation for 

lærerens bedømmelse af elevernes daglige indsats under hensyntagen til de fire kompetencer. Denne 

dokumentation danner hovedgrundlaget for karaktergivningen. Dette gælder alle tre årgangstrin. Der gives 

semesterkarakterer ved slutningen af hvert semester. I 11. årgang gives der dog i stedet en årskarakter ved 

skoleårets afslutning. 

For detaljer henvises til OAPVO og til forordningen ”Zahl und Umfang der Klassenarbeiten in der 

gymnasialen Oberstufe” samt til fagenes ”Fachanforderungen. Se også Kultusministerkonferenz’ EPA = 

Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. 
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Afsnit B: Læseplan for faget idræt 

 

Kapitel 1: Undervisningens udgangspunkt 

Undervisningen i idræt i den gymnasiale overbygning tager udgangspunkt i elevernes motoriske og 

træningsmæssige erfaringer fra faget i fællesskolen. Disse erfaringer kan dog variere fra skole til skole – fx 

på baggrund af forskellige idrætsfaciliteter og -tilbud på skolerne. 

Elevernes faglige udgangspunkt er ikke kun afhængigt af deres erfaringer fra fællesskolen, men også i høj 

grad af deres individuelle idrætsinteresser (fx i form af foreningsaktivitet på forskelligt niveau) samt deres 

fysiske forudsætninger (alder, kropsbygning, køn).  

Det er vigtigt, at den praktiske undervisning tager hensyn til disse forskelle i elevernes forudsætninger. Der 

bør således tages hensyn til både drengenes og pigernes interesser samt deres kropslige forudsætninger på 

en sådan måde, at de kan lære af hinanden. Undervisningen tilrettelægges på en måde, så den indeholder 

udfordringer for alle uanset niveau. 

 

Kapitel 2: Identitet og formål  

2.1 Fagets identitet 

Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og 

sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.  Gennem fysisk 

aktivitet og træning samt ved inddragelse af teoretiske aspekter giver faget indsigt i den fysiske aktivitets 

betydning for sundheden.  

Idrætslige færdigheder, bevægelsesglæde og viden giver erfaringer med kroppen og dens 

bevægelsesmuligheder og kan dermed være med til at formidle en forståelse for idrættens kulturelle 

værdier samt pædagogiske og sociale muligheder. 

2.2 Undervisningens formål 

Gennem alsidig idrætsundervisning opnår eleverne såvel forbedret en fysisk formåen som grundlæggende 

idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder, og de udvikler evnen til at kombinere 



                         DANSK SKOLEFORENING FOR     
                      SYDSLESVIG 

Læseplan for idræt i gymnasiet 

A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen 
 
 

 
 11 

 

Idræt 
 

praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed. Eleverne opnår viden om 

betydningen af og forudsætningerne for at være i en god fysisk træningstilstand – både på det personlige 

og det samfundsmæssige plan.  

De opnår derudover en bred forståelse for idrættens bidrag til udviklingen af personlig identitet samt 

sociale kompetencer. Eleverne skal gennem alsidig idrætsundervisning opleve glæden og virkningen ved at 

bevæge sig, således at de motiveres til fortsat fysisk aktivitet. 

Det niveau, der kan opnås gennem undervisningen, er afhængigt af timetallet og det niveau, der undervises 

på. Således opstår der en naturlig forskel på grundhold (dansk C-niveau) og profilhold (dansk A-niveau). 

 

2.3 Kernestof 

Kernestoffet i faget idræt er: 

 aktiviteter, der fremmer den fysiske formåen 

 alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse 

 grundlæggende principper for træning 

 basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber 

om træning, livsstil og idrætsvaner 

 idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik samt fremmer selvværd 

 

Til kernestoffet på profilholdet hører desuden: 

 idrætsdiscipliner og -aktiviteter samt træning, der tilgodeser fordybelse under inddragelse af fagets 

teoriområder 

 natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om 

træning, livsstil og idrætsvaner 

 idrættens videnskabelige metoder (naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk 

tilgang) 



                         DANSK SKOLEFORENING FOR     
                      SYDSLESVIG 

Læseplan for idræt i gymnasiet 

A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen 
 
 

 
 12 

 

Idræt 
 

Kapitel 3: Tilegnelse af kompetencer 

Faget idræt yder et specifikt bidrag til elevernes tilegnelse af studiekompetencen og har sin helt egen 

læringsprofil. De fire aspekter af studiekompetencen (faglig, metodisk, personlig og social kompetence) 

supplerer hinanden på mangfoldig vis. Differentieringen skal hjælpe med til at strukturere og vurdere 

læringsprocesserne.  

På obligatorisk niveau skal eleverne tilegne sig grundlæggende færdigheder inden for den metodiske og 

den faglige kompetence. På profilholdet forventes der, at eleverne opnår et højere niveau, der svarer til 

den faglige fordybelse, som det øgede timetal muliggør. 

 

3.1 Faglig kompetence 

Eleverne skal lære: 

 at tilegne sig viden fra forskellige områder inden for idrætten og idrætsvidenskaben og udnytte 

denne til deres egne fysiske aktiviteter  

 at tilegne sig viden om fysiologi og træningslære og overføre denne viden til planlægning og 

gennemførelse af træning for at forbedre deres fysiske formåen  

 at tilegne sig viden om den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden 

 at tilegne sig en grundlæggende viden om funktionelt anatomisk stof 

 at tilegne sig viden om bevægelseslære og biomekanik og bruge denne viden til at forbedre egen og 

andres motoriske indlæring 

 at gennemskue idrættens samfundsmæssige og økonomiske sammenhænge 

 at tilegne sig viden om idrættens forskellige kulturelle baggrunde og værdier 

 at udforme og udføre opvarmnings- og grundtræningsprogrammer samt gennemføre enkle 

fysiologiske tests og forstå relevansen af disse  

 at kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi 
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Eleverne på idrætsprofilen skal desuden lære: 

 at udføre arbejdsfysiologiske tests samt tilrettelægge og udføre målrettede trænings-, 

grundtrænings- og opvarmningsprogrammer  

 at kunne analysere og vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse 

på kroppen 

 at tilegne sig grundlæggende viden om udvalgte områder inden for den humanistiske og 

samfundsvidenskabelige idrætsteori med hovedvægt på danske, tyske og sydslesvigske forhold 

inden for idrætshistorie og idrætssociologi 

 at demonstrere forståelse af fagets identitet og metoder 

 

3.2 Metodisk kompetence 

Eleverne skal lære: 

 at anvende træningsmetoder til at forbedre deres kondition samt motoriske indlæring 

 at iagttage, beskrive, analysere og reflektere over sportslige aktiviteter 

 at planlægge, organisere og gennemføre sportslige aktiviteter og konkurrencer på baggrund af egne 

eller givne rammer 

 sikker og korrekt omgang med idrætsudstyr 

 

Eleverne på idrætsprofilen skal desuden lære: 

 at analysere og vurdere fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv 

 at analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier 
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3.3 Personlig kompetence 

Eleverne skal udvikle evnen og viljen til:  

 at opnå færdigheder inden for udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter fra forskellige emneområder 

(jfr. afsnit 4.3.2) 

 systematisk at udvikle og forbedre deres idrætslige færdigheder  

 at vurdere deres eget standpunkt, foretage en risikovurdering samt tage ansvar for sig selv   

 at udvikle kriterier til at vurdere egne præstationer og forbedringer samt at sætte disse i forhold til 

absolutte normer 

 at bestræbe sig på at forbedre egne sportslige muligheder og at få den fælles idrætsoplevelse til at 

fungere   

 at forstå og acceptere egen usikkerhed og egne hæmninger inden for idrætten samt tilegne sig 

strategier til at overvinde disse 

 at tackle sejre og nederlag samt forstå baggrunden for disse og bruge denne indsigt til personlige 

forbedringer 

 at se og udnytte idrættens muligheder for et sundt liv 

 at udvikle og opleve kropsbevidsthed 

 at udfolde sig kreativt med kroppen efter æstetiske kriterier og bruge kroppen som udtryksmiddel 

 at opleve bevægelsesglæde samt glæde ved at forbedre egne motoriske færdigheder og ved 

idrætsudøvelsen sammen med andre   

 at reflektere kritisk over de samfundsmæssigt prægede kønsroller og udvikle et positivt 

kropsbillede 

 at opføre sig ansvarsbevidst i naturen, når denne bruges i idrætsmæssig sammenhæng 
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3.4 Social kompetence 

Eleverne skal udvikle evnen og viljen til: 

 at opleve idræt som en gruppeproces og deltage aktivt i den fælles idrætsoplevelse 

 at medvirke til at få fælles idrætsaktiviteter til at fungere – gennem indsats eller tilbageholdenhed 

 at indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer og opnå forståelse for såvel egne som andres roller 

og etiske forhold 

 at registrere og acceptere forskellige forudsætninger og udviklingspotentiale inden for idrætten hos 

sig selv og andre 

 at respektere andres kønsspecifikke interesser og muligheder samt udnytte disse i den fælles 

læreproces 

 at forstå og acceptere andres usikkerhed og hæmninger inden for idrætten, tage hensyn til disse og 

udvikle og bruge strategier til at overvinde disse 

 at acceptere kropskontakt til eget og modsatte køn som en del af idrætsaktiviteter, men også 

distancere sig, registrere og respektere egne og andres grænser for kropskontakt  

 at tage ansvar for egen og andres sundhed under den idrætslige aktivitet 

 

3.5 Idrætsfagets bidrag til det tværfaglige 

Faget idræt bidrager til tilegnelsen af kompetencer, som ikke udelukkende er idrætsfaglige, men som er 

med til at udvide og uddybe det idrætsfaglige. Dermed tydeliggøres mulighederne for et samspil med andre 

fag. Gennem samspillet med andre fag udvides elevernes faglige horisont, og de bevidstgøres om fagets 

muligheder.  

Idrætsfagets teoretiske dimension er i sig selv tværfakultær og giver dermed god mulighed for samspil 

inden for og på tværs af såvel det natur- og sundhedsvidenskabelige, det humanistiske og samfunds-

videnskabelige som det kunstneriske fagområde. Dette samspil sikrer, at eleverne opnår den nødvendige 

forståelse af specifikke idrætsfaglige elementer samtidig med, at de bevidstgøres om de videre 

perspektiver af fysisk aktivitet og træning i forhold til sundhed, livsstil, kropsidealer og almendannelse. 
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Inden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig optræder faget idræt som profilgivende fag i 

profilsamarbejdet på idrætsprofilen. På grundniveau kan faget på nuværende tidspunkt ikke fungere som 

profilstøttende fag. Det udelukker dog ikke, at idrætslæreren kan indlede et tværfagligt samarbejde med 

andre af klassens lærere. Nedenfor følger en oversigt med forslag til tværfagligt samarbejde, som berører 

faget idræt. 

 Tysk og dansk:  

 Videreudvikling af sproget med dets idrætsspecifikke aspekter inden for skriftlig, mundtlig og 

nonverbal kommunikation 

 Sportsjournalistik 

 Mediernes kropsdyrkelse  

 Det ekspressive udtryk  

 Krop og poesi 

 

Fremmedsprog:  

 Korrekt brug af fremmedsprogede begreber for udenlandske idrætsgrene 

 Kropskultur/-politik i det aktuelle land 

 

Samfundsvidenskab:  

 Indsigt i idrættens samfundsmæssige betydning i det offentlige og i det private rum 

 Registrering og vurdering af grundlæggende fænomener i spændingsfeltet mellem idræt og 

samfund 

 Fornuftig opførsel og en fornuftig holdning til eventuelle økologiske konsekvenser, når naturen 

bruges til idrætsaktiviteter 

 Formidling af evner og strategier til samarbejde, problemløsning og konfliktløsning 

 Identitet og roller 
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 Idræt og politik 

 Livsstil og doping 

 Idrættens udvikling i en historisk kontekst 

 

Naturvidenskab: 

 Brug af viden og metoder fra det matematisk-naturvidenskabelige område til at begrunde praktisk 

aktivitet  

o Arbejdsfysiologi, livsstil og kostanalyser, doping i et biologisk perspektiv (biologi) 

o biomekaniske tilgange til bevægelsesanalyser (fysik)  

 

Æstetike fag: 

 Kendskab til traditionelle og nye bevægelsesformer  

 Videreudvikling af bevægelsesformer 

 De kropslige idealer i et historisk perspektiv (billedkunst) 

 Musik og bevægelse, kropskultur og musik (musik) 

 

Filosofi/religion: 

 Provokation af grænseoverskridende situationer i forhold til fysik, psyke og socialt 

 Problematisering af spændingsfeltet mellem absolutte og individuelle normer og værdier 
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Kapitel 4: Fagets struktur 

Udviklingen af en sportslig handlingskompetence kræver i forhold til idrætsundervisningen i fællesskolen en 

øget formidling af en idrætsspecifik procedureviden, som knytter sig til forskellige teoretiske områder. 

Eleverne skal ikke bare gøre, men også vide hvad, hvordan og hvorfor.  

Derfor er koblingen af praksis og teori af afgørende betydning for idrætsundervisningen i den gymnasiale 

overbygning.    

Med udgangspunkt i den egne fysiske aktivitet får eleverne en teoretisk indsigt i denne og forstår dermed 

idræt som et socialt og samfundsmæssigt fænomen. Samtidigt bliver den teoretiske indsigt basis for den 

fremtidige fysiske aktivitet.  

På grundhold er den fysiske aktivitet det centrale for faget. Den praktiske undervisning understøttes af 

viden om fysisk aktivitet, træning og sundhed. Undervisningen organiseres i længerevarende forløb, der har 

en sådan længde, at den faglige fordybelse tilgodeses (minimum 10 lektioner). Det enkelte forløb skal med 

udgangspunkt i praksis integrere teori og træning. Denne form for emneorienteret idrætsundervisning er 

obligatorisk. Koblingen af praktik, teori og træning skal fremstå som en meningsfuld og motiverende helhed 

for eleverne.  

På idrætsprofilen lægges der i undervisningen vægt på, at fagets praktiske discipliner integreres med teori 

om fysisk aktivitet, træning og sundhed. Undervisningen tilrettelægges, så teori og praktik vægtes ligeligt. 

Det teoretiske stof gennemgås både som klasserumsundervisning og som en integreret del af den praktiske 

undervisning. Undervisningen tilrettelægges i et antal forløb af minimum 15 lektioners varighed, der 

tilgodeser den faglige fordybelse. Det tilstræbes i videst muligt omfang at koble teorien direkte til den 

praktiske undervisning.  

I kraft af den rolle, som praktikken spiller for den enkelte elevs faglige og personlige udbytte og deraf 

følgende motivation til fortsat at dyrke idræt, skal undervisningen på såvel grund- som profilhold tage 

hensyn til progression, variation, sikkerhed samt til den fysiologiske kønsforskel. Undervisningen 

tilrettelægges såvidt muligt både kønsdifferentieret og -integreret. 

Forløbene skal, gennem fagets 3-årige forløb, give eleverne en alsidig oplevelse af fagets muligheder, og 

forløbene skal sikre, at begge køn motiveres for fortsat fysisk aktivitet. I undervisningen indgår forløb rettet 

mod såvel den selv- og uorganiserede som den organiserede og kommercielle idræts tilbud i lokalområdet. 
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4.1 Emneområder 

Via emneorienteret idrætsundervisning forbindes den fysiske aktivitet med idrætsteoretiske aspekter. Den 

fysiske aktivitet er udgangspunkt for valget af de teoretiske vinkler, som er skitseret i oversigten over 

teoretiske emner.  

Kursustemaer formuleres som kombination af emner fra de to hovedområder (teori og praksis). 

Kombinationerne tilpasses hinanden. Formuleringen af kursustemaerne viser både den praktiske og den 

teoretiske del (Eksempel: ”Fysisk træning – træningens virkning på den menneskelige organisme” eller 

”Fodbold – fairness og aggression”) 

På baggrund af disse overvejelser skelnes der i det følgende mellem praksis og teori. I undervisnings-

sammenhæng skal disse områder dog ikke anses som adskilte, men derimod kobles med hinanden. 

Begge områder – det praktiske og det teoretiske – er opdelt i emner. Emneområderne inden for det 

praktiske område omfatter grundlæggende menneskelige bevægelsesformer i almindelighed samt deres 

specifikke forekomst inden for forskellige idrætsgrene. Her tages de emneområder op, som allerede findes i 

fællesskolen. Emnerne behandles mere intensivt med henblik på at opfylde fagets formål i den gymnasiale 

overbygning samt at forberede eleverne på idrætsprofilen til kravene til studentereksamen. 

Emneområderne inden for det teoretiske område opstår med baggrund i forskellige fakulteter samt med 

udgangspunkt i forskellige historiske, samfundsmæssige og sociale vinkler på idrætten. 

Teoretiske emneområder: 

 Træning og træningens biologiske grundlag (træningslære – idrætsbiologi) 

 Bevægelsesanalyse, bevægelseslære, bevægelsesindlæring (bevægelseslære – læringspsykologi) 

 Sociologiske og psykologiske aspekter af sport og spil 

 Idrættens rolle i samfundet (idrætssociologi - idrætshistorie) 

 

Praktiske emneområder: 

 Fitness (fysisk træning) 

 Boldspil 
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 Redskabsgymnastik/springgymnastik 

 Atletik: løb, spring, kast 

 Svømning 

 Musik og bevægelse 

 Vandsport: roning, sejlsport, kano/kajak 

 Idræt på ruller og meder: inline, skiløb, cykling 

 Kampsport 

 

4.2 Valg af emneområder og emner  

Tilegnelsen af kompetencerne, som er beskrevet i kapitel 3, er det obligatoriske mål for undervisningen. 

Disse kompetencer er udgangspunkt for de krav, der stilles til undervisningen.  

På 11. årgang tilgodeses alsidigheden i disciplinvalget ved, at der gennemføres forløb i mindst tre af 

emneområderne. Områderne fitness og boldspil er obligatoriske og kan gennemføres som basisforløb. 

I kvalifikationsfasen (12. og 13. årgang) sikres alsidigheden, idet der gennemføres forløb inden for mindst 

tre forskellige emneområder. Et af emnerne skal være ”boldspil”. Et andet skal vælges ud fra områderne 

”fitness”, ”redskabsgymnastik/springgymnastik”, ”atletik”, ”svømning” og ”musik og bevægelse”. Det tredje 

emneområde kan vælges frit ud fra de øvrige. På idrætsprofilen er emnet ”musik og bevægelse” 

obligatorisk.  

Vælges emnet ”fitness” ikke som selvstændigt emneområde, skal dette gennemgås inden for de valgte 

discipliner. Træningsaspektet indgår sammen med den relevante kobling til natur- og 

sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige teoriområder som elementer i 

undervisningen. Der arbejdes med fysiske tests undervejs i forløbet, og eleverne vejledes enkeltvis eller i 

mindre grupper til, hvordan de kan forbedre deres fysiske formåen. 

I forhold til emneområderne er læseplanen ens for grundhold og profilhold. På grundholdene ligger 

hovedvægten på den praktiske undervisning. Gennemgangen af teoretiske aspekter foregår såvidt muligt i 

forbindelse med den praktiske undervisning. På profilholdet bruges der lige meget tid på det praktiske og 

det teoretiske.  
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4.3 Emner og indhold 

I den følgende oversigt præsenteres mulige emner inden for det teoretiske og praktiske område.  Koblingen 

mellem områderne sker ved hjælp af egnede emner. Oversigten indeholder forslag, som den enkelte lærer 

kan vælge ud fra. Obligatoriske emner for idrætsprofilen er markeret med *. 

4.3.1: Det teoretiske hovedområde 

Emneområde 1: Træning og træningens biologiske grundlag 

Emne Forslag til indhold 

Træningens virkning på den 

menneskelige organisme *  

 Træningens indflydelse på støtte- og bevægeapparat 

 Træningens indflydelse på hjerte og kredsløb 

 Træningsformer og -metoder 

 Træningsstyring 

Sammenhæng mellem ernæring, 

stofskifte og fysisk aktivitet 

 Energifrigørelse 

 Ernæring 

Muligheder og risici ved fysisk 

træning 

 Sundhed 

 Holdning, figur, rygtræning 

 Idrætsskader, overtræning 

 Doping  

Introduktion til idrætsbiologi *   Opbygning, funktion og forandringer i støtte- og 

bevægeapparatet 

 Opbygning, funktion og forandringer i organsystemer, som 

aktiveres ved fysisk træning 

Introduktion til træningslære *   Grundlaget for fysisk ydeevne 

 Træningens opgaver og mål 

 Træningsprincipper 

 Træningsmetoder 
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Emneområde 2: Bevægelsesanalyse, bevægelseslære, bevægelsesindlæring 

Emne Forslag til indhold 

Metoder til iagttagelse, beskrivelse 

og analyse af bevægelser * 

 Cykliske og acykliske bevægelser 

 Bevægelsesfaser 

 Billeder af faser 

 Fremstilling af protokoller 

Biomekaniske grundlag *  Biomekaniske principper 

 Kinematik 

 Dynamiske grundbegreber ved translationer og rotationer 

 Ligevægt, stabilitet 

Motorisk læring *  Læringsteorier (Thorndike, Skinner) 

 kybernetisk model, handlingsteoretisk model 

 metodik/undervisningsmetode 

Bevægelsesindlæring, -styring og -

optimering *  

 Koordinative færdigheder 

 Det centrale nervesystem og bevægelseskoordination 

 Bevægelseskoordinationsmodeller 

 Principper for bevægelsesudformning 

 Normative aspekter 
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Emneområde 3: Sociologiske og psykologiske aspekter af sport og spil 

På idrætsprofilen skal minimum et af nedenstående emner gennemgås. 

Emne Forslag til indhold 

Idrættens former, motiver og 

målsætninger   

 Definitioner, kendetegn, klassifikation 

 Spilteoretiske aspekter 

 Kappestrid og præstationsbehov 

Fairness og aggression  Sammenhæng mellem værdier, normer og regler 

 Fairplay 

 Rivalitet og gruppekonflikter 

 Aggressiv adfærd 

 Konfliktløsning 

Gruppedynamiske aspekter og roller 

i idræt 

 Kommunikation og interaktion i grupper 

 Gruppehierarki, samarbejdsevne 

 Kønnenes interaktion 

Idræt i frie og bundne strukturer  Uformelle og organiserede grupper 

 Forskellige idrætsgrupper 

 Idrætten som subkultur 

 Foreningstilbud 

 Private udbydere 
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Emneområde 4: Idrættens rolle i samfundet  

På idrætsprofilen skal minimum et af nedenstående emner gennemgås. 

Emne Forslag til indhold 

Idræt og historie  Idrættens og idrætsgrenenes historie 

 Olympiske Lege 

 Idrættens personligheder 

Idræt, politik og økonomi  Idrættens organisationsstruktur (i Danmark, Tyskland og 

Sydslesvig) 

 Idrættens rolle og fremstilling i medierne 

 Idrættens kommercialisering 

 Idræt i andre kulturer - idræt som kulturmøde 

 Hooliganisme  

Idræt og sundhed  Sundhed og sundhedsmæssige risici i dag 

 Sundhedsbevidsthed og livsstil 

 Idræt som profylakse, terapi og rehabilitation 

Idræt og miljø  Idræt i naturen 

 Idrætsfaciliteters indvirkning på miljøet 

 Håndtering af interessekonflikter 
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4.3.2 Det praktiske hovedområde: 

Emneområde 1: Fitness (fysisk træning) 

Emne Forslag til på indhold 

Udholdenhed  Udholdenhedslege 

 Aerob udholdenhedstræning via: løb, cykling, svømning, 

inline-skating, aerobic, step-aerobic, sjipning/rope 

skipping/double dutch, langrend 

 Individuelle udholdenheds(trænings)programmer 

Styrke og hurtighed  Styrkeprægede lege 

 Træningsprogrammer til forbedring af forskellige 

styrkeparametre: maksimalstyrke, eksplosiv styrke, 

muskeludholdenhed 

 Styrketræning med egen kropsvægt 

 Kompensatorisk styrketræning til modvirkning af muskulære 

dysbalancer 

 Anaerob træning: Tolerance-, produktions- og 

hurtighedstræning 

Bevægelighed og koordination  Lege og øvelsesformer til forbedring af bevægeligheden 

 Funktionsgymnastik 

 Lege og øvelsesformer til forbedring af den intra- og 

intermuskulære koordination 

Hverdagsmotorik og holdning  Skånende måder at gå, sidde, stå, løfte, bære og bøje sig 

 Funktionsgymnastik: øvelser til mobilisation, udstræk, styrke 

og stabilisation i hverdagen og på arbejde 

 Rygtræning 
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Emneområde 2: Boldspil 

Emne Forslag til indhold 

Boldspil og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Boldspillenes specifikke fysiske krav  

 Boldspillenes risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Boldbasis   Boldtilvænning 

 Småspil med præcisionskast, afleveringer og løb 

 Taktik (individuelt, i grupper, på holdet) 

Traditionelle boldspil (hold- eller 

ketcherspil) i teori og praksis 

(obligatorisk på grundhold, 

minimum 2 på profilhold) 

 Holdspil: basketball, fodbold, håndbold, hockey, volleyball 

 Ketcherspil: badminton, bordtennis, tennis, squash 

 Regler, teknik, taktik 

Andre boldspil i teori og praksis    Amerikansk fodbold, flag-football, rugby, baseball, softball, 

streetball, streetsoccer, kurvebold, beachvollyball, floorball, 

inline-hockey, ishockey, vandpolo, ultimate, kricket, 

tchoukball, golf 

 Regler, teknik, taktik 

Planlægning og organisation af 

boldstævner 

 Basketballturnering, beachvollyballturnering, 

fodboldturnering 
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Emneområde 3: Redskabsgymnastik 

Emne Forslag til indhold 

Redskabsgymnastik og fysisk 

træning (obligatorisk) 

 Redskabsgymnastikkens specifikke fysiske krav 

 Redskabsgymnastikkens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken   

Gymnastiske øvelser på forskellige 

redskaber 

 Spring, ruller, overslag, kip, opstemning 

Gymnastiske serier  Serier med lignende bevægelser 

 Serier med skiftende bevægelser 

 Serier med lette kombinationer 

Gymnastiske elementer på 

forskellige redskaber 

 Spring, ruller og overslag på gulvet, måtter, plint, hest, 

forskudt barre, barre og i kombination med minitrampolin. 

 Opstemning i reck, barre og ringe 

 Sving i reck, trapez og ringe 

 Kipbevægelser i reck, barre, ringe og på gulv  

Sammensætning af 

øvelseskombinationer og 

bevægelser 

 Øvelser alene, i par eller i grupper 

 Koreografi 

 Rytme  

 Synkronisering 

Redskabsgymnastik gennem 

historien 

 Øvelser og stile fra forskellige perioder 

 Gymnastik på gamle redskaber 
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Emneområde 3b: Springgymnastik 

Emne Forslag til indhold 

Springgymnastik og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Springgymnastikkens specifikke fysiske krav  

 Springgymnastikkens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Grundlæggende kropsbeherskelse  Balance, orientering, afsæt og landing 

Springelementer på forskellige 

redskaber 

 Forlæns og baglæns spring, overslag og ruller på gulv, på 

airtrack, over buk/hest/plint, fra springbræt/minitrampolin    

Sammensætning af 

øvelseskombinationer (springserier) 

 Øvelser alene, i par eller i grupper 

 Koreografi 

 Rytme 

 Synkronisering 

Akrobatik  Øvelser alene, i par eller i grupper 

Gymnastiske øvelser/elementer på 

forskellige redskaber 

 Balancer, drejninger og spring på bom og gulv  

 Sving og kipbevægelser i ringe, tov og reck 

Sikkerhed   Opstilling, modtagning og sikring  
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Emneområde 4: Atletik 

Emne Forslag til indhold 

Atletik og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Atletikkens specifikke fysiske krav  

 Atletikkens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Forskellige former for løb, spring, 

kast og stød 

 Koordinative grundfærdigheder inden for løb og spring, 

løbe-abc, baner og parcours til løb, spring og 

forhindringsløb, lege til løb og spring 

 Kast, rotationskast og stød med forskellige genstande, 

præcisionskast og -stød, lege til kast og stød 

Udholdenhed og hurtighed  Udholdenhedsløb på bane og i naturen, orienteringsløb, 

langdistanceløb, mellemdistanceløb, forhindringsløb, 

intervalløb  

Tekniske atletikdiscipliner  Længde-, tre-, højde- og stangspring, kuglestød, spyd-, 

diskos- og hammerkast, hækkeløb, forhindringsløb, sprint 

Planlægning og organisation af 

atletikstævne 

 Udvalg og kombination af discipliner på baggrund af 

foregående undervisning, officielle eller egne kriterier, 

dommer/tidtager/opmåler 

Planlægning og organisation af 

idrætsarrangement 

 Kombination af forskellige (atletik-)aktiviteter 
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Emneområde 5: Svømning 

Emne Forslag til indhold 

Svømning og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Svømningens specifikke fysiske krav  

 Svømningens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Sikkerhed i vandet  Livredning 

 Udholdenhedssvømning 

Svømmeteknikker  Rygsvømning, crawl 

 Brystsvømning, butterfly 

 Vendinger 

 Starter 

 Medley (ryg, bryst, crawl, butterfly) 

Orientering under vand  Dykning (distance, dybde, efter start) 

Konkurrencesvømning  Svømning på tid 

 Organisationsstruktur 

 Regler 

Andre aktiviteter i vand  Vandpolo 

 Svømning med fokus på teknikken 

 Synkronsvømning 

 Aqua-jogging 

Udspring  Forskellige faste og frie spring fra vippe eller platform 
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Emneområde 6: Musik og bevægelse 

Emne Forslag til indhold 

Gymnastik & dans og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Gymnastikkens og dansens specifikke fysiske krav  

 Gymnastikkens og dansens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

At bevæge sig rytmisk  Skridt, spring, sving, drejninger i kombinationer med og uden 

håndredskaber 

 Svinge, føre, slå, kaste, gribe, rulle, drible (arbejde med 

traditionelle og alternative håndredskaber) 

Dansende bevægelser  Danse-elementer (centrering, tyngde, balance, holdning, 

gestik, rytme, bevægelser i rummet, åndedræt)  

 Grundtræning (træning på gulv og stående, bevægelser i 

rummet) 

 Improvisation (kreative opgaver med individuelt musikvalg)  

 Jazz-dans, folkedans, selskabsdans, moderne dansestile 

Bevægelse som udtryksmiddel    Fri sammensætning af bevægelser og kombinationer for den 

enkelte, med partner eller i en gruppe 

Ekspressiv dans og bevægelse  Bevægelsesopgaver, bevægelsesteater 

Planlægning og gennemførelse af 

opvisninger 

 Danseaften, opvisning, konkurrencer 
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Emneområde 7: Vandsport 

Emne Forslag til indhold 

Vandsport og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Vandsportens specifikke fysiske krav  

 Vandsportens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Udstyret  Robåd, sejlbåd, kano, surfbræt 

 Kendskab til materialet, forberedelse, transport, 

pleje/vedligeholdelse 

 Forskellige øvelsesformer til at vænne sig til balancen i båden 

 Øvelser til at holde og ændre sejlretningen, teknikker til at 

manøvrere (starte/lægge fra, stoppe/lægge til, sejle baglæns, 

styre, vende, halse rundt) 

Sikkerhed ved vandsport  Sikkerhedsøvelser: Øvelser til kæntring og genopretning af 

båden, redningsøvelser, genkende farer ved vejr, 

strømforhold og bådens tilstand samt ved ulykker  

Lege og konkurrencer inden for 

vandsport 

 At holde positionen i en formation, organisere lege og 

konkurrencer inden for vandsport (regattaer, kanopolo) 

Planlægning og gennemførelse af 

ture på vandet 

 Længerevarende kano-, ro- eller sejlture 

Teori  Vind og vejr, navigation, vand og strømforhold 

 Sikkerhed, regler på vandet 

 Regattaregler, regattataktik, materialeviden 
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Emneområde 8: Sport på hjul og meder 

Emne Forslag til indhold 

Sport på hjul & meder og fysisk 

træning (obligatorisk) 

 Sportens specifikke fysiske krav  

 Sportens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Udstyret - udrustning og 

vedligeholdelse 

 Rulleskøjter, inliners, skøjter 

 Ski (langrend/alpin) 

 Cykel 

Sikkerhed  Takt og tone samt forholdsregler 

 Beskyttelsesudstyr 

 Faldøvelser 

Lege- og spilformer   Løbelege, fangelege, stafetter, kapløb, boldspil 

Sportslige former   Stå, starte, gå, løbe, stoppe 

 Koordinationsøvelser 

 Teknikker til hurtigløb og slalom 

 Enkle figurer, spring 

Iscenesættelse og oplevelse  Indøve og præsentere koreografi (alene, parvis, i grupper 

eller i større formationer med musik) 

 Opvisninger 

Forskellige former for konkurrencer  Kapløb 

 Stafetter  

 Konkurrencer i hop/spring 

 Inline-hockey, rulleskøjte-hockey, ishockey 

Planlægning og gennemførelse af  Skitur, tur på inline-skates 
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Emneområde 9: Kampsport 

Emne Forslag til indhold 

Kampsport og fysisk træning 

(obligatorisk) 

 Kampsportens specifikke fysiske krav  

 Kampsportens risici i forhold til fysikken  

 Behov for kompensation i forhold til fysikken  

Grundlag og former for tvekampe  Tillid 

 Balance 

 Faldøvelser 

 Kampe med direkte kropskontakt 

 Kampe uden direkte kropskontakt 

Forskellige kampsportsformer  Brydning 

 Fægtning 

 Budo-discipliner (Judo, kendo, aikido, karate, jujutsu) 

Selvforsvar  Selvforsvarsteknikker 

 Grundlag (situationer, følelser, aggressionspotentiale, 

offerrolle, distance, opførsel, selvtillid) 

 Lovmæssigt grundlag for selvforsvar 

 Strategier og opførsel før og i faretruende situationer 

 forholdsregler i forbindelse med seksuelle overgreb 
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Kapitel 5: Arbejdsformer 

5.1 Den praktiske undervisning 

Undervisningen tilrettelægges på en måde, så den indeholder udfordringer for alle uanset niveau og at den 

enkelte elev oplever at være fysisk belastet. 

Der varieres mellem lærestyret undervisning og undervisning, hvor eleverne (i større eller mindre grupper) i 

høj grad selv er ansvarlige. Det kan fx dreje sig om opvarmningsprogrammer, grund-træningsprogrammer 

eller udarbejdelsen af koreografier.  

På baggrund af elevernes forskellige idrætsmæssige baggrund (fx i form af foreningsaktivitet) er det oplagt 

at inddrage elever med en særlig ekspertise som undervisere, når dette er muligt. Det giver eleverne et 

større medansvar for undervisningen og gavner deres selvstændighed. 

Der arbejdes med forskellige fysiske tests undervejs i undervisningen, og eleverne vejledes enkeltvis eller i 

mindre grupper til, hvordan de kan forbedre deres fysiske formåen.  

 

5.2 Den teoretiske undervisning 

I det følgende skelnes der mellem den teoretiske dimension på grundhold og på profilhold 

5.2.1 Den teoretiske undervisning på grundhold 

I undervisningen på grundhold begrænser den teoretiske undervisning sig til forskellige indslag i forbindelse 

med den praktiske undervisning. Der kan fx være tale om:  

 læreroplæg i forbindelse med introduktion, opvarmning eller pauser  

 refleksionsfaser i naturlige aktivitetspauser 

 bevægelsesiagttagelser og -beskrivelser   

5.2.2 Den teoretiske undervisning på profilhold 

På idrætsprofilen gennemgås det teoretiske stof både som klasserumsundervisning og som integreret del af 

den praktiske undervisning. Eleverne skal i den forbindelse trænes i både mundtlige og skriftlige 

arbejdsformer. Den skriftlige dimension er af afgørende betydning, da eleverne skal til skriftlig 

studentereksamen i faget (jf. Fachanforderungen og EPA).  
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Eleverne arbejder i perioder med projekter, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes forskellige former 

for produkter til fremlæggelse. Det forventes, at kravene til selvstændigt arbejde (projekter, undersøgelser 

og rapporter) stiger i løbet af kvalifikationsfasen.   

I forbindelse med undervisningen i idræt som profilfag skal eleverne bruge elektronisk kommunikation og 

vidensdeling, ligesom de skal indsamle, bearbejde og vurdere information fra forskellige kilder. Målet bør 

være, at eleverne lærer en kritisk omgang med idrætstypiske informations-, kommunikations- og 

simulationsteknologier. 

Eleverne skal – ligesom i andre fag – lære at gøre brug af forskellige medier til præsentation (fx PowerPoint). 

Derudover skal de lære at udnytte de muligheder, som den moderne teknik giver dem i den sportslige 

udøvelse. Dertil hører brug af demonstrationsvideoer samt egen produktion af sådanne. 

Eleverne skal arbejde både selvstændigt og i grupper, og der skal udarbejdes et antal skriftlige rapporter i 

løbet af skoleåret, som inddrager flere af fagets videnskabsområder. 

Den skriftlige dimension i idræt som profilfag er væsentlig for opnåelse af de faglige mål og skal: 

 opøve elevernes evne til at koble teorien til praktikken 

 indøve fagets metoder 

 styrke elevernes evne til at formidle idrætsfaglig information præcist 

Det skriftlige arbejde kan bl.a. omfatte: 

 rapporter over dataindsamling og eksperimentelt arbejde 

 protokoller fra den praktiske undervisning  

 handouts i forbindelse med mundtlige oplæg 

 

Klausurer  

Antal af klausurer og klausurtid retter sig efter den aktuelle OAPVO samt efter de Slesvig-Holstenske 

forordninger. Klausurernes udformning retter sig efter de gyldige ”Fachanforderungen”, APVO og EPA. 

Niveauet skal i løbet af den gymnasiale overbygning gradvist stige til efterhånden at opnå 

studentereksamensniveau. 
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Kapitel 6: Evaluering, karaktergivning og bedømmelseskriterier 

De faglige mål – og dermed kompetencerne, som er beskrevet i kapitel 3 – er grundlaget for den løbende 

evaluering i faget. Eleverne vurderes på baggrund af en helhedsvurdering af kompetencerne. 

 

6.1 Undervisningsbidrag 

Der skelnes mellem tre forskellige former for undervisningsbidrag: 

 idrætspraktiske undervisningsbidrag 

 mundtlige undervisningsbidrag 

 skriftlige undervisningsbidrag 

 

Idrætspraktiske undervisningsbidrag: 

De idrætspraktiske undervisningsbidrag er at finde på det motoriske, kognitive og sociale niveau. De ses 

inden for følgende områder: 

 grundlæggende bevægelsesformer 

 specifikke færdigheder inden for de enkelte discipliner 

 almen og specifik spilfærdighed 

 motoriske grundegenskaber (styrke, hurtighed, udholdenhed, bevægelighed, koordination) 

 kreativ og produktiv omgang med former for bevægelse og spil 

 rytmefornemmelse 

 forskellige former for hjælp, modtagning, sikring og redning  

 

Alsidighedsaspektet, dvs. vægtningen af de forskellige færdighedsområder, skal tilgodeses i karaktererne i 

alle 3 år.  
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Idrætspraktiske aktiviteter uden for undervisningen, som medvirker til en forbedring af den idræts-

motoriske kunnen og den personlige fysik, kan indregnes i karaktergivningen som ”hjemmearbejde”. Det 

samme gælder for øvrige idrætspraktiske aktiviteter som det at lede en frisportsgruppe, organisation og 

gennemførelse af idrætsstævner samt det at fungere som dommer. 

 

Mundtlige undervisningsbidrag: 

Disse bidrag optræder inden for følgende områder: 

 bevægelsesbeskrivelser, beskrivelse af kropsbevidsthed og iagttagelsesopgaver, reproduktion af 

viden, kommentarer til og videreførelse af andres bidrag, arbejde med arbejdsark, sammenfatning 

af nyerhvervet viden. 

 gennemgang af lektier 

 par- og gruppearbejde 

 oplæg 

 præsentation af resultater fra par- og gruppearbejde samt fra projekter 

 

Skriftlige undervisningsbidrag: 

 protokoller 

 afleveringer 

 præsentation af resultater fra projekter 

 skriftlige tests 

 

De skriftlige undervisningsbidrag begrænser sig næsten kun til den teoretiske undervisning og dermed 

primært undervisningen på profilholdet. De kan ganske vist også inddrages i den praktiske undervisning, 

men skal dog kun ses og bedømmes som supplement. Det kunne dreje sig om følgesedler til egne bidrag i 

den praktiske undervisning, træningsplaner eller lignende. 
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Vægtning af undervisningsbidrag: 

Vægtningen af undervisningsbidrag stemmer overens med forholdet mellem den praktiske og teoretiske 

undervisning.  

På grundholdene spiller de idrætspraktiske bidrag den største rolle. Vægtningen af de andre områder 

vokser i det omfang, den teoretiske undervisning stiger. På profilhold vægtes den praktiske og den 

teoretiske undervisning lige – det gælder dermed også for undervisningsbidragene og deres bedømmelse. 

På baggrund af det øgede timetal forventes der et bredere spektrum af kompetencer samt et højere 

taksonomisk niveau hos eleverne på profilholdet. 

 

Bedømmelseskriterier 

Ved bedømmelsen af præstationer i den gymnasiale overbygning er det hele tiden vigtigt at tage hensyn til 

elevens individuelle udgangspunkt. 

Bedømmelseskriterierne er struktureret efter de fire kompetenceområder (se kapitel 3). Til bedømmelsen 

af den enkelte elevs bidrag vælges og specificeres kriterierne ud fra den følgende liste på baggrund af de 

givne faglige og pædagogiske krav. 

 

Faglig kompetence: 

 faglig fundering, rigtighed og relevans 

 sproglig og fagterminologisk præcision 

 alsidighed, nuancering og differentiering 

 problembevidsthed og udvikling af problemstillinger 

 originalitet og selvstændighed 

 fagrelateret dømmekraft  

 idræts- og spilforståelse, kendskab til regler 
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Metodisk kompetence: 

 gennemførelse og strukturering af opvarmning og træning efter træningsmetodiske regler 

 korrekt brug af udstyr 

 bibliografi- og citatteknik  

 skelnen mellem egne og fremmede udsagn 

 logisk tankegang 

 planlægning og gennemførelse af arbejde 

 klarhed, strukturering og visualisering ved præsentation af informationer 

 brug af forskellige medier ved udarbejdelse og præsentation af et stykke arbejde 

 passende og økonomisk brug af midler i forbindelse med et stykke arbejde 

 metodisk refleksion 

 

Personlig kompetence: 

 vilje til at yde sit bedste  

 åbenhed over for nye krav 

 evne til at lære noget og arbejde selvstændigt 

 fysisk formåen samt forbedringer af denne i løbet af undervisningen 

 beherskelse af elementer inden for udvalgte alsidige idrætsdiscipliner og aktiviteter (evne inden for 

længder, højder, tider, sværhedsgrad, bevægelseskvalitet) 

 engagement og aktivitetsniveau 

 spørgelyst 

 tydeliggørelse og begrundelse af eget synspunkt 

 kritisk evne 
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 rytmefornemmelse 

 kreativ og produktiv omgang med forskellige former for bevægelse og spilformer 

 

Social kompetence: 

 pålidelighed i forbindelse med par- og gruppearbejde og i holdspil 

 evne til at indgå i samarbejdsrelationer, idet der tages hensyn til andres impulser, signaler og 

læringsbehov 

 fairness og evne til at hjælpe andre 

 kommunikations- og argumentationsevne 

 evne til at indgå kompromisser (ved fælles projekter) 
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Kapitel 7: Litteratur og kilder 

7.1 Tyske bestemmelser og vejledninger 

Lehrplan für die Sekundarstufe II, Gymnasium, Gesamtschule, Fachgymnasium: Sport Herausgeber: 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 2002 

 

Fachanforderungen für die Abiturprüfung im Fach Sport Theorie, Ministerium für Bildung und Frauen des 

Landes Schleswig-Holstein, Bearbeitungsstand August 2009  

http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/865166/publicationFile/sportTheorie.pdf 

 

Fachanforderungen für die Abiturprüfung im Fach Sport Praxis, Ministerium für Bildung und Frauen des 

Landes Schleswig-Holstein, Bearbeitungsstand August 2009 

 http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/865168/publicationFile/sportPraxis.pdf 

 

Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) Sport, Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. vom 10.02.2005 

 http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Sport.pdf 

 

Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und 

Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Oktober 2007, mehrfach geändert LVO 31.08.2009. 

 

Ergänzende Bestimmungen und Erläuterungen zur Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe 

der Gymnasien und Gesamtschulen in Schleswig-Holstein (Oberstufenverordnung – OVO) vom 8. März 

1999. 

 

Landesverordnung über die Abiturprüfung für die gymnasiale Oberstufe (APVO) vom 15. März 1996, 

geändert 14.12.1999 und 14.12.2005. 

 

http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/874534/publicationFile/musik.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/865168/publicationFile/sportPraxis.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Sport.pdf
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7.2 Danske bestemmelser og vejledninger 

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) fra 2010,  

udgivet af undervisningsministeriet, afdelingen for gymnasiale uddannelser: 

 Bilag 28: læreplan for idræt C 

 Vejledning/Råd og vink Stx-bekendtgørelsen Idræt C 

 

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) fra 2008,  

udgivet af undervisningsministeriet, afdelingen for gymnasiale uddannelser: 

 Bilag 28: læreplan for idræt C  

 Undervisningsvejledning Idræt C – stx (September 2007) 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen 

udgivet af undervisningsministeriet, afdelingen for gymnasiale uddannelser: 

 Bilag 1: idræt C – februar 2009 

 

Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen) 

 Bilag 14: Idræt B – valgfag, juni 2008 

 Idræt B – Valgfag. Undervisningsvejledning – september 2007 

 

Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen) 2010 

 Bilag 15: Idræt B – valgfag, juni 2010 

 Vejledning/Råd og vink Stx-bekendtgørelsen Idræt B,  

 

De omtalte bekendtgørelser og vejledninger findes på idrætsfagets side på emu:  

http://www.emu.dk/gym/fag/id/uvm/love_og_bekendtgoerelser.html 

 

http://www.emu.dk/gym/fag/id/uvm/love_og_bekendtgoerelser.html
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Kapitel 8: Undervisningsmateriale 

Nedenstående liste over trykte medier er inddelt i de fire teoretiske emneområder. Listen kan bruges som 

idekatalog, men den er på ingen måde fyldestgørende og mange af bøgerne kan indgå i undervisning inden 

for flere emneområder. Nogle af bøgerne kan bruges som grundbøger i klassesæt, mens andre primært er 

anvendelige i uddrag. 

Derudover indeholder boglisten bøger, som kan bruges til faglig inspiration for lærere i forhold til den 

praktiske undervisning.  

Da en trykt bogliste hurtigt vil blive forældet, henvises desuden til følgende liste over undervisningsmidler 

til idrætsfaget i gymnasiet: 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_browse.do?level=1&alllevels=111&kode=STX-18 

 

8.1 Materiale til det teoretiske hovedområde 

8.1.1 Træning og træningens biologiske grundlag  

 Aerob og anaerob træning, Lars Michalsik, Jens Bangsbo. Danmarks Idræts-Forbund. 2006. 

 Aerob præstationsevne. Restitutions-, udholdenheds og konditionstræning*, Lars Bojsen Michalsik. 

Danmarks Idræts-Forbund. 2007. 

 Anaerob præstationsevne. Tolerance-, produktions og hurtighedstræning*. Lars Bojsen Michalsik. 

Danmarks Idræts-Forbund. 2007. 

 Bevægelighedstræning*, Erik Tybjerg-Pedersen. Danmarks Idræts-Forbund. 2006.  

 Ernæring*, Anne Raben, Kaare Ravnskov, Regitze Siggaard. Danmarks Idræts-Forbund. 2004. 

 Fysisk træning*, Christian M. Borch, Jan Milandt, Nina Bundgaard, Jens Meibom, Torben 

Bundgaard, Gert Egstrup, Erik Tybjerg-Pedersen. Danmarks Idræts-Forbund. 2006. 

 Idræt og træning*, Torben Bundgaard, Jens Meibom, Jan Milandt, Nina Bundgaard, Eigil Jespersen, 

Hans Christian Nielsen. Danmarks Idræts-Forbund. 2006.  

 Idræt – teori og træning, Lars H. Nielsen, Troels Wolf. Systime. 2008. 

 Idrætsskader. Hvad gør man – kend din rolle*, Nina Bundgaard, Torben Bundgaard, Jens Elers, 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_browse.do?level=1&alllevels=111&kode=STX-18
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Torfin H. Eriksen, Svenn Folkmann, Randi Hansen, Inge-Lis Kanstrup, Jens Halkjær Kristensen. 

Danmarks Idræts-Forbund. 2003. 

 Idrættens Træningslære, Asbjørn Gjerset (red.). Academica. 2009. 

 Krop og træning, Lotte og Erik Tybjerg-Pedersen. Gyldendal. 2009. 

 Styrketræning*, Jens Bojsen-Møller. Danmarks Idræts-Forbund. 2005. 

 Træningsplanlægning*, Morten Zacho. Danmarks Idræts-Forbund. 2001. 

 

8.1.2 Bevægelsesanalyse, bevægelseslære, bevægelsesindlæring 

 Anatomi og bevægelseslære i idræt, Rolf Wirhed. Danmarks Idrætsforbund (incl. CD-ROM med 

figurer og tabeller) 2002. 

 Sansemotorik og tekniktræning*, Susanne Ravn, Poul Dyhre Poulsen, Kjeld Fredens. Danmarks 

Idræts-Forbund. 2002.  

 

8.1.3 Sociologiske og psykologiske aspekter af sport og spil 

 Gyldendals idrætspsykologi, Kristoffer Henriksen, Morten Hansen, Jakob Hansen. Gyldendal. 2007. 

 Idrætspsykologi*, Jørn Ravnholt. Danmarks Idræts-Forbund. 2006. 

 Trænerrollen*, Jakob Hansen, Torben Bundgaard, Gert Egstrup. Danmarks Idræts-Forbund. 2006. 

 

8.1.4 Idrættens rolle i samfundet  

 Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori, Hans Bonde, Laila Ottesen, Gertrud Pfister, 

Birger Peitersen, Steen Ankerdal. Frydenlund. 2007. 

 Krop og samfund, Lisbeth Steen Pedersen, Ernst Jensen, Henrik Jagd. Gyldendal. 2008. 

 Kroppen i tykt og tyndt – emneforløb til almen studieforberedelse, Evald Bundgård Iversen (red.). 

Systime. 2008.  



                         DANSK SKOLEFORENING FOR     
                      SYDSLESVIG 

Læseplan for idræt i gymnasiet 

A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen 
 
 

 
 46 

 

Idræt 
 

 

8.1.5 Grundbøger, som indeholder materiale til alle fire teoriområder: 

 B for bedre idræt, Troels Wolf. Gyldendal. 2009.  

 C – det er idræt – Mette Trangbæk Hammer, Troels Wolf, Marc Hammer. Gyldendal. 2006.  

 Idræt B – idrætsteori, Jesper Franch, Bo Isaksen, Per Jørgensen, Niels Vogensen. Systime. 2009. 

 Idræt C – teori i praksis, Claus Estrup, Jette Engelbreth Holm, Ellen Sig, Jan Kahr Sørensen. Systime. 

2008. 

 

Titler markeret med * er udgivelser fra Danmarks Idræts-Forbund, som også findes online under:  

www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser.aspx 

 

8.2 Materiale til det praktiske hovedområde 

 Bogen om springgymnastik, Michael Bjørn. DGI. 1994 

 Boldbasis. En praktisk håndbog, Stig Eiberg, Peder Siggaard. Hovedland. 2007. 

 dans dans dans – Ideer i teori og praksis, Lis Engel. Frydenlund. 2007. 

 Fodfæste og himmelkys. Undervisning i rytmisk bevægelse, gymnastik og dans, Lis Engel, Helle 

Winther, Maj-Brit Nørgaard, Mia Herskind. Hovedland. 2002. 

 Med kroppen som materiale – om dans i praksis, Susanne Ravn. Syddansk Universitetsforlag. 2005. 

 Spring for drenge (incl. CD), Nils Martin Vind, Palle Yde. DGI. 2006.  

http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser.aspx


 




