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Program
• Velkomst og indledende øvelse

• Oplæg om temabaseret undervisning 

• Udvikling af egne forløb

• Opsamling og sammenfatning 



Hvorfor arbejde med temabaseret 
undervisning? 

Det er noget, vi skal! Det er noget, vi vil :-) 



Læring I
idræt

Læring OM
idræt

Læring GENNEM
idræt

De tre dimensioner i idrætsundervisningen, som bør være tilstede i alle forløb



Et tema i idræt kan defineres som en bærende idé, der 
understøtter, strukturerer eller perspektiverer arbejdet 
med idrætsfagets indholdsområder.



Samarbejde Kultur Samfund

Sundhed Identitet





Griber du, 
hvis jeg giver slip?

Redskabsaktiviteter





Eksempler på
elevkommentarer…



Typer af temaer og tematiske tekster 

Perspektiverende og integrerede tematiske tekster

Perspektiverende tema Integreret tema 

Karakteristik og formål Perspektiverer idrætspraksis fx ved at få 
eleven til at reflektere over og diskutere 
idrættens betydning i samfundet eller 
mediers betydning for kropsidealer 

Er integreret i en konkret idrætspraksis og 
hjælpe eleven til at blive bedre til noget, 
f.eks. at indgå i et spil, udforme et 
træningsprogram eller tage imod i et spring.

Eksempler Idræt og snyd
Psykisk sundhed  
Eliteidræt eller breddeidræt 
Fra folkedans til fitness

Tillid
Feed-back
Kroppens sundhed  
Motiverende målsætninger





Indfasning af temabaseret idrætsundervisning 

Hvor tidligt kan man begynde at arbejde 
med temaer, tematiske tekster og faglige 

begreber i idrætsundervisningen? 



Konkrete eksempler på temaer i praksis

1. Lektion 2. Lektion 3.  Lektion 4.-5. Lektion 

Før 
timerne 

Eleverne har hjemmefra læst 
en mindre tekst om hvordan 
man kan udvikle relationelle 
færdigheder ved at udnytte 
hinandens styrker og være 
opmærksomme på 
svagheder. 

I timerne Læreren præsenterer nogle 
faglige pointe vedr. 
Samarbejde og styrker og 
svagheder. 
• En aflevering er kun en 

aflevering hvis den 
modtages.

• Væk fra at pege fingre af 
hinanden – man er gode 
sammen og man er dårlige 
sammen.

Læreren præsenterer det 
faglige begreb – tekniske 
relationelle færdigheder.

Eleverne arbejder med at 
lære hinandens tekniske 
færdigheder at kende 
igennem småspil. De har 
fokus på hvordan de hver i 
sær helst vil modtage bolden.

Læreren præsenterer det 
faglige begreb – fysiske 
relationelle færdigheder.

Eleverne arbejder med 
hvordan de kan udnytte 
fysikken på teamet ift. 
opstilling.  Fx Højde, 
hurtighed, udholdenhed.

Læreren præsenterer det faglige begreb 
– taktiske relationelle færdigheder.

Eleverne arbejder med hvem der gør 
hinanden gode på banen – fx giver 
hinanden mere tid med bolden.

Evaluering ift. hvordan man kan udnytte 
styrker og vær opmærksomme på 
svagheder i andre sammenhænge

Tema: Samarbejde. Indholdsområde: Boldspil - ultimatebold. Undertema: Styrker og svagheder



Konkrete eksempler på temaer i praksis

1. Lektion 2. Lektion 3.-4.  Lektion 5. Lektion 

Før timerne Eleverne har læst en 
mindre tekst om 
folkedans eller 
dansekultur hjemmefra. 

I timerne Eleverne arbejder med 
folkedans.

Eleverne arbejder 
med folkedans og 
ball-room fitness.

Læreren 
introducerer 2 
faglige begreber, fx: 
rum og relationer. 

Eleverne  diskuterer 
afslutningsvist  de 
to danse ud fra de 
faglige begreber.

Eleverne øver en 
simpel folkedans og får 
herefter i mindre 
grupper til opgave at 
lave den til en fitness-
folkedans

Evt. med fokus på rum 
og relationer. 

Eleverne øver og viser 
deres fitness-
folkedans. 

Eleverne  
perspektiverer til 
andre idrætsområder 
eller reflekterer over 
dans som kulturelt 
fænomen. 

Tema: Kultur. Indholdsområde: Dans og udtryk. Undertema: Fra folkedans til fitness



Konkrete eksempler på temaer i praksis

1. Lektion 2.-4. Lektion 5.  Lektion 

Før timerne Eleverne har læst en mindre 
tekst om målsætninger 
hjemmefra. 

I timerne Eleverne arbejder med 
grundtrænings-elementerne. 

Herefter taler eleverne om, 
hvilken målsætning de vil sætte 
for sig selv (ud fra forskellige 
muligheder)  De bruger 
modellen til at lave en realistisk 
målsætning. 

Eleverne  laver en lille test hvor 
de kan se deres udgangspunkt.

Eleverne arbejder med 
grundtrænings-
elementerne. 

Eleverne gentager testen og 
ser om der er sket en 
forbedring fra 1. gang. 

Eleverne taler parvis om 
deres målsætning og 
hvorvidt den blev indfriet. 
Derefter kan man drøfte om 
det var motiverende eller ej 
at arbejde med 
målsætninger. 

Tema: Sundhed. Indholdsområde: Fysisk træning. Undertema: Motiverende målsætninger



Opgave

Tænk på det forløb, 
I skal køre efter 
efterårsferien. 

Hvilket tema kunne 
være omdrejnings-
punkt for dette 
forløb? 

Placer jer ved et af 
de fem borde alt 
efter, hvilket tema I 
gerne vil arbejde 
med:

Sundhed, kultur,
samarbejde 
samfund, identitet

Workshop – Temabaseret idrætsundervisning



Opgave

1: Præsenter jer og 
jeres forløb.

2: Hvilke mulige 
undertemaer kunne 
passe til dette tema? 
Brainstorm ved 
bordene. Brug jeres 
erfaringer. 

3: Vælg et undertema, 
som I i gruppen vil gå 
videre med.

4: Gå i dybden med 
jeres undertema. 
Hvilke faglige 
begreber er 
relevante at arbejde 
med? 

5. Kom med mindst 
én konkret ide til, 
hvordan tema og 
praksis kan knyttes 
sammen i 
undervisningen.

Workshop – Temabaseret idrætsundervisning



Vidensdeling og 
opsamling 



Annemari  Munk Svendsen: amsvendsen@health.sdu.dk

Andreas Bolding Christensen: abch@ucl.dk
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