
Internt FAGCURRICULUM 

for faget idræt i profilgymnasiet på A.P. Møller Skolen 

Undervisningens Formål:  

• Gennem faget idræt opnår eleverne god fysisk kapacitet, en betydelig grad af 
idrætslige færdigheder, indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder og forståelse for 
idrættens videnskabsområder i praksis og teori. 

• Eleverne skal gennem alsidig idrætsundervisning opleve glæden ved at bevæge sig, 
således at de motiveres til fortsat fysisk aktiviteter at myndiggøre eleverne til at kunne 
orientere sig og færdes i en kompleks verden.  

• Eleverne udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i 
relation til træning og sundhed og sættes i stand til kritisk at kunne analysere og 
vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse på kroppen.  

• Eleverne opnår viden om betydningen af og forudsætningen for at være i god fysisk 
træningstilstand og opnår en bred forståelse for idrættens bidrag til udvikling af 
personlig identitet og sociale kompetencer.  

  

Undervisning: 

• I profilgymnasiet bliver faget idræt undervist gennemgående og forpligtende for alle 
profiler fra 11. til 13. årgang med 2 timer om ugen.  

• I profilklasserne undervises  der 4 ugentlige timer i 11. årgang og 5 ugentlige timer i 
12. og 13. årgang. 

• Grundlaget for indholdet af undervisningen er den slesvig-holstenske læseplan 
(Fachanforderungen Sport Sek. II).  

• Der lægges stor vægt på, at der til de stillede emner inddrages den danske idrætskultur 
(DGI). Dette kan ofte gøres på en komparativ måde.  Aktuelle problemer og 
udfordringer (doping vs. sundhed) bruges som eksempler og til fordybende 
diskussioner. 



Fagsprog 

• Grundlæggende fagbegreber i idræt bør eleverne kunne både på dansk og tysk. Disse 
bør indbygges i undervisningen i løbet af profilgymnasiet i både praktisk og teori. 

Undervisningsområder: 

I profilgymnasiet arbejdes der overordnet med følgende praksisområder: 

11. /12./13. årgang: 

beherske udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser følgende 
færdighedsområderne: 

• a) de store boldspil  

• b) musik og bevægelse 

• c) fitness 

• d) klassiske og nye idrætter 

• e) vandsport 

• f) springgymnastisk efter inspireret af DGI 

• g) kampsport 

• h) friluftsliv i forbindelse med studietur 12. årgang (ski, rafting, klatring osv.). 

NB.: (Er under udvikling) 

Vigtig aspekt i profilklasserne er kobling af praksis og teori:  

• udføre arbejdsfysiologiske test samt tilrettelægge og udføre målrettede grundtrænings- 
og opvarmningsprogrammer (Coopertest, Andersentest, Koordinationstest). 

• udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb 

• opnå god træningstilstand gennem udvalgte fysiske træningsforløb. 



Bedømmelseskriterier: 

• Karakteren fastlægges på grundlag af en samlet vurdering af elevens faglige, 
metodiske, sociale og personlige kompetencer samt af deres bidrag til undervisningen 
og skriftlige arbejder (klausurer) i profilklaseserne. Det daglige arbejde, der kommer 
til udtryk gennem bidrag til undervisningen, vejer tungest. Dette gælder alle tre 
årgangstrin. Der gives semesterkarakterer ved slutningen af hvert semester. 

• Undervisningsbidrag omfatter praktisk deltagelse i idræt,  

• udarbejdelse af opvarmingsprogrammer,  

• deltagelse af fysiske test (Coopertest, Andersentest, Koordinationstest osv.). 

• afleveringsopgaver evt. kortfilm af koreografier og bevægelsesanalyser af enkelte 
disciplinergruppearbejde. 

Evaluering 

Elevernes indsats og standpunkt vil blive evalueret to gange per semester, hvoraf mindst 
den ene sker individuelt. Heri indgår en samlet vurdering af elevens standpunkt samt 
forslag til forbedringer og særlige indsatsområder. 


