
Fag: Idræt  
 

 

 Kort beskrivelse af faget 

Idræt er et tværfakultært fag, som kan inddrage teori fra de tre forskellige videnskabelige 

områder naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora til at beskrive, analysere og øge 

forståelsen for den fysiske aktivitet.  

Det centrale i faget er den fysiske aktivitet og tilegnelsen af idrætslige færdigheder, samt 

evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og 

sundhed. 

 

 Fagets metoder  

Idræt og SRP/SOP/SSO 

Idræt er primært et praktisk fag, og derfor vil det være naturligt, hvis faget i faglige samspil 

bl.a. indgår med fysisk aktivitet. I større skriftlige opgaver skal der være en teoretisk 

tilgang, uden at det dog udelukker den fysiske aktivitet og evt. forsøg.  

I SRP/SOP/SSO-opgaver til idrætsfaget forventes det, at faglige metoder fra andre fag 

inddrages fra det natur- og samfundsvidenskabelige område samt det humanistiske. Disse 

metoder gennemgås kun overfladisk i idrætsundervisningen, og derfor skal man bruge den 

viden om metoder, man har med fra andre fag. 

Man bør efter valg af emne til SRP/SOP/SSO gøre op med sig selv, om der er et andet fag 

der egner sig bedre til at behandle emnet, når der er tale om et emnevalg, hvor den fysiske 

aktivitet ikke er fokus for opgaven.  

Det anbefales, at træningslære er et væsentligt punkt i SRP/SOP/SSO.  

 

I idræt arbejdes der med følgende metoder:  

 Praktisk metode 

 Naturvidenskabelig metode 

 Samfundsvidenskabelig metode 

 Humanistisk metode 

 

Praktisk metode 

Bevægelsesanalyse er en metode, der bruges til at analysere bestemte bevægelser i idræt, 

fx bestemte sekvenser i en disciplin. Det vil ofte være nødvendigt at anvende videooptagelse 

til en bevægelsesanalyse. Ud fra analysen undersøges, hvilke muskler, led og kontraktions-

former der er i spil i den bestemte sekvens. Analysen bruges til at diskutere, hvordan en 

disciplin kan optimeres, hvilket kan sammenholdes med arbejdskravsanalyser og 

træningsøvelser/programmer for at komme med konkrete eksempler på, hvordan en udøver 

skal arbejde på at optimere sin præstation.  

 

Arbejdskravsanalyse er en metode, der bruges til at beskrive en bestemt disciplins fysiske, 

mentale, tekniske og taktiske krav, og det vurderes, hvilke krav der er væsentligst for at 

lykkedes med en sport eller disciplin. I idrætsundervisningen arbejdes der med 

arbejdskravsanalyse af bestemte discipliner. Ud fra arbejdskravsanalysen kan man udforme 

forslag til træningsøvelser og programmer for en idrætsudøver for at optimere dennes 

præstationsevne.   

 



Kapacitetsanalyse er en metode til at vurdere en idrætsudøvers fysiske kapacitet. Det kan 

gøres ud fra tests, videoklip mv. Kapacitetsanalyser indgår ofte som starttest i forløb, fx i 

træningsprojektet gennem coopertests, bib-tests eller 1-RM-målinger i forskellige 

styrketræningsøvelser. Kapacitetsanalyser og arbejdskravsanalyser er tæt forbundet med 

træningsprogrammer og træningsplanlægning målrettet den individuelle udøver. 

 

Træningsplanlægning er en metode, der arbejder ud fra den viden, man erfarer sig fra teori 

og andre af de praktiske metoder. Man udformer et træningsprogram, som skabes på 

baggrund af en analyse og diskussion af arbejdskravene til en bestemt disciplin. Målet er en 

forbedring af bestemte parametre. Man stifter bekendtskab med træningsplanlægning i 

træningsprojektet. Her arbejder man med analyse af sin egen fysiske form og på denne 

baggrund skal man udforme et træningsprogram, der skal hjælpe til at nå opstillede mål. 

Her argumenteres der ud fra arbejdsfysiologien og viden om ens egen kapacitet. 

 

Naturvidenskabelig metode 

Den hypotetisk-deduktive metode er en videnskabelig metode, hvor en hypotese efterprøves 

ved eksperimentering. Målet er at vurdere, hvorvidt hypotesen holder eller ej. I idræt kunne 

det fx være at undersøge, om træning medfører forbedret insulinfølsomhed. Insulinfølsom-

heden testes ved at indtage sukker og derefter måle på blodglukosen. Dette gøres før og 

efter en træningsperiode for at iagttage, om der er forekommet en forbedring i insulinføl-

somhed som følge af træning.  

 

Herudover er der forskellige metoder, som ofte anvendes for at undersøge de 

naturvidenskabelige elementer i idrætten. De tre mest anvendte metodetilgange er: 

Epidemiologiske undersøgelser er kendetegnet ved, at man udvælger store 

befolkningsgrupper (typisk flere hundrede eller tusinder af personer) og gennemfører relativt 

simple screeninger af dem, fx igennem spørgeskemaundersøgelse evt. suppleret med simple 

fysiologiske målinger som BMI-data og blodprøver. Resultaterne af disse undersøgelser kan 

bruges til at klarlægge sammenhænge mellem kroppens sundhedstilstand/træningstilstand 

og individets livsstil og sociale forhold 

 

Tværsnitsundersøgelser (tværsnitsstudier) er kendetegnet ved, at man udvælger to meget 

forskellige grupper, fx trænede i forhold til utrænede eller overvægtige i forhold til 

normalvægtige og tester dem for de parametre, man ønsker at undersøge. Via tests af 

præstationsevne, blodprøvemålinger, muskelbiopsier osv. kan det fx undersøges, om mange 

års systemisk træning eller inaktivitet medfører ændringer i kroppen.  

 

Longitudinelle undersøgelser (træningsstudier) er undersøgelser, der gennemføres over en 

længere tidsperiode, typisk fra 4-6 uger og helt op til 6-12 måneder eller længere. Her kan 

man følge træningsudviklingen hos en bestemt målgruppe med samme fysiologiske 

udgangspunkt. Det kunne fx være trænede, utrænede eller patientgrupper. Eleverne kender 

denne form for undersøgelse fra idrætsundervisningen i form af træningsprojektet. 

Dataindsamling kan inkludere test af præstationsevne, blodprøver, biopsier, 

træningsdata/dagbog osv.   

 

Samfundsvidenskabelig metode 

De samfundsvidenskabelige metoder der arbejdes med i idrætsfaget er overvejende 

kvalitative og kvantitative. 

Kvantitative metode er fx statistik og andre undersøgelser på baggrund af et større 

empiriske datamateriale.  

Kvalitative metode kunne fx være interviews, artikler etc. Det forventes ikke, at man selv 

laver kvalitative eller kvantitative undersøgelser, men man arbejder hovedsageligt med 

andres undersøgelser, fx fra Idrættens Analyseinsitut (Idan). Her kan der hentes tabeller, tal 

og grafer over danskernes motionsvaner igennem de sidste 50 år.  

 



Humanistisk metode 

Inden for det humanistiske felt arbejder idrætsfaget med idrætspsykologien, som har fokus 

på mennesket som udøver i forskellige idræts- og sportsdiscipliner, samt idrætshistorien, 

der med arbejder sociologisk med fortiden.  

 

Kvalitativ metode arbejdes der også med inden for idrætspsykologien, hvor man kan 

undersøge udøveres tanker, følelser, handlinger og kropslige oplevelser i forbindelse med 

idræt. Det kan fx gøres gennem interviews eller observationer, hvor fokus kan være hvordan 

udøvere opnår det rette spændingsniveau under konkurrence. Det vil være naturligt at tale 

om casestudier, hvor man inddrager enkelte tekst- og videocases, fx en biografi eller 

dokumentar om konkrete idrætsudøvere, der fortæller om eller gennemfører en praksis. Der 

kan også arbejdes med holdets præstation i holdidrætter, hvor succesen er stærkt afhængig 

af samarbejdet. Her arbejder man blandt andet med kohæsionsmodeller og roller. Eleven 

kan også selv indsamle viden, enten gennem observation, spørgeskemaer eller interviews 

 

Kildekritik er en analysemetode, der anvendes i idrætshistorie med det formål at opnå en så 

pålidelig viden om fortiden som muligt. Ved kildekritik skal man forholde sig til den kilden og 

stille kritiske spørgsmål. Eksempler på disse spørgsmål kunne være: Hvilken type kilde er 

det? Hvem er kildens afsender? Hvem er kildens modtager? Hvornår kan kilden dateres? 

Hvorfor er den blevet skrevet? Hvad står der i den? Har kilden en hensigt? Dette kan fx 

bruges til at belyse, hvordan idræt er brugt politisk i historiske sammenhænge, fx af 

nazisterne under OL i Berlin i 1936.  

 


