Prøver i idræt?
Projektet omhandler et udviklingsarbejde i forhold til etablering af afsluttende prøve i faget
Idræt i folkeskolen.
Formål
Formålet med udviklingsarbejdet er at afprøve forskellige modeller som prøveform i idræt,
samt komme med bud på konkrete anbefalinger til en afgangsprøve i idræt.
Målgruppe
Elever og idrætslærere i folkeskolens ældste klasser i faget idræt.
Beskrivelse af projektet
I skoleåret 2011/2012 gennemføres pilotforløb med fokus på tre former for prøve i idræt.
De 3 fokusområder er:
• Portefolio i idræt
• Projektopgaven i idræt
• Praksismodellen i idræt
De enkelte skoler arbejder med at undersøge og afprøve, hvorvidt prøveafvikling i idræt i
folkeskolen kan foregå gennem de ovennævnte modeller med konsulentstøtte fra
KOSMOS.
Metode/fremgangsmåde
I skoleåret 2010/11 og skoleåret 2011/2012 gennemføres så vidt muligt de tre modeller
fordelt på repræsentativt udvalgte 8. og 9. klasser. Ved det første konsulentmøde på
skolerne i februar 2011 afgøres det, hvilke klasser/skoler, der arbejder med de forslåede
modeller.
Gennemførelse af modellerne sker i et tæt samarbejde mellem skolernes lærere og
projektmedarbejdere fra Det nationale videncenter KOSMOS. Medarbejdere fra KOSMOS
vil ligeledes følge gennemførelse af undervisning og den afsluttende prøve i de tre
modeller.
Som en del af udviklingsarbejdet vil vi gøre brug af kvalitative metoder som observationer
og interviews.
Der afsluttes med en evaluering af gennemførelsen af modellerne.
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Projektets resultater
Undervejs i udviklingsarbejdet vil data indsamles via observationer, konsulentbesøg og
interviews.
Data bearbejdes og analyseres via en sammenlignende analyse. Analysen anvendes til at
vurdere, hvorvidt prøve i idræt er ønskeligt og hvis ja under hvilke konditioner.
Projektansvarlige
Pia Paustian (adjunkt): ppa@ucsyd.dk
Katrine Bertelsen (adjunkt): kbe@ucsyd.dk

Deltagere
Langmarkskolen – tre 9. klasser (Horsens Kommune)
Bakkeskolen – to 9. klasser (Fredericia Kommune)
Dokumentation/formidlingsform
Anbefalinger i forhold til design og afvikling af prøve i idræt. I forlængelse af
udviklingsarbejdet i 2010/11 udarbejdes en rapport med erfaringer fra prøveformerne.
Start- og sluttidspunkt samt tidslinje
Start- og sluttidspunkt
Udviklingsarbejdet starter 1. februar 2011 og forventes afsluttet december 2011.
Plan for udviklingsarbejdet i 2010/2011
Efterår 2010

Februar 2011
April 2011
Maj/juni 2011
April 2011
Juni 2011
Oktober 2011

Januar 2012
April 2012

Udarbejder ansøgningsskema, annoncering af udviklingsarbejdet
i relevante medier samt kontakt til skoler
Sidste ansøgningsfrist for skolerne for deltagelse i projektet.
Første konsulentbesøg afvikles. Her planlægges kommende
forløb med prøve i idrætsundervisningen
Andet konsulentbesøg afvikles. Første forløb evalueres og et nyt
forløb planlægges.
Tredje konsulentbesøg afvikles. De først erfaringer indsamles.
Evt. nye skoler efterlyses til afprøvningsfasen i skoleåret
2011/2012.
Erfaringer fra skolerne evalueres og vurderes og grundlaget for
afprøvningsfasen udarbejdes og gøres klar til skoleår 2011/2012
Første konsulentbesøg afvikles. Her planlægges kommende
forløb med prøve i idrætsundervisningen ud fra erfaringerne fra
projektets år 1.
Andet konsulentbesøg afvikles. Første undervisningsforløb
evalueres og et nyt undervisningsforløb planlægges.
Tredje konsulentbesøg afvikles. De først erfaringer indsamles.
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Juni 2012
September 2012

Erfaringer fra skolerne evalueres og vurderes og anbefalinger
udarbejdes.
Anbefalinger om prøve i idræt fremsendes til
Undervisningsministeriet.
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