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Elevforudsætninger 

 
Eleverne kommer med forskellige erfaringer indenfor sport og idræt, 
hvor nogle har dyrket mange forskellige idrætsgrene imens andre har 
haft fokus på nogle få. Nogle vil primært have erfaring fra boldspil 
imens andre vil have mere erfaring i retning af rytme og bevægelse. 
Eleverne har også mange forskellige fysiske forudsætninger - både 
konditionelt og styrkemæssigt. 
 

 
Fagets rolle 

 
Det overordnede mål med faget er at skabe glæde gennem 
bevægelse, spil og leg. Faget skal præsentere en masse forskellige 
idrætsgrene og give indsigt og udvide elevernes horisont om idræt, 
sport og bevægelse. 
Eleverne har fra årets start haft mulighed for at indgive ønsker til 
faget og dermed få indflydelse på fagets indhold. 
 

 
Undervisningsaktiviteter  

 
Fodbold golf, Disc golf, Ultimate, Løb, Havsvømning, (Beach)Volley, 
Basketball, Badminton, Bordtennis, “Fåndbold” (en blanding af 
fodbold og håndbold), Floorball/Hockey, Padel tennis 
Duathlon/triathlon, MTB, O-løb, Rugby, Yoga, Spring, Fodbold, 
Håndbold, Høvdingebold, Stikbold, Kin-Ball m.m. 
Eleverne skal være med til at udvikle spillet ”Fåndbold”. 
Der åbnes mulighed for øvrige nichesportsgrene og andre 
sportsgrene alt efter mulighederne. 
 

 
Kompetenceområder og 
læringsmål 

 
Eleven skal opnå indsigt i forskellige sportsgrene og kulturer.  
De skal kunne beherske tekniske og taktiske elementer i den 
respektive sportsgren. 
Eleven skal opnå viden om teknikker til at sammensætte bevægelser 
indenfor den respektive sportsgren. 
Eleven får indsigt i nye bevægelsesmønstre i nye sportsgrene samt 
nye kropslige bevægelser i den enkelte sportsgren. 
Eleven skal udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige 
aktiviteter. 
Eleverne skal bl.a. være med til at udvikle spillet ”Fåndbold”. 
 

 
Evaluering og 
elevindflydelse  

 
Sport’n kort er overordnet rammesat af os lærere, men har stor 
fleksibilitet, så eleverne kan og skal inddrages fra gang til gang. 
Eleverne vil nogle gange få til opgave at planlægge undervisningen 
med efterfølgende evaluering i samarbejde med læreren, hvormed 
evalueringen bliver en integreret del af undervisningen. Evalueringen 
skal ses som potentiale for udvikling og læring for alle elever. 
 

 


