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1. Indledningsafsnit  

1.1 Indledning 
I min 2. års praktik i idræt blev det klart for mig, at eleverne i høj grad opfattede idræt som et 

sundhedsfag, og i øvrigt fokuserede på, hvad de skulle lave frem for hvad de skulle lære. Efter 

min opfattelse rummer faget et uudnyttet potentiale, som elevernes øjne i denne praktik 

endnu ikke var blevet åbnet for.  

Idræt har jf. rapporten status på idrætsfaget udsendt af det nationale 

videnscenter Kosmos (herefter SPIF- rapporten) i mange år lidt under en eklatant nedvurdering, 

hvor faget er blevet opfattet som et rekreativt fag med patologisk undervisning, hvor eleverne 

kunne rekreere, og således efter idrætstimerne være klar til skolens vigtige fag, de boglige og 

veletablerede prestigefag (Munk & Seelen, 2012) 

”Når vi sammenligner tallene fra 2011 med tallene fra 2004, er der flere lærere i 

2011 end i 2004, der oplever mindre opbakning til idrætsfaget end til andre 

fag.”(Munk & Seelen, 2012, s. 23) 

Denne negligering af faget blev der med prøveformens indførelse i forbindelse med den nye 

folkeskolereform forsøgt gjort op med.  

”For at styrke fokus på bevægelse og motion samt idrætsfagets status og elevernes 

faglige udbytte af faget indføres en afsluttende prøve i idræt. Idrætsfaget vil på 9. 

klassetrin indgå i rækken af prøvefag til udtræk.”(Bloch, 2014) 

Med prøvens indførelse skulle altså både status og faglighed styrkes. Prøvens indførelse blev 

et naturligt ’løft’ af fagets status, og mange skoler er helt sikkert kommet et skridt nærmere en 

styrkelse af fagets status og faglighed efter indførelsen og det dertilhørende arbejde i 

undervisningen. Desværre har jeg også i mine praktikker erfaret, at det kan føles som om, at 

nogle skoler stagnerer i processen. Hvad er det der gør, at nogle skoler netop nu er i gang med 

en rivende udvikling af idræt, mens faget mangler gennemslagskraft og virker rigidt i sin 

udformning på andre skoler? Skal idrætslærere kæmpe mere for berettigelsen af deres fag og 

herunder timer, ressourcer osv.? Hvorfor er kvalitet i idrætsundervisningen til stadighed så 

subjektiv en størrelse? Hvordan kan det blive muligt at bryde med den kultur og de 
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værdier,som måske er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen? Jeg er derfor især 

optaget af, hvorledes jeg som idrætslærer kan skabe en idrætsundervisning, der sikrer at 

fagets fulde potentiale udnyttes. En undren og nysgerrighed på ovenstående har ledt mig til 

følgende problemformulering: 

1.2Problemformulering 
Hvordan kan idrætslærerens handlemuligheder i og udenfor undervisningen facilitere en 

dynamisk udvikling af faget, så det giver eleverne mulighed for at opnå kropslig og almen 

dannelse? 

1.3 Afgrænsning 
Jeg vil herunder kort afgrænse opgavens forståelse af dannelsesbegrebet. 

Jeg er bevidst om, at dannelse er et bredt begreb, som mange teoretikere har 

givet forskellige komplekse definitioner på. Forståelsen af dannelsesbegrebet vil i følgende 

opgave derfor være afgrænset til Helle Rønholts (Rønholt) definition, der er fokuseret 

omkring handlekompetence som dannelsesideal. Ifølge Rønholt bør det dannelsesideal, som 

idrætslæreren stræber efter i sin undervisning, være den almene handlekompetence. Den 

almene handlekompetence udvikles ifølge Rønholt netop, når der arbejdes med elevernes 

kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer.  Ud fra denne betragtning synes det 

derfor afgørende, at der i idrætsundervisningen arbejdes med alle fire kompetencekategorier, 

og at disse vægtes lige højt, såfremt eleverne skal udvikle den almene handlekompetence, der 

af Rønholt anses som et dannelsesideal(Rønholt, 2008). 

1.4 Idrætsfagets historie og opgavens tematiske aktualitet 
I følgende afsnit vil jeg give et kort oprids af idrætsfagets historie, da: 

”Man må kende sin fortid for at kunne undervise i nutiden – og for at kunne begribe 

fremtiden”(Mikkelsen, s. 1) 

Jeg anser derfor en grundlæggende baggrundsviden omkring fagets historie som afgørende 

for at kunne forholde mig til og diskutere udvikling af faget.  
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Formålet såvel som målet med idræt har ændret sig utallige gange igennem tiden. Helt fra 

begyndelsen, i 1814, blev faget ikke benævnt idræt, men gymnastik, og blev betragtet som et 

opdragelsesfag. I denne periode herskede tanken om, at for at uddanne ”den gode borger”, 

måtte eleverne sikres en legemlig opdragelse(Svendsen, 2013).  

I starten af 1900 – tallet blev fokus flyttet og idræt tjente da mere som 

hygiejnefag. Idræt blev anset som en forebyggende hygiejnisk foranstaltning, hvorfor faget 

også i 1937 skiftede navn til legemsøvelser. I denne periode begyndte undervisningens 

øvelser at blive begrundet ud fra naturvidenskaben, og anatomi og fysiologi blev central 

basisfaglighed(Svendsen, 2013). 

I 1976 skiftede faget igen navn, denne gang til idræt, og faget skulle nu tjene som 

et selvudviklingsfag. I denne periode blev der foretaget en udvidelse af fagets 

indholdsområder, og der var ikke længere udelukkende fokus på sundhed og vedligeholdelse, 

men i stedet idræt i et bredere perspektiv og elevens helhedsudvikling. De mest 

revolutionerende tanker i denne periode var tankerne om, at eleverne gennem 

undervisningen skulle motiveres for fysisk aktivitet. Endvidere bevirkede tankerne omkring, 

at faget skulle bidrage til elevernes selvudfoldelse og personlige udvikling, at faget fik  en 

mere central dannelsesmæssig placering. Denne tanke om, at idrætsfaget kunne og skulle 

bidrage til elevernes sociale udvikling fortsatte op igennem 1980érne. Endvidere blev der i 

denne periode på baggrund af flere undersøgelser og forskningsprojekter meget præcist 

peget på, at idrætsfaget var et fag med særlig gode muligheder for at arbejde med elevernes 

helhedsudvikling og herunder sociale udvikling. Idræt blev derfor anskuet som værende 

afgørende for den enkelte elevs selvudvikling og identitetsdannelse(Svendsen, 2013). Denne 

anskuelse er meget lig den måde der i dag arbejdes med faget. Der er altså historisk set sket 

en forskydning i idrætsfagets selvbeskrivelse, og faget må i dag navigere i et spændingsfelt 

mellem fysisk aktivitet, faglighed, sundhed og dannelse. Faget har endvidere en stor 

samfundsmæssig interesse og er ofte et politisk emne. Idræt er altså et fag hvis indhold, mål 

og formål påvirkes af det omgivende samfund. Prøveformens indførelse har unægteligt 

bevirket en ny ændring i fagets selvbeskrivelse og status, hvorfor jeg mener, at den 

professionelle lærer må overveje, hvorledes dette har betydning for undervisningen. 
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2. Metodeafsnit 

2.1 Læsevejledning 
Ud fra ønsket om at arbejde hen imod et svar på min problemformulering, vil jeg i opgaven 

genneminddragelse af relevante forfattere og teoretikere søge at belyse, hvordan 

idrætslærerens handlemuligheder kan influere på fagets udvikling. 

Først vil jeg gøre rede for opgavens teoretiske metodestrategi for herefter at 

præsentere de empiriske undersøgelser. Efterfølgende vil jeg argumentere for valget af 

metode til indsamling af empiri gennem brug af relevante faglige teorier omhandlende 

interview og spørgeskema som metode. På baggrund af denne argumentation vil jeg vurdere 

den frembragte empiri.  

I næstkommende afsnit vil jeg med udgangspunkt i Mai-Britt Herløv Petersens 

forståelse af organisationskulturer og forandringsprocesser gøre rede for, hvorfor 

organisationskulturer kan være svære at udvikle. Hertil vil jeg analysere, hvorledes 

teamsamarbejde kan have en betydning for udviklingsmulighederne. Med udgangspunkt i 

Majken Schultz’ funktionalistiske og symbolske kulturperspektiver, vil jeg analysere, hvordan 

organisationskulturer kan afdækkes, hvorfor ændringer af en kulturs artefakter og sædvaner 

ikke nødvendigvis fører til grundlæggende ændringer i organisationen og hvordan symboler i 

en kultur kan influere på organisationens kulturelle kompleksitet. Ovenstående vil jeg gøre, 

for at få et indblik i og en forståelse af hvilke udviklingsmuligheder idrætslæreren har i 

skolens idrætskultur. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i Erling Lars Dales tre 

kompetenceniveauer, K1, K2, K3, analysere hvorledes en professionel idrætsundervisning 

udvikles. Dette gøres med henblik på at undersøge, hvornår der kan tales om kvalitet i 

undervisningen. Jeg vil endvidere inddrage Kirsten Krogh Jespersens didaktikforståelse for at 

opnå en indsigt i vigtigheden af, at idrætslærerne besidder et didaktisk funktionelt ordforråd. 

Herefter vil jeg med udgangspunkt i Rønholt og centrale udsnit fra SPIF - og Eva-rapporten 

diskutere, hvorfor det er væsentligt at tale om at udvikle idrætsfaget, og herunder på hvilket 

grundlag denne udvikling må skabes. Denne diskussion leder mig efterfølgende frem til en 

definition af mit fagsyn i idræt og hermed mine ambitioner som idrætslærer. I forlængelse 
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heraf vil jeg skitsere syv mulige handleanvisninger til at udvikle faget i mit kommende virke 

som idrætslærer.  

2.2 Teoretisk metodestrategi 
I følgende afsnit vil jeg gøre rede for og begrunde mit valg af videnskabelig metode. 

Jeg har valgt, at centrere mit bachelorprojekt omkring epistemologisk 

konstruktivisme, da grundtesen i mit undersøgelsesfelt er, at menneskets erkendelse af 

virkeligheden er konstrueret. Dette bevirker, at jeg som ”forsker” i den professionelle 

lærerpraksis erkender virkeligheden gennem de begreber og teorier som er udvalg i opgaven, 

hvorfor teorierne former det jeg ser. Jeg er derfor bevidst om, at de udvalgte teorier i opgaven 

skaber særlige mulighedsbetingelser for hvad jeg vil få øje på. Et eksempel herpå er mine 

empiriske metoder, interview og spørgeskema, som er udformet henholdsvis semistruktureret 

og med lukkede svaralternativer, hvorfor jeg til en vis grad har determineret det 

undersøgende genstandsfelt. Målet med opgaven er hermed ikke at opnå et fuldkomment 

resultat, men at blive klogere på, og opnå større indsigt i det udvalgte problemfelt (Petersen & 

Christoffersen, 2017, B).  

2.3 Beskrivelse af empiri 
I det følgende vil den samlede empiri, som danner undersøgelsesgrundlaget i 

bachelorprojektet blive præsenteret. Jeg har indsamlet min empiri i min 2. års praktik på en 

skole i Silkeborg kommune samt i min 4. års praktik på en skole i Skanderborg kommune.  

2. års praktik 

I opgaven vil der indgå uddrag fra et interview med skoleleder Kasper Kaspersen fra 

Silkeborg kommune. 

4. års praktik 

Fra denne praktik vil der indgå uddrag fra følgende fire interviews: 

1. Elevinterview 1: Dennis og Mette, elever i 9. Klasse 

2. Elevinterview 2: Anna og Katrine, elever i 9. Klasse 

3. Lærerinterview: Mie Madsen Idrætslærer på skolen i Skanderborg kommune 
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4. Lederinterview: Anne Andersen skoleleder på skolen i Skanderborg kommune 

Spørgeskemaundersøgelse 

Endvidere vil der indgå dele af to spørgeskemaundersøgelser som er rettet mod henholdsvis 

idrætslærere og forældre. Spørgeskemaerne er udsendt til tre skoler i Silkeborg kommune og 

tre skoler i Skanderborg kommune. Derudover er undersøgelsen lagt op på relevante 

idrætsfaglige facebooksider (se bilag 4). Jeg har modtaget 139 svar fra idrætslærere og 659 svar 

fra forældre til elever i folkeskolen. Tillige har jeg benyttet spørgeskema som 

evalueringsværktøj i to 9. klasser i idræt, og uddrag herfra vil ligeledes indgå i opgaven.  Alle 

informanter er udvalgt ud fra et tilfældighedsprincip i forhold til tilgængelighed og 

muligheder. 

Endvidere har jeg taget det etiske hensyn at anonymisere alle implementerede i 

opgaven(Bjørndal, 2014, A). Denne præsentation af min empiri leder mig frem til en 

argumentation for mine metodiske valg.  

2.4Argumentation for valg af undersøgelsesdesign 
Jeg har i min empiriindsamling benyttet mig af interview, spørgeskema og elevbesvarelser 

som metode. Herunder vil jeg argumentere for valget af disse, samt hvorledes jeg metodisk 

har designet undersøgelserne. Dette vil jeg gøre for at belyse, hvilke fejlkilder, der evt. kan 

forekomme i det indsamlede empiri.  

Jeg er af den overbevisning af det indledende ord i min problemformulering, 

hvordan, undersøges bedst gennem kvalitative og kvantitative metoder, da det både giver 

mulighed for at analysere uddybende og dybdegående svar, men også at afdække, hvad en 

større gruppe mennesker mener om det valgte emne. Endvidere finder jeg det afgørende, at 

min empiri både indsamles hos elever og idrætslærere, da begge indgår i min 

problemformulering. Jeg søger hovedsageligt at komme frem til konklusioner som giver et 

bud på, hvordan noget kan se ud og herved give et udsnit af virkeligheden.  

Spørgeskema 

Jeg har udformet to forskellige spørgeskemaer, som er udsendt til idrætslærere og forældre til 

elever i folkeskolen. Mit metodiske sigte med disse spørgeskemaer er at frembringe 

kvantitativ viden om en større gruppe mennesker. Jeg har benyttet google analyse til 
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indsamling af de adspurgtes svar, hvilket giver mig mulighed for meget hurtigt at forholde mig 

til en stor mængde data. For at give eleverne de bedst mulige betingelser for at svare på 

spørgsmålene, har jeg benyttet Gustav Haraldsens tre grundlæggende hensyn i arbejdet med 

spørgeskemaundersøgelser(Bjørndal, 2014, B). Jeg benytter lukkede svaralternativer i 

undersøgelsen, hvilket indebærer, at jeg på forhånd har fastlagt hvilke svaralternativer der er 

dækkende for spørgsmålet(Bjørndal, 2014, B). 

Interview 

Jeg har indsamlet empiri gennem brug af kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews, 

hvilket betyder, at jeg på forhånd udarbejdede en interviewguide, men undervejs i 

interviewene var åben for ændringer i spørgsmålenes rækkefælge og udformning. Dette 

bevirkede, at jeg sikrede at få indhentet den fornødne information, men samtidig havde 

mulighed for at gå i dybden med specielle områder, som interviewet ledte op til (Svenningsen, 

2014).  

Interview som metode giver mig den fordel, at jeg kan få øje på detaljer, som eller 

kunne være overset. Modsat en ensidig ydre observation, giver et interview mig desuden 

bedre muligheder for at forstå interviewpersonens perspektiv(Bjørndal, 2014, B). Et interview kan 

anses som ”[…] den bedste måde at tage del i en anden persons tanker”(Bjørndal, 2014, B, s. 110-111), 

netop fordi det giver mig som interviewer en stor grad af fleksibilitet i forhold til at afprøve 

den interviewedes forståelse og afdække eventuelle misforståelser. Interviewene blev optaget 

som lydfil, hvilket kan have medført, at interviewpersonerne følte sig presset, dog valgte jeg 

alligevel at gøre dette, da det sikrede mig en fuld detaljerigdom i den efterfølgende 

transskribering(Bjørndal, 2014, B). 

Jf. Pattons forskellige spørgsmålstyper har jeg hovedsageligt benyttet de to typer; 

spørgsmål om adfærd og spørgsmål om holdninger og værdier, da jeg netop søgte at afdække 

organisatoriske og kulturelle adfærdsmønstre og holdninger og værdier i forhold til fagets 

tidligere og aktuelle status. Elevinterviewene blev foretaget som fokusgruppeinterviews, da jeg 

søgte at få flere informanters holdninger på samme tid og herved opnå mulighed for 

diskussion af holdninger mellem informanterne(Petersen & Christoffersen, 2017, A). 

Ud fra ovenstående bevidsthed om valg af metoder til indsamling af empiri, vil 

jeg i det følgende afsnit vurdere den indsamlede empiri.  
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2.5 Vurdering af empiri 
Jeg er først og fremmest bevidst om, at mine interviews kan være farvet af mine synspunkter 

og holdninger til emnet, da mine spørgsmål, og tonen hvormed de blev stillet, kan tolkes som 

ledende. Derfor kan jeg være i tvivl om, hvorvidt alle mine svar afspejler respondenternes 

egentlige mening.  Endvidere er der i mine fokusgruppeinterviews risiko for, at deltagerne kan 

have påvirket hinanden, da sociale og faglige hierarkier kan have betydet, at den ene af de to 

respondenter ikke har følt sig tryg ved at afgive ærlige svar. Endvidere kan jeg problematisere 

om min spørgeskemaundersøgelse blandt idrætslærerne er repræsentativ for helheden, da jeg 

vil plædere for, at et flertal af de idrætslærere som benytter disse facebooksider er videns - og 

udviklingssøgende lærere, hvorfor jeg har en mistanke om, at jeg muligvis ikke kommer ud til 

de lærere som har en anden holdning og tilgang til faget.  

Da jeg har over 100 respondenter i begge spørgeskemaundersøgelser, vil jeg 

argumentere for, at svarene kan regnes som værende valide, da enkeltpersoner i kvantitative 

spørgeskemaundersøgelser maksimalt må udgøre 1 % (Bjørndal, 2014, B). Dog kan der sættes 

spørgsmålstegn ved spørgeskemaundersøgelsens reliabilitet, da nogle af de lukkede 

svaralternativer kun rummede fx ja/nej svarmuligheder og ikke et felt med ”andet” eller 

mulighed for at uddybe svaret, hvorfor det nødvendigvis ikke var muligt for alle respondenter 

at afgive det svar de ønskede at give.  

 Slutteligt sikrer de kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews, at jeg har 

mulighed for at blive overrasket over problemfeltet undervejs, da de netop åbner op for 

dialog. De kvantitative spørgeskemaundersøgelser giver nemlig modsat ikke på samme måde 

mulighed for at blive overrasket undervejs, og der skabes hermed en risiko for, at jeg blot 

kommer frem til en forventelig konklusion.  
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3. Teori - og analyseafsnit 

I følgende teori - og analyseafsnit vil jeg søge at belyse min problemformulering gennem 

analyse af den indsamlede empiri og teorier omhandlende organisationskultur og kvalitet i 

undervisningen.  

3.1Organisationskultur og forandringsprocesser 

Når først en organisationskultur er etableret og indarbejdet, synes det uendelig svært at skabe 

forandringer i kulturen.  Da den danske folkeskole i dag rummer en stor grad af kompleksitet 

og en øget forandringshastighed, mener Mai–Britt Herløv Petersen, at skolen som 

organisation vil drage fordel af at tilføre et mere permanent forandringsberedskab. Det synes 

derfor afgørende, at lærerne får sat ord på kulturen (Petersen M.-B. H., 1999, A). Hertil synes 

teamsamarbejdet afgørende, da teamsamarbejde netop i et organisatorisk henseende kan 

være svaret på mange skolers pædagogiske og faglige udfordringer: ”Teamsamarbejde er 

nøglen til skoleudvikling”(Petersen M.-B. H., 1999, B, s. 94). Netop dette forklarer skoleleder Andersen, 

at de bevidst arbejder med for at udvikle faget: 

 

 

 

 

 

Dog er det ikke nok, at idrætslærerne blot arbejder sammen, som Andersen beskriver det, 

hvis der ønskes at skabe organisatoriske forandringer. Idrætslærerne må forholde sig til, 

hvilke arbejdsmål der arbejdes hen i mod. I lærersamarbejde vil der fx ofte blot være et 

arbejdsmål som er rettet mod opfyldelse af folkeskolens bekendtgørelser. I det lærende team 

vil arbejdsmålene derimod både rette sig mod at skabe udviklingsmål for eleverne, 

udviklingsmål for lærerrollen og udviklingsmål for teamet.  Det tyder altså på, at det lærende 

team ikke blot må fokusere på opgaver og relationer og herunder elevernes læringsmiljø, men 

også teamets egen kultur, og muligheden for at udvikle lærerrollen såfremt organisatoriske 

”Det der betyder noget i forhold til udvikling af faget er jo også 

fagteamsamarbejdet. Fordi jeg tror på, at det at man er sammen om 

at reflektere over nogle ting, det giver mere end at sidde selv […] 

Derfor arbejder vi bevidst med at have et fagteam i idræt.” (Bilag 1) 
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Figur 1: Spørgeskemaundersøgelse blandt idrætslærere. Hvem/hvad 
vurderer du som den mest afgørende og påvirkende faktor for 
udvikling af fagets status? De fulde svarmuligheder kan ses i bilag 2. 

forandringer ønskes.(Petersen M.-B. H., 1999, B). 

Meget tyder på, at idrætslærerne allerede er 

bevidst om vigtigheden af at udvikle 

lærerrollen såfremt der skal ske 

forandringer i en skolekultur. Diagrammet 

til højre fra spørgeskemaundersøgelsen 

blandt idrætslærerne viser nemlig, at 

idrætslærerne peger på sig selv som den 

mest afgørende faktor for udvikling. Dette 

ser jeg som et positivt tegn, dog vil jeg 

alligevel stille mig selv spørgsmålet om, hvorfor denne bevidsthed jf. SPIF-rapporten ikke 

synliggøres i praksis?  

Dette leder mig frem til, at idrætslæreren som ønsker at skabe organisatoriske 

forandringer, først må søge at afdække den aktuelle kultur i organisationen. Derfor vil jeg 

herunder fokuserer på, hvilke aspekter af kulturen idrætslæreren må være opmærksom på.  

3.1.1Kulturperspektiver 

For at tolke og forstå kulturer og herunder de formelle og uformelle aspekter i en organisation 

kan der anlægges to forskellige perspektiver - et funktionalistisk kulturperspektiv eller et 

symbolsk kulturperspektiv(Petersen M.-B. H., 1999, A). Disse perspektiver må læreren være bevidst 

om såfremt en udvikling ønskes.  

3.1.2Funktionalistisk kulturperspektiv 

I dette perspektiv rettes fokus mod organisationens værdier og 

grundlæggende antagelser. Når kulturen skal afdækkes gøres dette ud fra 

kategorisk og sekventiel analyse, for netop at få øje på alle kulturens 

delelementer. Endvidere tager dette perspektiv udgangspunkt i Edgar Scheins 

tre analyseniveauer, som vises på figuren til højre. Det er væsentligt at påpege, 

at det funktionalistiske kulturperspektiv ikke blot fokuserer på de tre 

analyseniveauer, men også deres indbyrdes forhold og sammenhænge. De 

grundlæggende antagelser, kan siges at være de uformelle aspekter i det Figur 2: Edgars Scheins tre 
analyseniveauer 
(Petersen, 1999, s. 71) 
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Edgar Schein betegner som det organisatoriske isbjerg(Petersen M.-B. H., 1999, A). Disse aspekter er 

ofte usynlige i kulturen. Artefakter og værdier udgør derimod de formelle aspekter, hvorfor 

de er synlige. Artefakter i kulturen kan udgøre fysiske udtryk, sprog, historier, teknologi og 

synlig tradition. Kun ved at se på kulturens grundlæggende antagelser bliver det muligt at 

forstå artefakter og værdiers funktion i kulturen (Petersen M.-B. H., 1999, A).  De tre analyseniveauer 

kan ligeledes ses som kulturlag i understående mode l(Bloch, 2014). 

Det er værd at holde sig for øje, at blot fordi 

undervisningsministeriet med prøvens indførelse ændrer idræt til 

et prøvefag, er dette kun ændringer i kulturmodellens yderste lag. 

Det ændrer ikke nødvendigvis med det samme de værdier som 

lærere, elever og forældre måtte have til idrætsfaget. Det er i 

midlertidigt en længere proces at ændre grundlæggende værdier 

og holdninger til faget (Bloch, 2014). 

Dette ses fx i elevinterview et med Mette og Dennis. Til spørgsmålet om hvorvidt 

de er begyndt at tage faget mere seriøst efter der er kommet en prøve i det, svarer Dennis:  

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående uddrag fra interviewet viser tydeligt, at på trods af undervisningsministeriets 

ændringer omkring faget, er Dennis’ grundlæggende antagelser om faget stort set uændret. 

Tiden det tager at ændre de grundlæggende værdier og holdninger til fagets status er meget 

variabel fra skole til skole.  

Figur 3: Edgar Scheinskulturlag 
(Bloch, 2014, s. 109) 

Dennis:”Overhovedet ikke.” 

Amalie: ”Hvordan kan det være at du ikke er det?” 

Dennis:” Jeg ved det ikke. Jeg føler bare ikke at jeg har 

brug for det.” 

Amalie: ”Hvad er det der, gør at du ikke føler, at du har 

brug for det?” 

Dennis: ”Jeg føler bare at det er lige meget.” 

(Bilag 1) 
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3.1.3Symbolsk kulturperspektiv 

Det symbolske perspektiv tager modsat det funktionalistiske perspektiv udgangspunkt i 

meninger og fortolkninger og herunder kulturens myter, ritualer og metaforer. Metoden i 

denne analyseform er associerende, billeddannende og holistisk, hvorfor der rettes fokus mod 

enkeltfænomener i kulturen. Symbolerne (fysiske symboler, handlingssymboler og verbale symboler) 

observeres i kulturen som tegn med en tillagt betydning. Grundtanken er derfor at 

fænomener og herunder tegn netop bliver til symboler, når de også repræsenterer noget 

andet end blot deres grundform. Symbolerne kan altså få en anden magt, når idrætslærerne 

tillægger dem subjektive meninger og fortolkninger. De fysiske symboler kan fx ses som 

idrættens fysiske rammer herunder lokaler, redskaber og materialer, men også lærerens 

påklædning. Handlingssymbolerne kan derimod ses som både idrætslærernes og ledelsens 

kommunikationsstil, traditioner og ritualer. De verbale symboler kan forstås som forskellige 

narrativer herunder idrætsundervisningens forskellige myter og sagaer(Petersen M.-B. H., 1999, A).  

Et eksempel på betydningen af de fysiske symboler er, at skoleleder Andersen 

udtaler til spørgsmålet om, i hvilket omfang økonomi spiller en rolle for fagets status, at: 

 

  

 

 

 

 Andersen giver hermed udtryk for, at netop 

det, at faget er et prøvefag betyder, at der 

skal være de remedier til rådighed, som 

prøven fordrer - ligesom folkeskolens andre 

prøvefag, hvorfor jeg vil formode, at det 

dermed også er nemmere for idrætslærerne 

at få gennemført ønsker om indkøb af nye 

materialer. Denne ændring kan tolkes som 

et signal både udadtil og indadtil i kulturen. Ændringen er også af væsentlig karakter, da 

idrætslærerne netop på ovenstående model, peger på økonomi/fysiske rammer som den 

anden mest afgørende faktor for at højne status. 

Figur 4: Spørgeskema blandt idrætslærerne. Hvem/hvad vurderer du som 
den mest afgørende og påvirkende faktor for udvikling af fagets status? De 
fulde svarmuligheder kan ses i bilag 2. 

”Man skal jo have det til rådighed der skal til, ligesom når de skal til prøve 

i fysik/kemi eller biologi, så skal der jo det til der skal til.”(Bilag 1). 
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Dog er denne udvikling blot gryende, da Katrine i interviewet svarer følgende på 

spørgsmålet om, hvorvidt de har manglet redskaber i undervisningen, og om dette har haft en 

betydning for undervisningen:  

 

 

 

 

 

 

I den beskrevne situation, må materialer siges at spille en væsentlig rolle for elevernes 

udbytte og herved muligheder for at arbejde frem mod eksamen. Det synes endvidere 

relevant at nævne, at eksemplet kan forstås som ændringer i kulturmodellens yderste lag, når 

Andersen udadtil giver udtryk for, at faget skal have de for prøven nødvendige remedier, 

samtidig med, at den inderste cirkel i modellen synes uændret.  

Sammenlagt danner symbolerne et net af meninger og holdninger som eksisterer 

på tværs af de forskellige medlemmer i kulturen.  Vigtigst er at påpege, at symbolerne 

bidrager med en forståelse af organisationen som en subjektiv størrelse, der rummer mange 

muligheder for fortolkning. Disse forskellige fortolkninger skaber til sammen en socialt 

defineret virkelighed, da idrætslæreren som enkeltindivid både handler ud fra sin subjektive 

definition af et symbol, men også ud fra den 

kollektive meningsdannelse, hvor det 

selvsamme symbol kan rumme vidt 

forskellige betydninger (Schultz, 2006). Denne 

holdnings -og meningsdiversitet som 

symbolerne lægger op til mener jeg, at 

diagrammet til højre fra min 

spørgeskemaundersøgelse blandt forældre er 

et meget godt visuelt billede på. Forældrenes 

svar viser i høj grad, at de også tolker fagets symboler med stor diversitet, hvorfor faget kan 

Figur 5: Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre. Hvad mener du 
er vigtigst, at dit barn opnår i idrætsundervisningen? (De fulde 
svarmuligheder kan ses i bilag 2) 

”Altså når vi har atletik og højdespring, så er det sådan en 

metalstang vi skal springe over, og det er der ingen der gider. Jeg 

gider i hvert fald ikke fordi det er metal, og det gør så ondt at lande 

på den.  Vi har i lang tid bed om at få en ny, fordi der er mange der 

ville turde mere hvis den ikke var af metal.”(Bilag 1) 
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syne endnu mere kompleks(Schultz, 2006). 

Anskues det funktionalistiske kulturperspektiv samt det symbolske 

kulturperspektiv som en helhed, skabes der gode muligheder for at udføre en planlagt 

ændring af en kultur(Petersen M.-B. H., 1999, A). Det synes hermed afgørende, at idrætslæreren er 

bevidst om, hvilke elementer en kultur består af og hvorledes disse kan afdækkes samt 

ændres.  I det følgende vil jeg søge at afdække og analysere, hvornår en fælles kultur kan 

anses som en styrke.  

3.1.4 En fælles kultur 

Indenfor organisationskulturer det vigtigt at være opmærksom på, at en fælles kultur både 

kan være en styrke og en svaghed. En fælles kultur udgør en styrke, når den bevirker intern 

samhørighed og engagement blandt ledelse og medarbejdere. Dog er dette under 

forudsætning af, at der skabes en levende og reflekterende kultur, som formår at tilpasse sig 

de eventuelle forandring, som en omskiftelig omverden måtte have. Bliver tidligere tiders 

visioner og værdier derimod til indgroet vanetænkning, og tilsidesættes refleksion, vil 

kulturen være en svaghed, som bremser fornyelse. Netop dette sætter idrætslærer Madsen 

fokus på med understående udtalelse til spørgsmålet om deres nyligt formulerede 

idrætspolitik: 

 

 

 

 

 

 

Madsen mener altså, at en fælles referenceramme gør det nemmere for den enkelte lærer at 

legitimere valg og beslutninger. Idrætslærernes engagement mener hun ligeledes bliver sat i 

et mere seriøst lys ved formuleringen af idrætspolitikken, ligesom hun mener at rammerne 

for at højne fagets status optimeres. Endvidere mener hun, at dette hjælper forældrene med at 

”[…] så sad vi lige pludselig med flere af de samme problematikker fx tøj, bad, 

menstruation, skader, fritagelse osv. Så står man med den hver gang og føler at 

man skal, hvad kan man sige, forsvare det. Og hvad siger den anden idrætslærer 

så? Nu kan man sige, prøv og hør her, der står sådan her i idrætspolitikken, og har 

du et problem med det, så kan du gå til ledelsen, for den har været igennem 

skolebestyrelsen. Det tror jeg er med til at synliggøre, at vi vil noget med det her 

fag, men også for at hjælpe forældrene med at forstå at det ikke er idræt som da de 

selv havde idræt. Det skaber nogle bedre rammer og gør faget mere seriøst.”(Bilag 1) 
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forstå, at faget ikke er som da de selv gik i skole, og hermed kan man tale om, at hun mener, at 

nogle af fagets symboler og herunder især de verbale symboler set ud fra et symbolsk 

kulturperspektiv bliver lettere at udvikle. Thomas Piaster peger dog på, at idrætslærerne skal 

blive bedre til også at formulere idrætsfagets kernefaglighed, og hermed hvilken 

betydningsfuld viden der kan formidles, samt hvorledes faget bidrager til den almene 

dannelse. Hvor idrætspolitikken kan anses som en måde at værdisætte faget og tydeliggøre 

rammerne, må også fagets inderste kerne, samspillet mellem pædagogik, didaktik og faglighed 

formuleres. Piaster mener, at det netop er fordi fagets kernefaglighed står uklart, at det kan 

føles som om, det er sværere for idrætslærere at legitimere faget. Omdrejningspunktet synes 

altså at være, at idrætslærerne bliver helt klare i kommunikationen omkring hvad faget kan 

og skal(Piaster, 2010, A). Dette er meget sammenhængende med det billede som EVA – rapporten 

tegner af idrætsfagets behov. EVA - rapporten anbefaler nemlig at(Danmarks evalueringsinstitut, 

2004): 

”Skolens ledelse skal tage initiativ til at idrætslærerne kan etablere faglærerteam 

der drøfter faget pædagogisk, didaktisk, metodisk, organisatorisk og praktisk. I 

denne proces bidrager idrætslærerne med ideer til at skabe vilkår som fremmer at 

alle der underviser i idræt på skolen, er fortrolige med fagteamets aftaler. 

Idrætslærerne skal sikre synlighed og respekt om teamet ved fx at fastsætte formål 

og mål for arbejdet, handleplaner mv.”(Danmarks evalueringsinstitut, 2004, s. 9) 

Med citatet fra EVA - rapporten menes der altså, at såfremt ovenstående igangsættes skabes 

mulighed for at styrke sammenhængen og den fælles forståelse af fagets profil på de enkelte 

skoler(Danmarks evalueringsinstitut, 2004). Som tidligere nævnt har skoleleder Andersen allerede 

igangsat arbejdet i fagteams, hvor idrætslærerne har formuleret en idrætspolitik. Dog må 

denne politik nævnes som værende fagets formelle rammer, hvorfor fagteamet stadig har til 

gode at formulere fagets kernefaglighed.   

Endvidere må opgaven med kontinuerligt at formulere og synliggøre skolens 

værdier både indadtil og udadtil ses som en vigtig ledelsesopgave. På denne måde har ledelse 

og medarbejdere en fælles referenceramme, når der skal træffes valg og udføres konkrete 

handlinger(Petersen M.-B. H., 1999, A). Denne opgave mener jeg stadig der kan arbejdes med på 

skolen i Skanderborg kommune, da Andersen på spørgsmålet om, hvorvidt de fra ledelsens 
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side arbejder med at udvikle faget svarer:  

 

 

 

Det virker med ovenstående udtalelse lidt som om, at lederen skubber ansvaret fra sig. Det er 

essentielt, at lederen har tillid til sine ansatte, men det synes også afgørende, at lederen er 

bevidst om sin indflydelse og sit ansvar i organisationskulturen.  

3.2Kvalitet i idrætsundervisningen 
I følgende afsnit vil jeg med udgangspunkt i Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer, K1, K2, 

K3, analysere hvorledes der kan skabes en professionel idrætsundervisning og herunder en 

idrætsundervisning med kvalitet. 

3.2. 1 Erling Lars Dale 

Dale mener, at det først muliggøres at udvikle en skole i retning af en professionel 

organisation, når didaktisk rationalitet bliver dens professionsgrundlag. Dette betyder, at der 

må være en sammenhæng mellem de understående tre kompetenceniveauer, førend der kan 

tales om didaktisk rationalitet(Dale, 1998). 

Dale opererer med tre forskellige kompetenceniveauer: 

K1: Gennemførelse af undervisning 

K2: Planlægning af undervisning 

K3: Udvikling af didaktisk teori 

(Dale, 1998) 

 

K1 – Gennemførelse af undervisning 

Gennemførelse af undervisningen er hovedsageligt kendetegnet ved den asymmetriske 

relation mellem lærer og elev. Dette er dog ikke altid gældende i idræt, da eleverne i nogle 

 

 tilfælde vil være den der ved mest eller rent fysisk kan mest, netop fordi eleverne dyrker 

”Vi har nogle rigtig gode idrætslærere, tænker 

jeg, som er meget bevidst om at have fokus på det, 

så det er sådan set en nem opgave for os (Bilag 1). 
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forskellige nicher i faget og herved bliver specialister indenfor specifikke områder. 

Idrætslæreren er derfor nødt til at gøre op med tanken om, at de altid skal være bedre end 

eleverne(Piaster, 2010, A). 

Endvidere indebærer det at gennemføre undervisning med didaktisk rationalitet, 

at læreren arbejder med målrettet læring. Derfor må den professionelle lærer kontinuerligt 

stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt der er sammenhæng mellem forskellige aktiviteter i 

undervisningen og undervisningens hensigt. Tillige synes det væsentligt at tilføje, at såfremt 

en elev er vedvarende åndsfraværende i undervisningen, risikeres det, at elevens 

selvforståelse af at befinde sig i en aktuel undervisningssituation forsvinder. Eleven oplever 

på denne måde ikke reelt at være elev, og Dale taler derfor om, at der etableres en modsigelse 

mellem det, at eleven blot er indskrevet som elev på skolen, og at eleven optræder som elev 

inden for skolens organisatoriske rammer. Modsigelse som strækker sig over en længere 

periode karakteriserer Dale derfor som didaktisk irrationel undervisning. I evalueringen i min 

4. års praktik spurgte jeg eleverne, hvorvidt de kunne mærke en forskel i undervisningen efter 

prøven var blevet indført. En elev svarede hertil følgende: 

 

Elevens udtalelse kan tolkes som om, at der inden prøvens indførelse ikke blev arbejdet ret 

meget med mål, hvorfor man kan frygte, at eleverne kan have oplevet modsigelse i 

undervisningen. Det er derfor essentielt, at undervisningen ikke er patologisk, men i stedet er 

meningsskabende for eleverne (Dale, 1998). Idrætsundervisningen er netop jf. SPIF – rapporten 

ikke altid lige målrettet. SPIF – rapporten konkluderer følgende: 

”For det fjerde føler flere idrætslærere sig mindre forpligtede på Fælles Mål i idræt 

end på Fælles Mål i de boglige fag”(Munk & Seelen, 2012, s. 13) 

Ud fra ovenstående citat bekymrer jeg mig om, hvorvidt den i nogle tilfælde manglende 

målsætning, kan bevirke, at elever oplever modsigelse i idrætsundervisningen, og herved ikke 

oplever at skulle lære noget i undervisningen. Piaster taler netop også om, at der er en 

tendens til, at idrætslærere anvender Forenklede Fælles Mål retrospektivt, for at kunne 

forsvare undervisningen, og herved forbliver undervisningen hensigtsløs. Idrætslæreren må 

altså besidde refleksiv intelligens, og hermed evnen til at analysere og reflektere over 

”Det er blevet mere seriøst med mål osv.”(Bilag 3). 
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undervisningen, for nøje at kunne observere sammenhængen mellem aktivitet og hensigt(Dale, 

1998). Endvidere synes det afgørende for, at eleverne kan se meningen med undervisningen, at 

der ikke blot er en sammenhæng mellem aktivitet og mål, men også at undervisningens og 

fagets formål tydeliggøres for eleverne.  

I min 4. års praktik spurgte jeg eleverne i evalueringsskemaet, hvorfor de skulle 

have idræt, og hvorfor faget var vigtigt. De gennemgående besvarelser var meget enslydende 

med følgende elevs udtalelse:  

 

Elevens udtalelse er baseret på rent formelle krav, og netop derfor ser jeg gode muligheder i 

at benytte Thomas Ziehes begreb god anderledeshed i undervisningen, så elevernes 

selvfølgeligheder rystes (Ziehe, 2000). På samme måde svarer en elev på spørgsmålet om 

hvorvidt de synes, at idræt er lige så vigtigt, som deres andre fag: 

 

Her kan man tale om, at eleven kan være i risiko for at blive fanget i sin egen verden, og få det 

Ziehe benævner som tunnelsyn (Ziehe, 2000). Inddragelsen af God anderledeshed kan altså forstås 

som et led i arbejdet med at skabe det Dale betegner som undervisning med didaktisk 

rationalitet.  

K2 – Planlægning af undervisning med fokus på mål og evaluering 

På dette kompetenceniveau bevæger læreren sig ikke som lærer, men som didaktiker, da 

niveauet skal ses som et metaniveau i forhold til at gennemføre undervisning. Endvidere er de 

essentielle kompetencer på dette niveau evnen til at kunne gøre sig overvejelser over 

undervisningsmål, planlægning og evaluering. Dale påpeger, at skolen som organisation må 

sætte pris på de færdigheder såfremt læreren skal udvikle disse, og gøre dem til en del af sin 

professionelle identitet. Udvikling af undervisningsprogrammer sker typisk ud fra bevidst 

organisering af formål, mål, regler, procedure, dramaturgi og strategi. Jeg har herunder valgt at 

tage udgangspunkt i mål, procedure, dramaturgi og strategi. 

Målene udgør styringsgrundlaget for den aktuelle undervisning. SPIF-rapporten 

problematiserer dette område, da 21 % af lærerne ikke opstiller mål i undervisningen for 

klassen som helhed, og kun 45 % opstiller mål for den enkelte elev(Munk, 2012). Dette 

”Fordi der er karakterer indblandet og vi kan komme op i det”(Bilag 2). 

 

”Nej, jeg mener ikke jeg får brug for det i fremtiden.”(Bilag 3).  
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undersøgte jeg i min 2. års praktik ved at spørge eleverne om: Hvor ofte har du oplevet at der 

blev opstillet mål i idræt? Modellen, som viser elevernes 

svar, bekræfter SPIF-rapportens observerede 

problematik, da 45 % sjældent oplever at der bliver 

opstillet mål i idræt.  

Proceduren har til hensigt at opsætte de regelbundne 

handlinger, så der skabes en ordnet kronologisk 

rækkefælge i undervisningsprogrammet. Dette er netop 

medvirkende til at undervisningsprogrammet 

fremtræder som en planlagt proces. Betydningen af en 

tydelig planlagt undervisning underbygges endvidere med følgende citat fra elevinterview to 

med Anna og Katrine: 

 

 

 

 

Eleverne mærker altså tydeligt, hvordan proceduren i undervisningen er, og når de giver 

udtryk for, at det er fedest, når læreren er godt forberedt, vil jeg argumentere for, at det netop 

er den didaktiske rationalitet mellem de tre kompetenceniveauer, der bevirker at 

undervisningen formentlig opleves som meningsfuld, målrettet og motiverende. Læreren har 

altså benyttet en bevidst strategi (Dale, 1998). Ydermere må læreren kunne analysere og fortolke 

de givne forskrifter, og herved kunne forstå forskellige aspekter af en tekst i dens helhed samt 

i et historisk og kulturelt perspektiv. Når læreren opstiller mål, kan man sige, at læreren 

præciserer, netop for at kunne beslutte hvad der skal prioriteres i undervisningen. Dale 

påpeger dog, at der i målsætningen forefindes tre faldgruber, som læreren må være bevidst 

om (Dale, 1998) 

  

”Jo, altså man kan godt mærke om de har forberedt sig eller at 

det bare bliver sådan ”nu gør vi lige det her”. Det er helt klart 

fedest når de har forberedt sig meget. Hvor man sådan har 

kunne mærke, at i den her time, der har de virkelig tænkt over 

det.”(Bilag 1) 

 

Figur 6: Hvor ofte oplever du, at der bliver opstillet 
mål i idræt? 2. års praktik, 2015, Amalie Rasmussen 
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1. Målene må ikke blot beskrive de aktiviteter, som undervisningen skal indeholde. 

2. Målene må ikke fremstå som opremsninger af emne og begreber, f.eks. Fairplay.  

3. Målene må ikke være generaliseringer og diffuse formål og visioner. (Dale, 1998) 

I stedet synes det afgørende, at målene opstilles ud fra den eller de ændringer som man 

ønsker at se hos eleverne gennem undervisning i et specifikt indhold. Dog ses det jf. SPIF-

rapporten, at tilgangen til idræt ofte er styret af aktiviteter frem for mål. Dette oplevede jeg 

som en problematik i mine praktikker, da eleverne havde svært ved at se de opstillede mål 

som reelle mål. En elev i min 2. års praktik svarede følgende i evalueringsskemaet til 

spørgsmålet om, hvorvidt de forstod plancherne med delmål for hver time:  

 

 

Med elevudtalelsen virker det på trods af de synlige mål ikke til, at elevens syn er ændret, da 

eleven stadig forholder sig til, hvad hun skal lave og ikke hvad hun skal lære. Jeg er altså her 

faldet i den første af Dales tidligere forklarede faldgruber ved målsætning. Endvidere synes 

det her relevant at nævne Dales begreb dramaturgi, da det er interessant at forholde sig til, 

ikke blot om målene er opstillet i idrætsundervisningen, men også hvorledes disse mål 

italesættes og formuleres (Petersen M.-B. H., 1999, A). På trods af at målene var tydeliggjort på 

plancher for hver lektion, fik jeg ikke gjort det klart nok, at det var mål og ikke en 

aktivitetsplan. Jeg vil her gøre en kort reference til John Hattie, som netop mener, at eleven vil 

lære mere, såfremt læreren tydeliggør målene og viser eleven hvad vedkommende må gøre 

for at opnå disse mål(Heckmann, 2014). På baggrund af dette synes det altså afgørende for 

elevernes læring, at de er bevidste om, hvilket mål de arbejder hen imod, men også hvorledes 

de har mulighed for at komme hen til disse mål. Et eksempel herpå fra min 4. års praktik, hvor 

jeg opstillede understående synlige mål på plancher: 

 

  

”Ja, det gjorde jeg. Synes det var fint, at vi selv kunne følge med i 

hvad der skulle ske.”(Bilag 3).  
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Med ovenstående mål bliver det altså muligt, at tydeliggøre for eleverne hvad et givent forløb 

skal ende ud med, og hvilke delmål der må arbejde med undervejs. Netop dette arbejdede jeg i 

min 4. års praktik med, for at gøre det ekstra tydeligt for eleverne, at det var mål og ikke en 

aktivitetsplan, de blev præsenteret for. Jeg spurgte ligesom i min 2. års praktik eleverne i et 

evalueringsskema, hvorvidt de havde forstået delmålene på plancherne, som blev præsenteret 

i hver time? Eleverne gav overordnet udtryk for at have forstået målene, og en elev udtalte 

følgende:  

 

 

I denne praktik virkede det således som om modsat min 2. års praktik, at det var lykkes for 

mig, at fremsætte målene med den rette dramaturgi. Som tidligere nævnt er eleverne jf. SPIF-

rapporten(Munk & Seelen, 2012) ikke vant til, at der bliver opstillet mål i undervisningen, hvorfor 

det bliver afgørende, at læreren i sin undervisningsplanlægning er bevidst om, hvorledes 

målene opstilles og italesættes mest hensigtsmæssigt. 

I min 2. års praktik spurgte jeg skoleleder Kaspersen på skolen i Silkeborg kommune, hvorvidt 

han fandt det vigtigt, at der blev opstillet tydelige mål i idræt, hvortil han svarede følgende: 

 

Forløbets slutmål: 

Jeg kan 

- lave et lavt overslag 

- lave en forlæns salto uden tilløb 

 -Føle mig tryg i øvelserne 

- lave korrekt modtagning i lavt overslag 

og forlæns salto 

- Analysere mine spring ud fra 

videooptagelser 

 

- Analysere mine spring ud fra 

videooptagelser 

 

- 

 

Forløbets delmål (lektion 1) 

Jeg kan 

- Stole på mine kammerater i øvelserne 

- Være en støtte for mine kammerater 

- kende deløvelserne til lavt - overslag 

- lave 7-tals positionen 

- lave et kip 

- lave korrekt modtagning i forøvelserne 

- Analysere mine forøvelser ud fra 

videooptagelser 

 

”Ja. Jeg synes det var fedt at vi vidste hvad vi skulle lære.”(Bilag 3). 
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Kaspersen pointerer med citatet, at der bør opstilles tydelige mål i idræt, netop fordi målene 

er afgørende for elevernes motivation samt er meningsskabende for faget. Han peger således 

på et andet væsentligt begreb - motivation. Hvorledes Motivation skabes i folkeskolen er et 

meget undersøgt emne, også især i idræt, hvorfor der findes adskillige definitioner på 

begrebet. Fælles for dem er dog, at de anser motivation som værende en proces. Louise 

Kamuk Storm og Kristoffer Henriksen definerer motivation som:”[…] en proces, der regulerer, 

giver energi og retning til en bestemt adfærd.”(Storm & Henriksen, 2014, s. 71). Idrætslæreren må altså 

være bevidst om, at målorientering i undervisningen kan skabe motivation, da målorientering 

fokuserer på menneskets grundlæggende behov for at udvikle sig og blive bedre.  

Læreren skal altså ud fra sin analyse og fortolkning kunne formulere målene i sin 

planlægning. Tillige må læreren for at planlægge undervisning kunne forhåndsbestemme, 

hvad der skal gøres i undervisningen, hvornår og hvordan samt i hvilken social kontekst.  

Endvidere peger Dale på, at der må arbejdes med at udvikle undervisningens 

horisontale og vertikale dimension, således eleverne sikres mulighed for at opnå faglighed 

både i dybden og i bredden (Dale, 1998). I min 2. års praktik udtalte Kaspersen følgende til 

spørgsmålet om hvordan skolen arbejder med at tydeliggøre, at idræt er et læringsfag: 

 

 

 

 

 

Kaspersen peger altså med ovenstående citat netop på, at den røde tråd i undervisningen er 

essentiel for kunne synliggøre, at faget er et læringsfag. Hertil mener jeg, at den dynamiske 

årsplan kan ses som et godt planlægningsværktøj, da den fordrer, at der på mikro - og 

makroniveau skabes gode muligheder for at sikre progression (Terp, 2009). 

”Jeg tænker det er rigtig vigtigt at eleverne kender målene for det vi gør. Jeg tror det 

gælder for alle mennesker, at man er mere motiveret, hvis man kan se meningen med 

det man laver. […] Ja, Jeg tænker grundlæggende at det er vigtigt, at der både i idræt 

og alle andre fag er nogle tydelige mål.”(Bilag 1)(Rasmussen A. O., 2015) 

”[…] ja, det vi har besluttet indtil nu, det vil primært nok være, at vi vil have lavet en rød 

tråd. Sådan at der også der bliver en årsplan eller en treårsplan. Altså, der er jo nogle 

emner som man skal omkring på bestemt tidspunkter.” (Bilag 1 - interview)(Rasmussen A. O., 

2015) 
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Evaluering kan foretages på mange plan i en organisation, og udvikling af en organisation 

kræver jf. Dale evnen til at kunne selvreflektere. Det der synes væsentligt at rette blikket mod, 

når der evalueres, er forholdet mellem undervisningsprogrammet og den aktuelle 

undervisning. Den tidligere omtalte didaktiske irrationalitet er netop det der ønskes at gøre 

op med ved at evaluere undervisningen. Det synes derfor afgørende, at der ikke udvikles 

undervisningsprogrammer uden at disse evalueres(Dale, 1998). 

Siden prøvens indførelse, har karaktergivning i idræt gennemgået en større 

udvikling. I 2011 beretter SPIF-rapporten, at 25 % af lærerne gav eleverne karakterer. 

Endvidere tolker SPIF-rapporten, at data peger i retning af, at der ikke er den store forskel på 

elevernes læringsudbytte om der gives eller ikke gives karakterer. Dette kan skyldes, som jeg 

har oplevet i min praktik, at karaktergivning er en summativ evalueringsform, hvor der blot 

bliver fokuseret på resultatet. Meget tyder dog på, at mange elevers motivation for idræt i 

øjeblikket er styret af karaktergivning. Eleven Mette svarer følgende i elevinterview et på 

spørgsmålet om, hvorfor hun er begyndt at tage faget mere seriøst:  

 

 

 

Det ser altså ud som om, at motivationen hos nogle elever højnes, når der gives karakterer. 

Dog finder jeg det problematisk såfremt der kun gives karakterer, da læringsudbyttet netop 

som SPIF-rapporten konkluderer ikke blot stiger fordi der gives karakterer. Jeg mener derfor 

ikke, at karaktergivning som summativ evalueringsform må stå alene. I min praktik benyttede 

jeg feedbackskema (Bilag 5), hvor jeg ud fra de opstillede mål kunne give eleverne konstruktiv 

feedback som et supplement til karaktergivningen. Endvidere er det i evalueringsøjemed 

væsentligt at være opmærksom på at refleksivt arbejde er centralt for elevernes dannelse, og 

herved udvikling af handlekompetence. Det er vigtigt, at eleverne gives mulighed for at sætte 

ord på centrale elementer i undervisningen, da dette kan åbne op for de vigtige 

dannelsesmæssige perspektiver. Der er gode muligheder i at supplere elevernes kropslige 

læring gennem personlig og faglig refleksion.  

Logbog er et godt redskab til at skabe refleksion i idræt. I min praktik benyttede 

jeg logbog (Bilag 6)som formativt evalueringsredskab, da disse både giver eleverne mulighed 

”Det er fordi nu får vi jo en karakter og så kommer det med på standpunkt.” (Bilag 1) 
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for at reflektere, men også giver læreren mulighed for at følge læringsprocessen tæt (Gad, 2012). 

I evalueringsskemaet spurgte jeg eleverne, hvorfor de skulle skrive logbog efter hver time, 

hvor til to elever svarede:  

 

og  

 

 

 

Eleverne er på forskellig vis klar over, hvorfor de skriver logbog. Dog skriver en tredje elev 

følgende til samme spørgsmål:  

 

 

Dette leder mig frem til, at idrætslæreren, ikke kun i forbindelse med målsætning, men også i 

evalueringen må forholde sig til, hvilken dramaturgi denne fremsættes med, således 

evalueringens formål står klart for eleverne. Endvidere skal eleverne have tid til at vende sig 

til de refleksive metoder, da det kan være en proces, som for mange elever kan opleves svær. 

Når eleverne skriver logbog kan de følge deres egen udviklingskurve, og den sproglige 

dimension kan netop understøtte udviklingsprocessen, da udvalgte læringssituationer 

fastholdes gennem nedskrivning og efterfølgende kan sammenlignes over tid(Gad, 2012).  

Det synes altså afgørende for at udvikle faget, at idrætslærerne er opmærksomme på, at når 

de arbejder fagbevidst og systematisk med mål, progression og evaluering, så sender de et 

rigtig vigtigt signal til både elever, forældre, ledelse og kollegaer om at idræt som fag skal 

respekteres (Danmarks evalueringsinstitut, 2004). 

K3 – Udvikling af didaktisk teori 

På dette kompetenceniveau fokuseres der på lærerens evne til at kommunikere på baggrund 

af didaktisk teori samt evnen til selv at udvikle didaktisk teori. Dale mener, at lærere generelt 

har for mange tomme ordkæder. Med dette mener han, at vi har for meget teori, som vi ikke 

ser nogen hensigt med, og ikke udvikler på, hvorfor teorierne ikke opnår betydning for os. 

Piaster skitserer ligeledes dette problem, da han mener, at idrætslærere kun i et meget 

begrænset omfang anvender didaktisk teori til planlægning af undervisningen. Lærerne 

”For at Amalie kunne se om vi havde lært noget” (Bilag 4) 

”Så jeg kan tænke over hvad jeg har lært”(Bilag 4) 

 

”Ved ikke”(Bilag 4) 
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oplever altså ikke, at didaktikken er værdifuld og kan bidrage til løsninger (Piaster, 2010, A). 

Idrætslæreren må derfor i stedet stræbe efter at besidde teori der benyttes som 

en systematiseret forståelse af virkeligheden. Hertil er begrebet refleksion eklatant vigtig, da 

det netop er evnen til at reflektere der sætter os i stand til at se hele vejen rundt om vores 

undervisning. En af Dales pointer med kompetenceniveauet K3 er, at forskning må danne 

grundlaget for den professionelle praksis. Læreren må altså være i stand til at tage 

forskningsafstand til sin egen praksis, fx ved at stille systematiske spørgsmål omkring skolen 

som organisation, men også til egen undervisning. Her kan det lærende team som tidligere 

beskrevet igen introduceres, da et sådan arbejde netop vil rette fokus mod udvikling gennem 

refleksion(Petersen M.-B. H., 1999, B). Ifølge Dale er det nemlig centralt, at der udvikles et 

kommunikationsnet imellem den enkelte skoles forskellige forskningspraksisser. Når lærere 

mødes i fagteams osv. må kommunikationen være præget af bestemte regler og normer for 

givtige diskussioner. Ifølge Kirsten Krogh Jespersen er didaktikken lærerens fagkundskab. 

Hermed mener Kirsten Krogh-Jespersen, at læreren skal være i stand til at opstille mål, 

bestemme indhold, undervisningsformer, arbejdsformer, evaluering og forstå 

sammenhængen mellem disse (Jespersen, 1999). Denne forestilling går godt i spænd med Dales 

(K1, K2, K3) forståelse af den professionelle organisation. Ligesom Dale taler om tomme 

ordkæder, mener Krogh Jespersen at lærerne mangler et sprog til at tale om didaktik. De 

didaktiske begreber er således kun tomme ordkæder, altså ord som lærerne kender til, men 

ikke kan benytte i praksis. Lærerne må udvikle en didaktisk refleksionskompetence, så de kan 

begrunde, argumentere og reflektere over undervisningen. Denne kompetence må opøves 

gennem længere tids træning, hvor læreren må begynde at sætte ord på sin undervisning, fx i 

teamsamarbejdet (Jespersen, 1999). Lærerne må hermed være i stand til at debattere og 

fremlægge begreber og teorier i det Dale kalder argumentative dialoger(Dale, 1998). 
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4. Diskussionsafsnit 

I følgende afsnit vil jeg diskutere, hvorfor det overhovedet er relevant at tale om en udvikling 

af idræt, og herunder om man kan tale om, at en udvikling er den rette.  

4.1 Hvorfor overhovedet tale om at udvikle faget? 

På baggrund af ovenstående analyse hersker der ikke nogen tvivl om, at faget netop nu er i en 

rivende udvikling, ligesom der stadig kan peges på nye udviklingspotentialer. Men hvorfor 

overhovedet tale om udvikling? Hvad er det der gør, at faget behøver en udvikling? Hertil 

mener jeg netop, at faget må udvikles, da faget har en nøgleposition i forhold til at udvikle 

elevernes almene handlekompetence. Opfattes faget blot som et rekreativt fag med patologisk 

undervisning, hvilket SPIF -og EVA-rapporten netop peger på har været tilfældet på nogle 

skoler, mister faget muligheden for at bidrage til udvikling af handlekompetencen. Men 

hvorfor så ikke bare acceptere dette? Skal faget nødvendigvis udvikles? JA! Netop med 

udgangspunkt i Rønholts understående forståelse af fagets kvaliteter og muligheder: 

”Lærerprocesser i idrætsundervisningen […] bidrager både til den idrætslige - og til 

den almene dannelse og handlekompetence gennem faglige - etiske og æstetiske 

lærerprocesser. De kropsligt sansede processer i idræt udgør et væsentligt grundlag 

for, at et kritisk, etisk dannelsesideal overhovedet kan komme på tale”(Rønholt, 2008, s. 

61-62) 

Hertil kommer nemlig, at folkeskolens sigte er opfyldelse af den overordnede 

formålsparagraf, hvilket jeg netop mener muliggøres på baggrund af Rønholts forståelse af 

fagets muligheder. Dog mener jeg, at diskussionen om fagets formål, kvaliteter og legitimitet 

er en vedvarende diskussion. Idrætsfaget befinder sig nemlig i en erkendelsesteoretisk 

diskussion, hvor faget på den ene side anskues ud fra et naturvidenskabeligt verdensbillede 

med et dualistisk kropssyn, og på den anden side et fænomenologisk verdensbillede med et 

holistisk kropssyn. Der findes et utal af motiver til at dyrke idræt og bevæge kroppen, og 

derfor mener jeg, at diskussionen er vedvarende.  Endvidere hersker der den tidligere nævnte 

diskussion omkring hvorvidt idræt i folkeskolen skal tjene som mål eller middel (Piaster, 2010, A). 

Idræt blev inden prøvens indførelse jf. SPIF - rapporten anset og omtalt som et 
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lav -statusfag (Munk & Seelen, 2012). Nu efter prøvens indførelse tales der meget om, at faget er 

under udvikling, og må blive et højstatusfag på linje med fx dansk og matematik. Men hvorfor 

egentlig det? Skal vi nødvendigvis tale om lav - og højstatusfag? Hertil vil jeg ud fra Kirsten 

Krogh Jespersens didaktikforståelse argumenter for, at det i langt højere grad kan gavne 

idrætsfaget ikke at tænke i statiske udviklingsformer såsom høj - og lavstatus, men i stedet 

tale om en dynamisk udvikling. Den didaktiske refleksionskompetence synes netop afgørende i 

forhold til at undgå at faget stagnerer, således eleverne kontinuerligt sikres de bedste vilkår 

for at opnå kropslig og almen dannelse.  

Men hvordan sikrer vi idrætslærere, at udviklingen er den rette i forhold til at 

fremme elevernes kropslige og almene dannelse, således at en udvikling af faget, ikke blot 

bliver en udvikling, for udviklingens skyld? Kaspersen peger netop på, at der må være de rette 

bevæggrunde for at udvikle faget: 

 

 

 

 

Her er jeg enig med Kaspersen, da jeg ligeledes mener, at prøvens indførelse har været en 

nødvendighed for at skærpe seriøsiteten både hos ledelse, lærere, elever og forældre. Jeg ser 

prøven som et vigtigt signal om, at faget skal tages seriøst. Dog mener jeg så, at det er 

idrætslæreren ansvar, at synliggøre og tydeliggøre hvorfor faget er centralt og vigtigt, og 

hermed skal tages seriøst. Bliver dette ikke gjort, frygter jeg, at eleverne blot motiveres til 

faget udelukkende på baggrund af karaktergivning, ligesom flere af eleverne i analysen gjorde.  

Dog forholder jeg mig ligesom Kaspersen også til, at vi idrætslærere ikke blot må betragte det 

”naturlige” løft af status, som prøven har bevirket som en sovepude.  Netop nu, med prøvens 

indførelse, mener jeg, at der er skabt et rum og en mulighed for, at øge elevernes udbytte af 

undervisningen.  Eleverne skal afslutte idræt med rygsækken fyldt med relevant idrætsfaglig 

viden, og samtidig være selvstændige og ansvarsfulde, således de kan navigere ift. egen krop, 

natur, samfund og kulturelle fællesskaber(Piaster, 2010, A). For at dette reelt kan udfolde sig i 

praksis, mener jeg, at idrætsundervisningen må være alsidig, kvalificeret og præget af 

”Jamen nu sagde jeg jo lidt før, at det kunne virke lidt fattig, det med at nok med at vi 

siger prøvefag, og så stiger status. Men jeg tænker også bare at det er virkeligheden, 

Og når det nu ikke har været et prøvefag, så har det ikke haft så høj status.”(Bilag 1) 

(Rasmussen A. O., 2015) 
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didaktisk rationalitet for hermed at give eleverne oplevelser og udfordringer der til sammen 

kan lede eleverne på vej til læring, indsigt og nye erkendelser (Piaster, 2014). 

Jeg kan tilslutte mig Kaspersens udtalelse om, at det kan virke ”fattigt” at højne 

status på baggrund af prøven, da jeg mener, at idrætslærerne jf. Dales kompetenceniveauer 

har mange andre didaktiske såvel som pædagogiske greb, for som Piaster skildrer, at realisere 

en alsidig og klarificeret undervisning, der styrker elevernes motivation. 

Ikke alle idrætslærere er lige begejstrede for prøvens indførelse, og flere lærer 

giver på folkeskolen.dk udtryk for problematikker. Idrætslærer Anders Jensen udrykker 

følgende:  

”Og lige netop at have et enkelt fag uden en masse teori og tunge bøger, men 

masser af bevægelse gav succeser til elever der ellers ikke havde mange af 

disse.”(Jensen, 2015) 

Jeg forstår som udgangspunkt godt Jensens bekymring, men jeg vil alligevel forholde mig 

kritisk til denne, da jeg ikke mener, at det nye perspektiv med mere teoriinddragelse i idræt, 

absolut udelukker, at de fagligt svage elever, som førhen opnåede sjældne succesoplevelser i 

faget, ikke længere har mulighed for at opnå disse.  Anskuer jeg idrætsundervisningen ud fra 

Rønholts forståelse af handlekompetencen som almen dannelsesideal, må den teoretiske 

undervisning netop ikke veje tungest på vægtskålen, da Rønholt netop mener, at der må 

arbejdes med elevernes kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer ud fra en 

ligelig vægtning af disse, såfremt eleverne skal udvikle den almene handlekompetence(Rønholt, 

2008). 

Ovenstående analyse og diskussion leder mig frem til en tydeliggørelse af mit 

didaktiske og pædagogiske ståsted som idrætslærer. 

4.2 Mine ambitioner som idrætslærer 

Da der jf. EVA - og SPIF-rapporten hersker vidt forskellige meninger om og tolkninger af, hvad 

formålet for idrætsundervisingen er, finder jeg det væsentligt at tydeliggøre, hvorledes jeg 

opfatter fagets formål og ser mig selv som idrætslærer. Idræt er et fag, der gennem tiden har 

gennemgået forandringer. Flere af disse forandringer kan ses i tråd med de forskellige 

perioders herskende grundtanke om folkeskolen. I dag ses fx et ønske om, at styrke og højne 
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fagligheden, hvorfor der fokuseres endnu mere på karakterer og tests. Denne tankegang synes 

også overført på idrætsfaget med prøvens indførelse, netop for at højne idrætsfagets status og 

kvaliteten af den daglige undervisning.  

I min optik er det essentielt, at den professionelle idrætslærer på baggrund af 

pædagogiske og didaktiske refleksioner, gør sig metodiske valg i undervisningen, der netop 

øger elevernes læring og idrætsfaglighed. Her tænker jeg læring og idrætsfaglighed som 

rummende kropslig, idrætslig og dannelsesmæssig udvikling.  

Mit syn på idræt er således udsprunget fra tanken om, at idræt er mere end blot 

et middel til motion og bevægelse.  Idræt anser jeg derimod som et bredere begreb, der har 

kultur for at indeholde demokratiske, ideologiske og fællesskabende værdier(Bloch, 2014). På 

baggrund heraf vil jeg plædere for, at faget nødvendigvis må betragtes som et mål i sig selv. 

Bevægelse og motion vil jeg derimod anse som en kvalitet i faget, og hermed ikke et mål i sig 

selv(Bloch, 2014).  Derfor mener jeg, at idrætsfaget må være medvirkende til at opfylde 

folkeskolens overordnede formål, og bidrage til elevernes dannelse. Dette leder mig frem til 

følgende handleanvisninger som jeg på baggrund af dette bachelorprojekt vil give mig selv i 

mit fremtidige virke som idrætslærer, for at kunne skabe en dynamisk udvikling af faget, der 

netop fremmer elevernes kropslige og almene dannelse. Det er vigtigt for mig at pointere at 

anvisningerne ikke skal ses som endegyldige svar, men blot et udsnit af virkeligheden, da 

opgavens fokus netop ikke er at skabe fuldstændige svar.  

Handleanvisninger 

1. Mål 

Du må tydeliggøre mål og formål med undervisningen, for at gøre den meningsfuld for 

eleverne. Overvej din dramaturgi, når du skal italesætte målene, og vis eleverne hvad 

de skal lære samt hvordan de skal komme derhen. Du må sikre sammenhæng mellem 

hensigt og aktivitet.  

2. Evaluering 

Suppler gerne karaktergivning med feedback og overvej din dramaturgi, når du 

evaluerer. Benyt refleksivt arbejde i din evaluering, fx logbog, da den sproglige 

dimension kan understøtte udviklingsprocessen. 
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3. Samarbejde 

Teamsamarbejde og herunder det lærende team skaber mulighed for at fokusere på 

udvikling af elevernes læringsmiljø, lærerrollen og teamkulturen. Du må stræbe efter 

at opnå en fælles kultur, som er en styrke. Sørg for at skabe synlighed og respekt 

omkring teamet. Arbejd gerne sammen om den dynamiske årsplan og formuleringen af 

en idrætspolitik.  

4. Refleksion og didaktisk bevidsthed 

Refleksion og herunder den didaktiske refleksionskompetence er omdrejningspunktet 

for en dynamisk udvikling. Du må være skarp på fagets kernefaglighed, og gerne 

tydeliggøre denne sammen med dit team. Dit didaktiske sprog må benyttes som en 

systematiseret forståelse af virkeligheden.  

5. Dynamisk udvikling 

Tænk ikke udvikling af idræt som statisk enten høj - eller lavstatus, men brug i stedet 

didaktiske rationalitet som grundlag for kontinuerligt at reflektere over og udvikle 

faget. 

6. Idrætskultur 

Du må kunne afdække skolens kultur, og være bevidst om relationen mellem kulturens 

artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Dette er afgørende for at kunne 

foretage ændringer i kulturen. 

7. Dig som idrætslærer 

Meget tyder på, at du kan gøre den helt store forskel. Tænk din undervisning ud fra 

didaktisk rationalitet, således der er sammenhæng mellem gennemførelse, 

planlægning og udvikling. Tag chancer - undervis også i områder du ikke nødvendigvis 

selv mestrer færdighedsmæssigt. Ledelsen har et ansvar for at tage initiativ til fx 

fagteams samt at tydeliggøre skolens kultur både udadtil og indad. Sker dette ikke kan 

I som team selv tage initiativ til fx at formulere en idrætspolitik.  
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5. Konklusionsafsnit 

5.1 Konklusion 
På baggrund af ovenstående analyse og diskussion står det klart, at idrætslæreren især må 

være i stand til at bevæge sig på Dales kompetenceniveau, K3, hvor den didaktiske refleksion 

er central. Er dette muligt, kan idrætslæreren skabe mulighed for kontinuerligt at sikre de 

bedst mulige betingelser for, at elevernes kropslige, og almene dannelse sikres gennem en 

dynamisk udvikling af faget. I forlængelse heraf må idrætslæreren være bevidst om at skabe 

didaktisk rationalitet, meningstilskrivning og intention i undervisningen, da dette er 

afgørende i forhold til om idræt fungerer som fag eller aktivitet. For at udvikle kulturen, må 

idrætslæreren endvidere være bevidst om skolens kultur, og herunder især hvorledes denne 

afdækkes, da en afdækning af kulturen giver mulighed for udvikling. Det er essentielt, at 

idrætslæreren ikke står alene med denne opgave, hvorfor ledelsens tydelighed og engagement 

samt muligheden for at arbejde i et lærende fagteam synes afgørende. Det synes endvidere 

afgørende, at idrætslærerens udviklingssigte ikke bliver at udvikle faget blot for prestigens 

skyld, og herved at kunne kalde det et højstatus fag. Der synes i stedet mange flere muligheder 

i, at idrætslæreren er så didaktisk bevidst, at vedkommende kontinuerligt forholder sig til 

fagets kvaliteter og muligheder. Herved skabes der mulighed for, at eleverne sikres de bedst 

mulige betingelser for at forlade folkeskolen, som kropslige og alment dannede mennesker, 

med mulighed for at navigere ift. egen krop, natur, samfund og kulturelle fællesskaber. 

6. Perspektiveringsafsnit 

6.1 Når intentionerne ikke udfoldes i praksis 
Efterfølgende har jeg undret mig over, hvorfor opgavens didaktiske og pædagogiske 

redskaber i forhold til at sikre kvalitet i undervisningen synes så svære at overføre til praksis. 

Hertil finder jeg det interessant at undersøge Torben Nørregaard Rasmussen model omkring 

sociologisk fantasi, som skildrer hvordan sammenhængen mellem de sociologiske forhold; 
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lærerens kan, skal, vil, ved og gør øger lærergerningens kompleksitet. I mange tilfælde kan det 

netop virke som om der ikke er konsensus mellem disse sociologiske forhold (Rasmussen, 2003, nr. 

67). Kan en bevidsthed omkring denne model, hjælpe idrætslæreren med skabe sammenhæng 

mellem kan, skal, vil og ved og det læreren rent faktisk gør i praksis? 
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8. Bilag 

8.1 Bilag 1 - interviewuddrag 

Interview med skoleleder Anne Andersen på skolen i Skanderborg kommune: 

Tid: 15.37 -16.13 min.  

Amalie: Men oplever du, at det har haltet i idræt med årsplaner, altså mere i idræt end andre 

fag? 

Anne: Nej, det er vidst mere personbaseret. Der er nogle der har sværere ved at få 

årsplanerne lagt ind. 

Amalie: Okay. 

Anne:Men det der betyder noget i forhold til udvikling af faget er jo også fagteamsamarbejdet. 

Fordi jeg tror på, at det at man er sammen om at reflektere over nogle ting, det giver mere end 

at sidde selv […] Derfor arbejder vi bevidst med at have et fagteam i idræt, hvor de mødes 

hver halvanden måned med fastlagt tid til fagteam 

Tid: 6.46-7.26 min 

Amalie: Ja. I hvor høj grad mener du, at økonomi spiller en rolle ift. fagets status på x skole? 

Anne: Jamen, jeg tror altså, økonomi spiller selvfølgelig en rolle i forhold til hvad man kan 

anskaffe sig, men man skal jo have det til rådighed der skal til, ligesom når de skal til prøve i 

fysik/kemi eller biologi, så skal der jo det til der skal til. Så på den måde tænker jeg ikke, at 

økonomi er den største spiller på den bane. Der tænker jeg i stedet indstillingen til hvor vigtig 

faget er, spiller en større rolle end økonomi gør.  

Tid: 4.30 - 5.47 min 

Amalie: Det hænger lidt sammen det det tidligere spørgsmål, men arbejder i her fra ledelsens 

side af med at højne fagets status? 

Anne: Vi har nogle rigtig gode idrætslærere, tænker jeg, som er meget bevidst om at have 

fokus på det, så det er sådan set en nem opgave for os. Men hvis du spørger MIG personligt, så 
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betyder det sindssygt meget, fordi jeg har været i dansk skoleidræt, og har siddet i dansk 

gymnastik og idrætsforening, så for mig betyder det rigtig meget. Vi har en SFO som er idræts 

SFO certificeret, så kan man så sige, at skolen ikke er certificeret idræts – og bevægelsesskole. 

Men det kan så være mit mål, at vi på sigt bliver det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev en 

certificeret skole, men det er vi ikke lige pt. Men det betyder ikke, at det ikke er i højsæde, for 

mig er det sindssygt vigtigt, at børn får nogle gode vaner.  

Interview med idrætslærer Mie Madsen fra skolen i Skanderborg kommune: 

Tid: 4.35 - 6.29 min 

Amalie: Nu ved jeg at I har lavet en idrætspolitik. Hvilke overvejelser er den udsprunget af? 

Mie: Jamen, det kom sig egentlig af at vi på min gamle skole havde lavet en, og så sad vi lige 

pludselig med flere af de samme problematikker med fx med tøj, bad, menstruation, skader, 

fritagelse osv. Så står man med den hver gang og føler at man skal hvad kan man sige, forsvare 

det. Og hvad siger den anden idrætslærer så? Nu kan man sige, prøv og hør her, der står sådan 

her i idrætspolitikken, og har du et problem med det, så kan du gå til ledelsen, for den har 

været igennem skolebestyrelsen. Det tror jeg er med til at synliggøre, at vi vil noget med det 

her fag, men også for at hjælpe forældrene med at forstå at det ikke er idræt som da de selv 

havde idræt. Det skaber nogle bedre rammer og gør faget mere seriøst. Prøven gør også at 

andre vil lægge nogle penge i det. Vi kan sige - Det der kan ikke lade sig gøre, fordi det kan vi 

ikke sikkerhedsmæssigt forsvar, og det skal de altså til prøve i. Så bliver svaret nu, at det må vi 

finde ud af at løse, hvor før så, kunne vi ikke få så meget, og havde det budget vi nu engang 

havde.  

Interview med 9. Klasses eleverne Dennis og Mette fra skolen i Skanderborg Kommune: 

Tid: 1.44 - 2.08 min.  

Amalie: Er i begyndt at tage idræt mere seriøst efter der er kommet en prøve i det? 

Dennis: Overhovedet ikke.  

Mette: Ja, lidt 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Amalie Overvad Rasmussen  Professionsbachelor 2017 
LS13 - 205777  VIA University College  
29. maj 2017  LæreruddannelsenSilkeborg 
   

                 Idrætslærerens handlemuligheder 
                Amalie O. Rasmussens bachelorprojekt 

Side 38 af 48 
 
 

Dennis: Det er jeg virkelig ikke. 

Amalie: Hvordan kan det være at du ikke er det? 

Dennis: Jeg ved det ikke. Jeg føler bare ikke at jeg har brug for det.  

Amalie:Hvad er det der gør, at du ikke føler, at du har brug for det? 

Dennis: Jeg føler bare at det er lige meget. 

Amalie: Ja. Hvad med dig, du sagde at du var begyndt at tage det mere seriøst. Hvordan kan 

det være? 

Mette:Ja, det er fordi nu får vi jo en karakter og så kommer det med på standpunkt.  

Interview med 9. Klasses eleverne Anna og Katrine fra skolen i Skanderborg kommune 

Tid: 3.41 - 5.12 min 

Amalie: Har i oplevet at der har mangler redskaber, bolde eller andet? Eller at lærerne har 

givet udtryk for at der manglede noget? 

Anna: Gymnastikredskaberne bliver både brugt i skoleidræt og når der er gymnastik efter 

skole, og der er da nogle gange de er blevet sure over at noget ikke er der som skulle være der 

rigtig og sådan. 

Katrine: Altså når vi har atletik og højdespring, så er det sådan en metalstang vi skal springe 

over, og der er ingen der gider. Jeg gider i hvert fald ikke fordi det er metal, og det gør så ondt 

at lande på den. Vi har i så lang tid bedt om at få en ny, fordi der er mange der ville turde mere 

hvis den ikke var af metal.  

Anna: Jeg tror ikke de tænker så meget på at bruge penge på idrætsredskaber og sådan.  

Tid: 2.30 - 3.33 min 

Amalie: Oplever i at der er en forskel på den måde jeres lærere i andre fag underviser på ift. 

jeres idrætslærere? 
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Anna:Altså der er jo mange der er dovne her på skolen, altså sådan af drengene, og i idræt 

bliver de nødt til at klø endnu mere på dem, altså sådan ”kom nu”, altså der er jo også de piger, 

som rigtig godt kan lide dansk og matematik og sådan, og her bliver det nok lidt hårdere for 

idrætslærerne når det er idræt fordi de hele tiden skal sige: ”Hallo, kom nu i gang. Deltag nu 

osv.” Der er meget stor forskel på om man har lyst til at deltage i idræt. Jeg tror jeg vil synes 

det var hårdere at være idrætslærer end at være dansk og matematiklærer. 

Katrine:Ja, altså også bare fordi de er nødt til at forberede sig på en anden måde. 

Anna:Ja, altså man kan godt mærke om de har forberedt sig eller det bare bliver sådan ”nu gør 

vi lige det her”.  Det er helt klart fedest når de har forberedt sig meget.  Hvor man sådan har 

kunne mærke, at i den her time, der har de virkelig tænkt over det.  

Interview med skoleleder Kasper Kaspersen fra skolen i Silkeborg kommune: 

Tid: 16.30 -17.28 min 

Charlotte (praktikmakker): Ja. Så har vi et spørgsmål der hedder: Ser du at det er vigtigt at 

der opsættes tydelige mål for idræt eller i idræt?  

Kasper: Jeg tænker det er rigtig vigtigt at eleverne de kender målene for det vi gør. Jeg tror 

det gælder for alle mennesker, at man er mere motiveret, hvis man kan se meningen med det 

man laver. Og hvis man ved at lige nu der er vi i gang med et eller andet gymnastikforløb, fordi 

vi har et mål om at det skal være med til at øge vores kendskab til forskellige muskelgrupper 

eller til til nogle idrætsdiscipliner eller hvad det nu er, så det kan det godt være at der er nogle 

der siger at det interessere mig faktisk ikke. Men Ja, jeg tænker grundlæggende at det er 

vigtigt, at der både i idræt og alle andre fag er nogle tydelige mål. 

 

Tid:8.42 - 10.14 

Charlotte (praktikmakker): Hvordan vil i tydeliggøre for eleverne og måske også for 

forældrene og idrætslærerne at idræt er et læringsfag? Altså nu snakkede vi jo lidt om det, og 

som Amalie spurgte ind til at prøvefaget kommer ind og spiller en rolle. Men hvordan vi i 
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tydeliggøre også især overfor idrætslærerne at det er et læringsfag?  

Kasper: Det vil vi jo blandt andet, ja det vi har besluttet indtil nu, det vil primært nok være, at 

vi vil ha’ lavet en rød tråd. Sådan at der også der bliver en årsplan eller en treårsplan. Altså det 

er jo nogle emner som man skal omkring på bestemt tidspunkter. Fordi når det har været 

sådan et, der hvor det er blevet oplevet, at det er et frirum, ser vi også meget, som et lidt taget 

det hver nu tilsagde eller som er lærernes engagement tilsagt man skulle have fat i.Og der vil 

vi jo gerne sammen med medarbejderne så have lavet en rød tråd i det og den skal jo lægges.  

tydeligt frem. Det skal ikke være et eller andet skuffe-dokument vi har til at ligge. Så det ville 

være oplagt, at både elever og forældre de kender dem. Ja. Og det kan godt ske at der skal 

mere til. Det er vi ikke sådan lige en præcis plan for lige nu.  

Tid: 17.45 - 18.27 min. 

Charlotte (praktikmakker): Ja. Så vil vi spørge lidt om du synes, du har sådan været lidt inde 

på det idræts status, men synes du at idræt har den status den burde ha’ her på Langsøskolen? 

Kasper: Nej. Det synes jeg ikke.  

Charlotte: Hvorfor? 

Kasper: Jamen, nu sagde jeg jo lidt før, at det kunne virke lidt fattigt ,det med at nok med at vi 

siger prøvefag, så stiger status. Men jeg tænker også bare at det er virkeligheden. Og når det 

nu ikke har været et prøvefag. Så har det ikke haft så høj status. Og der har vel været sådan et 

mønster med at de der timemæssigt små fag, som ikke er et prøvefag, det er sådan noget man 

lidt fylder op med.  
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8.2 Bilag 2 - Fulde svarmuligheder 

Figur 1 + 4: Hvem eller hvad vurderer du som den mest afgørende og påvirkende faktor for 

udvikling af fagets status? 

Svarmuligheder: Idrætslærerne, forældrene, eleverne, prøven i idræt, læringsmål, 

teori/faglighed, fagets synlighed, fysiske rammer/materialer redskaber osv., karakterer, 

andet. 

Figur 5: hvad synes du er vigtigst, at dit barn opnår i idrætsundervisningen? 

Svarmuligheder: Motion, forudsætninger for at indgå i et forpligtende fællesskab, pause fra 

de ”boglige” fag, har det sjovt, kropslige kompetencer, alsidige idrætsoplevelser, en sund 

livsstil, lyst til at dyrke motion i fritiden, kan forholde sig til værdier og normer knyttet til 

idræt, udtrykke sig med kroppen, udvikler teoretiske færdigheder og kompetencer, viden om 

idrættens kultur, andet.  
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8.3 Bilag 3 - Elevudtalelser 

Elevudtalelser fra evalueringsskema og logbog 

Kan du mærke en forskel i undervisningen siden prøvens indførelse? Hvis ja, hvad? 

Elev: Det er blevet mere seriøst med mål osv. 

Hvorfor er idræt et vigtigt fag? 

Elev: Fordi der er karakterer indblandet og vi kan komme op i det. 

Føler du, at idræt er lige så vigtigt som dansk og matematik? 

Elev: Nej, jeg mener ikke at jeg får brug for det i fremtiden. 

Forstod jeg delmålene på plancherne som blev forklaret inden hver time? Hvis nej, 

hvorfor? Uddyb gerne dit svar. 

Elev: Ja, det gjorde jeg. Synes det var fint, at vi selv kunne følge med i hvad der skulle ske.  

Forstod jeg delmålene på plancherne som blev forklaret inden hver time? Hvis nej, 

hvorfor? Uddyb gerne dit svar. 

Elev: Ja, jeg synes det var fedt at vi vidste hvad vi skulle lære.  

Hvorfor skulle I skrive logbog efter hver time? 

Elev: For at Amalie kunne se om vi havde lært noget. 

Hvorfor skulle I skrive logbog efter hver time? 

Elev: Så jeg kan tænke over hvad jeg har lært. 

Hvorfor skulle I skrive logbog efter hver time? 

Elev: Ved ikke.  
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8.4 Bilag 4 - Undersøgelsessteder 

Eksakte facebooksider som google analyse spørgeskemaerne er udsendt til.  

Facebook 

 Idrætslærere i Aarhus 

 Idrætslærerne i Danmark 

 Idrætsundervisning.dk 

 Faglig sparring for idrætslærere 

 Dansk skoleidræt 
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8.5 Bilag 5 -Feedbackskema 

Feedbackskema, Idræt, 9.xy 

Gruppe: x,x, x, x 

 

Opgave:I skal lave en bevægelsesanalyse af et af de to spring lavt overslag og salto. Bevægelsesanalysen 

skal udformes ud fra VASK – princippet og indeholde fagsprog samt muskelbetegnelser.  

Læringsmål: 

Jeg kan 

1. Analysere mit spring ud fra videooptagelser 

2. Benytte fagsprog i analysen 

3. Inddrage musklers navne og arbejdsform 

4. Lave et digitalt produkt 

 

Karakter: 10 

  

Udførelse Feedback 

Benyttelse og forståelse af VASK - princippet I benytter både afsæt, vægtoverføring og kip, 
hvilket også er nogle af de væsentligste 
fokuspunkter i saltoen– flot!  

Brug af fagsprog I bruger et rigtig fint sprog med mange gode 
fagudtryk.  

Forståelse af springets fokuspunkter I stopper videoen ved de relevante fokuspunkter 
(afsæt, kip, rotation og landing), for at forklare hvad 
der sker – godt! 

Forklaring af korrekt modtagning I beskriver fint hvad modtagerne gør forkert, og 
hvor de skulle have placeret deres hænder.  

Brug af musklers navne I nævner både muskler og led i jeres analyse – rigtig 
godt!  

Brug af musklers arbejdsform I arbejder så godt med opgaven, og har så god en 
forståelse for springet, at I til en anden gang 
sagtens kan udfordre jer selv ved at bruge 
begreberne: statisk og dynamisk arbejde, og også 
gerne excentrisk og koncentrisk arbejde, som hører 
under det dynamiske muskelarbejde.  

Andet Super godt arbejde, piger! Rigtig fint at I skiftes til at 
tale ind over videoen. Dejligt at I fik appen til at 
virke! 
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8.6 Bilag 6 - Logbogsskema 

Logbog: Idræt og grænser - redskaber 
 

Navn: 
 

Dato: 

Hvad lavede jeg? Hvilke øvelser har jeg arbejdet med? 
 
 
 
 
 
 
Hvad har jeg lært? 
 
 
 
 
 
 

Hvad kan jeg? Hvad kan jeg næsten? 
 
 
 
 

Hvad vil jeg gerne forbedre/træne /til næste time? 
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