
Skriftlighed i idræt 

Skriftlighed på idræt B 
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 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 omfatter: 

– rapporter over dataindsamling og eksperimentelt arbejde – herunder træningsprojektet 

– opgaver af forskellig art til styrkelse af læreprocessen. 

De enkelte praktiktimer tilrettelægges således, at der i størstedelen af timerne er minimum 20 minutter, 

hvor den enkelte elev oplever at være fysisk belastet. 

Eleverne arbejder i perioder med projekter, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes forskellige former 

for produkter til fremlæggelse. I 3.g/2.hf gennemføres et individuelt eller gruppebaseret træningsforløb, 

træningsprojektet, af 8 til 10 ugers varighed. Som afslutning på projektet afleveres en individuel rapport, 

hvori eleven skal: 

– dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt 

træningsprogram 

– kunne koble teoretisk viden til sit personlige træningsprogram 

– demonstrere korrekt brug af faglige termer. 

Brainstorm 

Afleveringsopgaver Skriftlighed i undervisningen 

• Rapporter 

o Styrketræningslaboratorium 

o Aerob og anaerob træning 

o Træningsprojekt 

• Humanistisk opgave 

o Politik og OL 

• Tekstforståelse 

o Notattagning til læst tekst 

• Drejebøger 

• Eksamensopgaver 

• Tænkeskrivning 

o Ræsonnement over spørgsmål 

• Huskeskrivning 

o I forhold til lektien 

• Præsentationer 

• Matrixgrupper 

• Prøver 

• Brætspilkonstruktion 

• Fokuserede noter til film 

• Narrative fortællinger 

• Besvarelse af spørgsmål 

• Bevægelsesanalyser og feedback 

• Noter til mindre kropslige opgaver 

o Opvarmningsprogram i 1g 

o Performanceprogrammer 

Nøgleord i forhold til skriftlighed i idræt 
� Afleveringsopgaver stilles i relation til det tematiske forløb, man er i gang med. 

� Kravene til det skriftlige produkt afhænger delvist af det igangværende tematiske emne. 



� Idet idræt ikke evalueres med en skriftlig eksamen udnyttes skriftligheden i idræt primært til at 

understøtte den praktiske dimension af faget, dvs. formulere hvordan teori og praksis kan kobles i 

de enkelte forløb. 

� Idræt kan evt. støtte de øvrige fags skriftlige dimension, når eleverne i idræt stilles opgaver inden 

for de forskellige videnskabsområder. 

� Eleverne skal generelt trænes i at formulere sig mere præcist. 

� Idræt kan indgå i de diverse skriftlige tværfaglige projekter i løbet af den gymnasiale uddannelse, 

hvor idræt opfylder kravene til skriftlighed indenfor det videnskabsområde, som idræt 

repræsenterer. 


