
Skabelon	  for	  naturvidenskabelig	  rapport	  i	  idræt	  	  
(anvendes	  til	  træningsprojekt)	  
	  
	  
1. Forside	  
Skal	  indeholde	  navn,	  dato	  og	  titel	  
	  
2. Formål	  
En	  kort	  og	  præcis	  beskrivelse	  af	  målet	  med	  det	  udførte	  projekt	  (konkret	  og	  målbart).	  Det	  er	  
ikke	  nok	  at	  skrive,	  at	  man	  gerne	  vil	  have	  en	  bedre	  kondi	  eller	  blive	  stærkere.	  
	  
3. Teori	  
En	  beskrivelse	  af	  den	  teori,	  der	  er	  relevant	  for	  dit	  formål.	  Medtag	  relevante	  formler	  og	  husk	  at	  
forklare	  hvad	  symbolerne	  repræsenterer.	  
Hvis	  det	  er	  formålet	  at	  eftervise	  en	  hypotese,	  skal	  denne	  præsenteres	  her.	  
	  
4. Udførelse	  
En	  kort	  beskrivelse	  af	  hvordan	  projektet	  er	  udført	  (dvs.	  test	  og	  træning).	  Beskriv	  kun	  tests	  i	  
detaljer,	  hvis	  der	  ikke	  er	  anvendt	  standardiserede/kendte	  tests.	  
Et	  træningsprogram	  kan	  med	  fordel	  laves	  i	  et	  skema,	  som	  uddybes	  med	  relevant	  tekst.	  	  
Programmet	  skal	  indeholde:	  	  

a. Hvilken	  træning/hvilke	  øvelser	  
b. Varighed:	  tid	  eller	  antal	  sæt/reps	  
c. Intensitet/belastning	  (fx	  puls	  eller	  Borgs	  skala/antal	  kilo	  eller	  RM)	  
d. Frekvens	  (fx	  hvor	  mange	  gange	  om	  ugen)	  	  
e. Progression	  (udvikling	  i	  løbet	  af	  perioden,	  fx	  øget	  varighed/frekvens/intensitet)	  

	  
5. Resultater/data	  
Her	  præsenteres	  projektets	  resultater	  –	  gerne	  i	  et	  overskueligt	  skema.	  
	  
6. Diskussion	  af	  resultater	  
Her	  forholder	  man	  sig	  til	  projektets	  resultater	  i	  forhold	  til	  formålet.	  Er	  resultaterne	  som	  
forventet?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  Vær	  præcis	  og	  kortfattet	  i	  din	  diskussion.	  
Kom	  evt.	  ind	  på	  mulige	  fejlkilder	  og	  usikkerheder,	  som	  kan	  have	  påvirket	  resultaterne,	  især	  
hvis	  disse	  ikke	  er	  som	  forventet.	  	  
	  
7. Konklusion	  
En	  kort	  og	  præcis	  konklusion,	  der	  forholder	  sig	  til	  projektets	  resultater	  og	  formål.	  Undgå	  
værdiladede	  og	  subjektive	  formuleringer	  som:	  ”det	  var	  sjovt	  fordi…”	  ”jeg	  lærte	  meget	  af	  
projektet…”	  
En	  god	  konklusion	  kan	  sagtens	  være	  kort!	  
	  
8. Perspektivering	  
Her	  beskrives	  den	  subjektive	  oplevelse	  af	  projektet.	  Hvad	  fungerede	  godt/mindre	  godt	  og	  
hvorfor?	  Hvilke	  tanker,	  motivation	  og	  idéer	  har	  projektet	  givet	  i	  forhold	  til	  din	  fremtidig	  fysisk	  
aktivitet?	  	  



	  
9. Litteraturliste	  
Se	  eksempel	  på	  litteraturliste	  i	  punktet	  ”dokumentation”	  i	  skrivemetroen.	  
	  
Bilag	  
Som	  bilag	  vedlægges	  fx	  træningsdagbog	  eller	  øvrige	  dokumenter,	  der	  betragtes	  som	  
supplerende	  eller	  uddybende	  oplysninger	  til	  rapporten.	  Fx	  meget	  lange	  beskrivelser	  af	  
træningsprogrammer,	  billeder	  af	  øvelser	  og	  lignende.	  
	  
	  


