
Tematisk idrætsundervisning 

V. BODIL BORG HØJ. VIA -EFTERVIDERE UDDANNELSEN 



60 effektive minutter 
Fortælling 

Bingostafet  

Det gode begrundede tema 

Et par eksempler 
 



Bingostafet 
FORMÅL: AT BLIVE KLOGERE PÅ UDGANGSPUNKTET FOR DANNELSE 
AF TEMAER 



Kompetencemål - Flerårige 



Opgave 
  

 I skal finde 2 videns og færdighedsmåls par, som 
sammen danner et godt tema og vil være realiserbart 
i skolen. 

- Find gerne flere par til samme tema eller til nye temaer 

 

Resultatet bruges til refleksion senere 



Forslag til temaer for faget idræt 
 Vejledningen for faget foreslår: 

  

Idræt og samarbejde 

Idræt og sundhed 

Idræt og identitet 

Idræt og køn  

Idræt og kultur  



Temaerne skabes ud fra: 



Tematisering af undervisningen  -
elevperspektivet   
 

o Temaerne der udvælges til prøven skal give mulighed for at arbejde med 
de forskellige indholdsområder, som eleverne trækker til prøven.  

o Når grupperne har trukket to indholdsområder, vælger de et tema pr. 
gruppe. 

o Det er også tilladt, at eleverne selv definerer et tema, som de ønsker at 
arbejde med i forbindelse med prøven.  

o Temaet skal godkendes af læreren, der skal sikre at elevernes selvvalgte 
tema lever op til indholdet i kompetenceområderne. 

  

 Fra prøvevejledningen for faget 



Undring - Præmis anno 2017 
Hvordan sikrer vi bredde og dybde ud fra fælles mål og 
arbejdet med temaer? 

Hvad sker der med undervisningen når udgangspunktet er, at 
idræt er et prøvefag? 

Hvordan laver vi en årsplan, der går efter god 
idrætsundervisning? 
  



  

 Fra Fælles mål > krav til prøven i idræt > 
tematisk undervisning + teoretisk fundament =  

 Periodeplaner hvor temaet er styrende 



Ingen rigtige løsninger 
men mange muligheder 





Læring I, Om og Gennem idræt (Peter J. Arnold og Lars Tore Ronglan) 
Læring gennem idræt = tematiseret undervisning 

 Læring i idræt: 

 Kropslige kompetencer og idrætslige færdigheder 

- Teknisk  

- ”Taktisk” 

- Fysisk  

  

Læring om idræt: 
- Kendetegn 
- Idrættens idé 
- Forstå reglers betydning for idrætten 
- Faglige sprog  
 

Læring gennem idræt: 
- Noget der anvendes i andre sammenhænge 
- Øger kompleksiteten via et tema/perspektiv 
- Sådan kan idræt OGSÅ være 
- Det man lærer gennem idræt, skal have værdi for læring i og om idræt 
 





Fælles mål skal opfyldes - 
idrætsundervisningen skal være alsidig og 
dybdegående 



Læring i dans og udtryk: 
Eleverne kan udvise forskellige 
bevægelseskvaliteter, der passer til 
musikkens rytme og udtryk. 

Læring om dans og udtryk: 
Eleverne kan analysere 
bevægelser ud fra labans 
bevægelsessystem 

Læring gennem dans og udtryk: 
Eleverne kan indgå i en innovativ proces, hvor 
de i gruppen samskaber et produkt 

Eleverne skal både lære i, om og gennem idræt – Det betyder at alle forløb rummer 
færdighedsmæssige/kropslige læringsmål, vidensmæssige læringsmål og temafaglige 
læringsmål 

1. Hvert forløb er en kombination af et færdigheds- og videnspar fra to forskellige 
kompetenceområder 



Rød tråd kan tage forskellige former: 
Horisontalt – i form af en årsplan, hvor alle 
kompetenceområder er tænkt ind 

Længerevarende forløb – i eksemplet er det 5 ugers forløb 



Rød tråd kan tage forskellige 
former: 

Vertikalt – i form af en 
læringsprogression inden 
for et enkelt 
praksisområde 



Refleksion 

 Tag jeres temaer frem – giver det stadig 
mening? 

  

 Hvad gør du nu? Hvordan påvirker denne viden 
din undervisning? 



Tematisk undervisning 
BODIL BORG HØJ  

BBH@VIA.DK 


