FAGBESKRIVELSE/

IDRÆTSKULTUR
FAGETS IDENTITET

Faget Idrætskultur har fokus på at forstå idrætten i relation til samfundet. Den studerende
skal kunne analysere idrætten i den sociale, nationale og kønslige kontekst, den indgår
i. De studerende skal forstå idrættens samfundsforandrende potentiale.

FORMÅL

Fagets formål er at gøre den studerende i stand til at forstå den moderne idræt og dens
organisationsformer i et kulturelt og politisk perspektiv.

EMNER

Den studerende skal opnå basal viden om drættens organisationer, idrættens historie,
kroppens betydning for kulturprocesser, idræt og politik, De olympiske lege, idræt og
politiske systemer, samt kroppens betydning for lærerprocesser.
Særskilt for Idrætslinien arbejdes der

UNDERVISERROLLER OG UNDERVISNINGSFORMER

De studerende skal i smågrupper løse opgaver. De studerende skal udføre øvelser fra
fortidens kropskulturer for gennem egne kropslige erfaringer at erkende de historiske
aktørers handlepotentiale. Undervisningen vil lægge vægt på visuel formidling gennem
fotos og levende billeder.

PERSONLIG UDVIKLING I LÆRERROLLEN

Den studerende vil gennem underviserens eksempel blive opmuntret til at anvende
kropslige udtryksformer og udvikle fornemmelse for et varieret og narrativt forløb i
formidlingen af idrættens kulturhistorie. Herved vil den studerende opnå en personlig
udvikling i relation til at kommunikere til større grupper og udvikle kropsligt nærvær i
undervisersituationer.

LÆRINGSSTILE

Undervisningen vil bygge på forskellige læringsstile af visuel, auditiv, verbal og
kinæstetisk art. Herigennem vil den studerende få fornemmelsen for, at erkendelse kan
opnås gennem mange forskellige undervisningsformer afhængig af situation, tekniske
virkemidler og målgruppe.

OPBYGNING AF UNDERVISNING

Undervisningen vil i hvert tema indeholde en progression fra det enkle til det komplekse.
Den vil lægge vægt på at forstå konflikter i de moderne syn på de kulturelle processer
og på kroppens betydning i samfundsudviklingen. Efter et indledende foredrag vil de
studerende i smågrupper diskutere temaet med fokus på egenlæring og gruppedynamik.
Herefter afrundes undervisningen med diskussion og afsluttende forelæsning.
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FAGBESKRIVELSE/

IDRÆTSKULTUR
ARBEJDSFORMER

Den studerende vil blive konfronteret med en bred vifte af undervisningsformer til
inspiration for udvikling af en selvstændig underviserstil.
OPGAVER
Undervisningen indeholder mindre undervisningsopgaver, som de studerende løser i
smågrupper, og som diskuteres i plenum.

EKSAMEN

Faget bestås ved aktiv, engageret deltagelse. Det er en forudsætning at den studerende
ikke overskrider fraværsprocent, for at kunne bestå Idrætskultur.

LEKTIONSPLAN

Lektionsplanen findes i Lectio.
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