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Baggrund for udviklingsarbejdet 

I forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 ”Fremgang, fornyelse og 

tryghed” udsendte Undervisningsministeriet en invitation til forsøgsarbejde, hvor 

intentionerne er at styrke de praktisk/musiske fag i skolen. Undervisningsministeriet 

inviterede i foråret 2009 interesserede skoler/kommuner til at deltage i et toårigt 

forsøgsarbejde vedrørende de praktisk/ musiske fag i folkeskolen1. Der var fire temaer 

som skulle afprøves. Det ene var afprøvning af afsluttende prøver i valgfagene musik og 

billedkunst og de nye forsøgsfag ”håndværk og design” i lighed med de eksisterende 

muligheder i valgfagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. I invitationen stod der: 

Eleverne i folkeskolen har mulighed for at aflægge prøve i håndarbejde, sløjd og 

hjemkundskab som valgfag. Derimod har eleverne ikke mulighed for at aflægge prøve i 

musik og billedkunst. Det nationale videncenter KOSMOS blev i den grad provokeret af, at 

idræt ikke var nævnt i invitationen som et fag UVM ønskede at eksperimentere med som 

prøvefag. Senere i invitationen står der… at det er regeringens opfattelse, at en 

afsluttende evaluering af elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder i valgfagene 

musik og billedkunst og det nye forsøgsfag håndværk og design, som valgfag, vil styrke 

opmærksomheden om fagene, både fra elever og lærere.I EVA-rapporten fra 20042 

kortlægges idrætsfaget som et fag, der lider under manglende engagement, 

opmærksomhed og opbakning fra både elever, lærere, ledelse og forældre. KOSMOS 

finder derfor besynderligt, at UVM ikke i denne invitation medtænker idræt under dette 

tema 4.  

På baggrund af denne invitation retter KOSMOS i april 2009 henvendelse til UVM, 

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, og ansøger om et 

samarbejde omkring et udviklingsarbejde om prøveform i idræt. UVM gav derefter i en mail 

udtryk for visse forbehold omkring de skitserede modeller som KOSMOS havde 

udarbejdet. I december 2009 fremsender KOSMOS en ansøgning om at lave forsøg med 

prøve i idræt, denne ansøgning afslås i juli 2009 af UVM, Styrelsen for Evaluering og 

Kvalitetsudvikling af Grundskolen. 

                                                             
1 Se bilag: Invitation til deltagelse i et toårigt forsøgsarbejde vedrørende de praktisk/musiske fag i folkeskolen 
2 http://www.eva.dk/eva/projekter/2003/idraet-i-folkeskolen/projektprodukter/idraet-i-folkeskolen 
 

http://www.eva.dk/eva/projekter/2003/idraet-i-folkeskolen/projektprodukter/idraet-i-folkeskolen
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I nedenstående skildres der i korte træk historikken og den skriftlige dialog (artikel3, 

pressemeddelelse4, brev til Undervisningsministeriet5) som lektor Martin Elbæk Knudsen, 

daværende formand for Dansk Idrætslærerforening, stod for. 

I Politikken marts 2009 udtrykker daværende formand Martin Elbæk Knudsen for Dansk 

Idrætslærerforening i artiklen ”Lærere: Nu bliver idrætstimerne et frikvarter” stor 

bekymring, at faget idræt er blevet glemt i den forsøgsordning omkring prøver i de praktisk 

musiske fag.  Det har voldsomme konsekvenser for fagets kvalitet, at der ikke er nogen 

prøve. Det er især kvaliteten af undervisningen. Faget bliver brugt som udfyldning, og det 

får ingen respekt, hverken fra elever eller lærere. Det bliver lidt opfattet som et udvidet 

frikvarter, siger formanden. I samme artikel svarer daværende undervisningsminister 

Bertel Harder på spørgsmålet om, hvorfor idrætsfaget er glemt: Jeg ved ikke hvorfor idræt 

ikke er med. Jeg kunne forestille mig, at det var en bekymring for en teoretisering af idræt, 

der ligger bag. Herefter spiller Bertel Harder bolden videre til idrætslærerne og udtrykker: 

Hvis der er idrætslærere, der gerne vil gøre forsøg med prøver i stedet for udtalelser, så 

har jeg et åbent sind.  

Artiklen følges yderligere op af en pressemeddelelse ”Idræt i folkeskolen ramt af politisk 

tøven” samt et brev sendt til Undervisningsministeren og Folketingets Uddannelsesudvalg. 

I fagbladet Underviseren.dk fra april 2009 under debatsiden >clinch<6 udfordrer Martin 

Elmbæk Knudsen og Dorte Lange, formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg DLF, 

hinanden omkring idræt som prøvefag. En del udfordrende synspunkter som 

Afgangsprøver er dyre og ændrer ikke på skolelederens mulighed for at prioritere skolens 

resurser. De vil ende som spildte kræfter sammenlignet med hvad linjefagsuddannede, 

motiverede lærer kan udrette for eleverne læring (Dorte Lange) overfor Prøver vil netop 

resultere i ”tilstrækkeligt med linjefagsuddannede lærere og dermed gode faglige 

miljøer”… Prøven bliver en synlig begivenhed, hvor det faglige, kreative og 

personlighedsudviklende hænger sammen i et fag (Martin Elmbæk Knudsen) fortæller lidt 

om hvor forskellige holdninger, der er til prøve i idræt. 

                                                             
3 Se bilag: Lærere: Nu bliver idrætstimerne et frikvarter 
4 Se bilag: Idræt i folkeskolen ramt af politisk tøven 
5 Se bilag: Idræt som prøvefag i folkeskolen 
6 Se bilag: Idræt skal være prøvefag >< Prøve er ikke vejen frem 
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På denne baggrund opstår KOSMOS udviklingsprojekt ”Prøver i idræt?” 

Udviklingsarbejdet ”Prøver i idræt?” i korte træk 

Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i følgende plan. Bevillingen er opdelt i to faser: 

Prøver i idræt I: Opstart efteråret 2010 og forventes afsluttet august 2011. 

Prøver i idræt II: Opstart foråret 2011 og forventes afsluttet december 2012 

Plan for udviklingsarbejdet Prøver i idræt I 2010/2011 

Oktober/November Udarbejder ansøgningsskema, annoncering af udviklingsarbejdet 

i relevante medier samt kontakt til skoler  

December   Sidste ansøgningsfrist for skolerne for deltagelse i projektet.  

Februar   Første konsulentbesøg afvikles for skoler med prøver i skoleåret 

2010/2011. Her planlægges kommende forløb med prøve i 

idrætsundervisningen. 

Marts   Annoncering for efterlysning af flere prøveskoler til skoleåret  

Plan for udviklingsarbejdet Prøver i idræt II 2011/2012 

April/Maj/Juni   Konsulentbesøg afvikles med skoler, der har prøver både i 

2010/2011 og 2011/2012. Undervisningsforløb evalueres og 

debatteres med afsæt i prøve som evalueringsform. 

Maj   Prøveafholdelse på skole i Horsens 18.-19. Maj, 2011.  

Juni  Konsulentbesøg afvikles med skoler til prøver i 2011/2012. De 

først erfaringer indsamles.  

August  Erfaringer fra prøveskoler evalueres og vurderes og der 

udarbejdes en kort redegørelse for de første og spæde erfaringer 

fra afprøvningsfasen. Redegørelsen danner grundlag for de 

kommende prøveafholdelser i skoleår 2011/2012. 

August/September Konsulentbesøg afvikles med skoler til prøver i 2011/2012.  
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Oktober/Februar  Konsulentbesøg afvikles løbende med alle tilmeldte skoler. 

Drøftelse af undervisningsforløb og kobling til prøven. Aftaler ang. 

prøveafholdelse fastlægges. 

Maj/Juni   Prøver afholdes på udviklingsskolerne 

Juni/August Erfaringer fra prøveafholdelserne på skolerne evalueres og 

vurderes. Der udarbejdes nogle fælles anbefalinger for prøver i 

idræt.   

September  Anbefalinger om en prøve i idræt fremsendes til 

Undervisningsministeriet og fagkonsulenten for idræt. 

Erfaringer og resultater 

KOSMOS har i indeværende år samarbejdet med Langmarkskolen omkring afholdelse af 

prøve i idræt og desuden valgt at opsøge skoler som selv har eksperimenteret med at lave 

prøve i idræt. Det vil sige skoler, som inden KOSMOS igangsatte udviklingsarbejdet 

”Prøver i idræt?” har gjort sig erfaringer, som KOSMOS gerne ville høre om og bruge i 

afdækningen af, hvorvidt prøveafholdelse i idræt er frugtbart. 

Prøveafholdelse på Langmarkskolen 

Langmarkskolen i Horsens blev i 2009 idrætsskole.  Det betød bl.a., at skolen besluttede 

sig for at igangsætte et kompetenceudviklingsforløb for alle skolens idrætslærere. 

Idrætslærerne i udskolingen meldte sig derudover som skole til at afvikle idrætsprøver d. 

18.+ 19. maj 2011. Idrætslærerne valgte at arbejde med praksismodellen7 som prøveform. 

Deres indledende overvejelser og drøftelser gik blandt andet på8:  

 Form: gruppestørrelse, tidsperspektivet for såvel forberedelsesdelen som 

afviklingsdelen 

 Indhold: alsidighed, kropslige kundskaber og færdigheder, dialog og refleksion over 

den viste praksis 

                                                             
7 Se bilag: Prøver i idræt? Tre modeller til afprøvning 
8 Se bilag: Pilotprojekt om prøveafholdelse i idræt Langmarkskolen 
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 Vurderingskriterier: idrætslige kundskaber og færdigheder, engagement og 

indlevelse, samarbejdet og fordelingen i gruppen, sammenhængen og 

sammensætningen af praksisforløbet 

Eleverne blev introduceret til prøvens udformning og krav kort før jul 2010. 

Langmarkskolen havde valgt at afprøve ”praksismodellen” i fire 9. klasser. Eleverne fik 

udleveret en skabelon9 til beskrivelse af praksisforløbet. I skabelonen var der fire kolonner 

som eleverne skulle udfylde med stikord: 

1. Krav 

2. Beskrivelse af praksisforløb 

3. Mål for praksisforløb 

4. Områder til den efterfølgende samtale   

Prøvebeskrivelsen lød: 

Du skal i en gruppe fremvise et praksisforløb med fokus på kropslige færdigheder og 

kundskaber. Desuden skal du og gruppen efterfølgende indgå i dialog og refleksion over 

den viste praksis. Praksisforløbet skal kunne illustrere dine alsidige idrætsfærdigheder ud 

fra nedenstående tre hovedområder: 

1) 

 Opvarmningsprogram og/eller grundtræning 

 Gymnastiske og springgymnastiske færdigheder 

 Danse, rytme og bevægelse 
2) 

 Løb, spring, kast 
3) 

 Idrætslege og småspil 

 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidræt  
 

                                                             
9 Se bilag: Prøver i idræt, Skabelon til beskrivelse af praksisforløbet 
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Alle eleverne gik til prøve i grupper á 3-4 personer. Grupperne havde 35-40 min. til 

rådighed10. 

Selve prøven var organiseret således, at der var to idrætslærere tilstede som 

eksaminatorer samt en censor fra KOSMOS. 

Idrætslærerne evaluerede internt deres erfaringer med prøveafholdelse11, derudover 

evalueredes mundtlig sammen med KOSMOS ved konsulentbesøg.  Overordnet havde 

idrætslærerne følgende kommentarer til at afholde prøve i idræt: 

 Sjovt og lærerigt 

 Positiv overraskende for os idrætslærere 

 God afslutning på idrætsfaget 

 Hænger godt sammen med det løft, faget har fået på skolen (idrætsskolen) 

 Tilfredsstillende for ens idrætslærerpraksis at det ender med en prøve 

En god måde at afslutte 9 års idrætsundervisning i stedet for at spille rundbold og give 

flødeboller den sidste gang. (citat: Idrætslærer Langmarkskolen) 

I dette udsagn ligger en fælles forståelse hos de involverede idrætslærere om, at 

idrætsfaget med en prøve opnår en seriøsitet som faget fortjener.  

I et fremadrettet perspektiv ønskede idrætslærerne at være opmærksomme på 

nedenstående: 

 Man skal som idrætslærer være mere ”prøverettet” gennem årets undervisning, så 

eleverne gøres opmærksomme på, hvordan den enkelte disciplin eller tema kan 

benyttes til prøven. 

 Tiden, der var afsat til elevernes praksisforløb var passende, men der skal tillægges 

lidt ekstra tid til samtalen efter praksisdelen, da det viste sig at eleverne var dygtige 

og havde forberedt sig grundigt også til denne del af prøven.  

                                                             
10 Se bilag: Prøvetider for 9. klasse 
11 Se bilag: Evaluering af prøver i idræt, Langmarkskolen den 30.05.2011 

 



Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk og Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk 

 
 

9 

 Voteringen bar præg af at der i de første prøver skulle findes et fælles fodfæste og 

niveau. Her kunne der med fordel udvikles vejledende karakterbeskrivelser 

/retningslinjer, der tydeliggør og præciserer vurderingskriterierne og kravene til 

eleverne. 

 Det er nødvendigt, at der er træningsmuligheder for eleverne i den sidste tid op til 

prøven. 

 Gruppeinddelingen. Hvordan? 

 Skadede/ syge elever bør så vidt muligt gennemføre prøven eller melde sig syg 

som ved andre prøver. 

 Elevskemaet bør ændres, så det mere fungerer som en disposition, da eleverne 

fandt det svært at udfylde mht. opdelingen i hovedområder. 

 Censor modtager ca. 14 dage før prøvedagen elevernes dispositioner samt 

årsplanen. 

Elevernes evaluering foregik ved, at KOSMOS havde to store flipover papirer hængt op 

uden for idrætssalene12. Her kunne eleverne efter prøven skrive deres kommentarer og 

svare på nedenstående spørgsmål. 

Hvordan har det været at have prøve i idræt? 

 Det var awesome 

 Det var fedt nok at prøve – noget nyt 

 Sjovere end forventet 

 Håber ikke jeg nogensinde skal prøve det igen 

 Det har været godt og får en til at følge med i idræt 

 Det har været rigtig godt og lærerigt 

 Spændende men svært 

 Kræver meget øvelse 

 Noget nyt 

 Genialt – som når to bier mødes på en endeløs rejse 

 Sjovt – fedt på den fedtfri måde 

 
                                                             
12 Se bilag: Prøver i idræt 2011/2012 Elevevaluering 
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Hvad har været godt? 

 Det hele 

 At få 12 

 At få lov til at gøre mere ud af idræt 

 Det har været fedt fordi der er mere fokus – når der er en eksamen 

 Det at lave det hele foran censor 

 Alt! 

Hvad kunne være bedre? 

 Faciliteterne kunne godt være lidt bedre 

 Det kunne altid være rart med lidt mere tid 

 Ikke noget 

 Mere teori  

 Mere boldspil 

 At lære mere teori om muskler og sådan noget 

 At have mere undervisning i idræt 

Hvad har du lært? 

 Jeg har lært at samarbejde, zumba og kombinere tingene 

 Musklernes navne 

 At det er vigtigt at være forberedt 

 Forberedelse – har så meget fortrudt, at jeg ikke har forberedt mig mere 

 Forberedelse er en nødvendighed og en god ting 

 Man skal udfordre sig selv 

 

Erfaringssamtale med en idrætslærer på en skole i Nordjylland 

Kenneth Brandborg (KB) og Anders K. Nielsen (AKN) har skrevet PD opgave om 

afgangsprøve i folkeskolens idrætsundervisning. I opgaven argumenterer de på baggrund 

af folkeskoleloven, Fælles Mål Idræt, EVA-rapporten, evalueringsbegrebet samt 

idrætsfagets særkende for en afgangsprøve i folkeskolens idrætsundervisning.  KB stillede 
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sig velvilligt til rådighed for en samtale med KOSMOS omkring sine erfaringer med at 

holde prøve i idræt.  

Hermed en kort opsummering af samtalen. 

Eleverne bliver præsenteret for Fælles måls trinmål efter 7. klasse og slutmål 9. klasse 

indenfor de forskellige indholdsområder13;  

 Løb, spring og kast 

 Opvarmningsprogram, grundtræning eller idrætslige lege og spil 

 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidrætter 

 Gymnastiske færdigheder 

 Danse eller rytmisk bevægelse 

Desuden inddrages idrættens værdier og eleverne bliver bedt om at reflektere over 

perspektiver i undervisningen. Den teoretiske del af undervisningen tager sit 

udgangspunkt i ”Idrætskompendiet” som KB har udvalgt forskelligt litteratur og materialer 

til. Eleverne skal vælge to af emnerne som de vil fordybe sig i. Forberedelse til prøven 

sker i den almindelige idrætsundervisning, der kan eleverne også søge vejledning. 

KBs erfaring med denne opstilling af trinmålene er, at idrætslæreren bliver skarpere og 

mere præcist i sit valg af aktiviteter til undervisningen. Eleverne havde en hal, en 

gymnastiksal samt udearealer til deres rådighed – dette fungerede fint. 

Selve prøven består af en praktisk prøve. Hver elev har 10 min til rådighed til en opvisning. 

Denne opvisning kan også foregå i grupper af max. 4 elever. For hver ekstra elev 

tillægges 5 min. Dvs. ved 4 elever i en gruppe er der 25 min til rådighed. Efter den 

praktiske opvisning er der en teoretisk del, hvor eleverne individuelt samtaler med lærer og 

censor om teori i forhold til ”Idrætskompendiet” og refleksioner i forhold til opvisningen.  

Erfaringerne med prøveafholdelse var positive. Eleverne fordybede sig i arbejdsprocessen 

op til prøven. Enkelte elever valgte at ”gå op” alene. Dette var problemfrit. Selve prøven 

strakte sig over to dage. Der var to idrætslærere samt en ekstern censor fra naboskolen til 

stede. Dette, at der var ”en fremmed” som skulle bedømme eleverne virkede rigtig godt. 

                                                             
13 Se bilag: Afgangsprøve i idræt fra skole i Nordjylland   
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Bedømmelse sker i form af karakter og prøven danner baggrund for den obligatoriske 

udtalelse i idræt. KB ser gerne afgangsprøve og karakter i idræt, da dette vil betyde en 

ensretning af faget i forhold til skolens andre fag. 

Erfaringssamtale med to idrætslærere på en skole i Sydjylland  

Mette Justesen og Jørgen Jørgensen er de to idrætslærere som har erfaring med afvikling 

af prøve i idræt. De oplyser i starten af mødet at baggrunden for og formålet med at lave 

en prøve er, at skolen er blevet udnævnt til at være en breddeidrætsskole og i den 

forbindelse efterspørger de ældste elever om muligheden for at lave en opgave og prøve i 

idræt14. Med afsæt i elevernes forespørgsel beslutter de to idrætslærere, at eleverne skal 

lave en projektopgave i idræt (miniopgave m. produkt som en performance/forevisning). 

Idrætslærerne har hentet inspiration til deres forberedelse af arbejdet med projektopgaven 

i folderen Projektopgaven i Idræt15.  

De to idrætslærere ytrer sig om vigtigheden af. at der til en given prøve er taget forbehold 

for og stilling til følgende praktiske foranstaltninger forud, under og efter prøveafviklingen:  

 Tidsperspektivet for lærere – arbejdstid (idrætslærerne foreslår, at der afsættes en 

faktor pr. elev (eks. 20 min.) 

 Planlægning af prøven i forhold til tid på skoleåret (idrætslærerne foreslår, at efterår 

er meget velvalgt, her er der mulighed for både indendørs og udendørs idræt).  

 Åben hal skal være en mulighed i ugerne op til at prøven (idrætslærerne påpeger 

vigtigheden af at der er aftaler omkring udlevering af nøgler til eleverne til 

hal/gymnastikfaciliteter). 

 Ledelsen skal sige god for hele processen (idrætslærerne har haft god opbakning 

fra ledelse i forhold til afholdelsen af prøven og de kriterier som var opsat for 

processen). 

 Idrætslærere skal have inspiration udefra (idrætslærerne har et ønske om at der i 

forløbet med udskolingseleverne kobles en konsulent på, som kan være med til at 

opkvalificerer processen omkring prøver). 

                                                             
14 Se bilag: Projektopgave som prøveform fra en skole i sydjylland  
15http://kosmos.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/publikationer/100520.ProjektIdraet.light.pdf 

 

http://kosmos.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/publikationer/100520.ProjektIdraet.light.pdf
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 Undervisningen af eleverne skal varetages af idrætslærerne som skal være 

idrætsuddannet. 

 Vigtigt med god forældreinformation (idrætslærerne oplevede god opbakning og en 

seriøsitet fra forældrene i forhold til prøveafholdelse, fordi de var informeret omkring 

indhold og form). 

 Vigtigt, at idrætslærerne arbejder for at fremme elevernes indre motivation frem – 

og ikke kun satse på ydre motivation i form af karakter, obligatorisk prøve 

(idrætslærerne oplever, at eleverne faktisk gerne vil præsterer og performe, når de 

har haft gode forudsætninger for at lære og fordybe sig).   

Opsamling på udviklingsarbejdet Prøver i idræt I 2010/2011 

Da første prøveår indeholdt et konkret udviklingsforløb på Langmarkskolen og 

erfaringsopsamlende samtaler med skoler der på egen hånd har arbejdet med og afholdt 

prøve i idræt vil opsamlingen koncentrere sig om en videreformidling og kort status på år 

1. Derfor vil nedenstående forskningsspørgsmål (jf. projektsansøgningen16) ikke kunne 

besvares fyldestgørende på nuværende tidspunkt.     

 Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)? 

 Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse, karakter 

mm.)? 

 Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold, 

tilrettelæggelse og evaluering? 

 Hvilken indflydelse for en afsluttende prøve på fagets status? 

 Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og læring 

i faget idræt? 

Med afsæt i de erfaringer vi har opnået år 1 kan vi begynde at udtale os om følgende 

tematikker (markeret med fed og nævnt første gang i afsnittet Baggrund for 

udviklingsarbejdet), som har været omdrejningspunktet for debatten omkring indførelse af 

prøve i idræt. 

                                                             
16 Se mere på www.vicekosmos.dk 
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Afgangsprøver er dyre og ændrer ikke på skolelederens mulighed for at prioritere skolens 

resurser. De vil ende som spildte kræfter sammenlignet med, hvad linjefagsuddannede, 

motiverede lærere kan udrette for elevernes læring (Dorte Lange). 

Prøver vil netop resultere i ”tilstrækkeligt med linjefagsuddannede lærere og dermed gode 

faglige miljøer”… Prøven bliver en synlig begivenhed, hvor det faglige, kreative og 

personlighedsudviklende hænger sammen i et fag (Martin Elmbæk Knudsen). 

Ifølge idrætslærerne har prøven været en yderst tilfredsstillende og lærerig måde at 

afslutte idrætsundervisningen. Prøven er med til at løfte fagets status på skolen og bliver 

en synlig begivenhed jf. Martin Elmbæk Knudsens pointe. Dorte Langes argument om, at 

motiverede linjefagsuddannede lærere kan udrette god undervisning og læring uden 

afgangsprøver modbevises ikke ud fra idrætslærernes evaluering, men der er ingen tvivl 

om, at idrætslærernes engagement og faglige tilgang styrkes ved en prøve. Det essentielle 

er, at prøven afspejler den daglige idrætsundervisning og sammenholdes dette med 

ovenstående vinkel på, at prøven gav idrætslærerne øget engagement og motivation 

understøttes tesen om, at kvaliteten i idrætsundervisningen vil højnes ved at indføre 

afgangsprøve i idræt.  

Med hensyn til at synliggøre idrætsfaget sås allerede ved prøverne i maj 2011 at skolens 

8.klasser viste interesse for afviklingen ved at være spontant til stede i gymnastiksalen og 

stillede nysgerrige spørgsmål, når de mødte elever, lærere og censorer. 

Ved evalueringssamtalen mellem KOSMOS og idrætslærerne på Langmarkskolen giver 

lærerne således udtryk for at dette års 9. klasser allerede ved dette skoleårs skolestart er 

mere ”tændte” og klar på idrætsundervisningens mål og indhold samt krav om prøve ved 

idrætsfagets afslutning. Derudover har de ”gamle” 9.klasser overleveret deres erfaringer 

og oplevelser med prøven til de nuværende elever på skolen. 

Som en del af idrætslærernes forberedelse forud for prøven udfærdigede de 

nedenstående punkter som vurderingskriterier for en prøve i idræt: 

 Elevens idrætslige kundskaber og færdigheder 

 Elevens engagement og indlevelse 

 Samarbejdet og fordelingen i gruppen 

 Sammenhængen og sammensætningen af praksisforløbet 
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På prøvedagen og da vurderingskriterierne skulle ”stå deres prøve” fandt idrætslærerne 

det umiddelbart vanskeligere end først antaget at finde vægtningen af ovenstående 

punkter. Da elevernes bedømmelse bestod af én karakter fungerede ovenstående punkter 

som pejlemærker for en samlet vurdering af præstationen. Prøver afspejler som i alle 

andre fag elevens præstation på dagen. Således gik dialogen mellem eksaminatorer 

(idrætslærerne) og censor (konsulenter fra KOSMOS) blandt andet på årskarakterer 

kontra udtalelser, en eller to prøvekarakter i form af en kropslig og teoretisk vurdering. 

Efter to prøvedage var der enighed om, at karakter i idræt ikke er vanskeligere at give end 

i skolens andre fag. Men en vejledende karakterbeskrivelse som findes i andre fag kunne 

være et godt redskab17. 

 

Jeg ved ikke hvorfor idræt ikke er med. Jeg kunne forestille mig, at det var en bekymring 

for en teoretisering af idræt, der ligger bag (Bertel Haarder). 

Det viste sig, at eleverne var forberedte både på den kropslige/idrætslige praksisdel og på 

den kropslige/idrætslige teoretiske del. Prøverne forløb med udgangspunkt i praksis og 

den efterfølgende dialog elever og eksaminator/censor imellem tog afsæt i den viste 

praksis. På denne måde blev bekymringen for teoretisering gjort til skamme – eleverne 

viste deres idrætsfaglighed i, gennem og om bevægelse. 

De elever, som forbereder sig får et væsentlig bedre udbytte af prøven – og en bedre 

karakter – end de elever, som ikke fik sig ordentligt forberedt. Her ligner idrætsfaget de 

andre fag i skolen. Men da elevernes idrætsfaglige forudsætninger ofte er meget 

polariserede var idrætslærerne og KOSMOS ret optaget af at konstruere en prøve som 

tilgodeser alle elever. Det vil sige, at idrætsundervisningen skal indeholde alle de 

idrætsfaglige områder (Kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier samt Idrættens 

kultur jf. Fælles Mål for Idræt18), således at eleven til prøven måles på slutmålene (jf. 

                                                             
17 Se bilag: Vejledende karakterbeskrivelse. Folkeskolens afgangsprøve for: Hjemkundskab. 
18 Se mere på: 
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-
%20Idraet.aspx 
 

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Idraet.aspx
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Idraet.aspx
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Fælles Mål for idræt19). Enhver prøve skal afspejle den daglige undervisning, dette gør sig 

også gældende for idrætsundervisningen og dens prøve. Prøven i idræt skal derfor give 

eleven mulighed for at demonstrere flere handleformer og faglige / kropslige perspektiver 

på idrætten end ”blot” flotte tekniske kropslige færdigheder. 

                                                             
19 Se mere på: 
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-
%20Idraet.aspx 
 

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Idraet.aspx
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Idraet.aspx
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Bilag -  Invitation 
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Lærere: Nu bliver idrætstimerne et frikvarter 
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Idræt i folkeskolen ramt af politisk tøven 
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Idræt som prøvefag i folkeskolen 
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 Idræt skal være prøvefag >clinch< Prøve er ikke vejen frem  
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Beskrivelse af de tre modeller til afprøvning 

 

Model I 

 

”Synopsismodellen” 

 

Formål: 

Formålet med udviklingsarbejdet er at afprøve synopsismodellen som prøveform i idræt. 

 

Fremgangsmåde: 

Prøven er en praktisk/ mundtlig prøve. Eleven fremstiller i forberedelsestiden et praksisprodukt på 

baggrund af det prøveoplæg, som læreren har udfærdiget. Eleven vil undervejs blive eksamineret om 

valg af aktiviteter, teknikker, fremgangsmåde og lignende områder, som angår målet for faget og 

fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. 

 

Indhold: 

Ud fra årsplanernes indholdsvalg i 7. + 8. + 9. klasse finder elever og lærere i fællesskab frem til emner 

og temaer indenfor områderne: 

 Opvarmningsprogram og/eller grundtræning 
 Gymnastiske og springgymnastiske færdigheder 
 Danse, rytme og bevægelse 
 Løb, spring, kast 
 Idrætslege og småspil 
 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidræt 

 

Der kan laves modeller for afvikling af obligatoriske forløb i fx natur- og udeliv og vandaktiviteter. 

Ud fra disse emner og temaer udarbejder læreren prøvespørgsmål, disse tildeles eleverne ved 

lodtrækning. 

Eleverne har i løbet af udskolingen udarbejdet og fremvist/ afleveret produkter til hvert 

indholdsområde. 

 

Form: 
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Eleven trækker spørgsmålet en måned inden prøvedagen, og har således en måneds forberedelse. 

Eleven trækker spørgsmålet på prøvedagen og tildeles derefter X antal min. til forberedelse (antal 

minutter afprøves i udviklingsfasen).  

 

I forberedelsesfasen planlægger eleven ud fra opgavens ordlyd, hvordan opgaven skal løses og prøven 

disponeres. 

Eleven afleverer en skitse for, hvad eleven har valgt at præsentere under prøven. 

Porteføljemodellens prøve skal afspejle den daglige undervisning og må gerne tage udgangspunkt i 

kendt stof, men det forventes også, at eleven bringer nye aktiviteter, perspektiver og refleksioner i 

spil. 

Eleven eksamineres under den praktiske prøve også mundtligt i relation til fagets centrale kundskabs- 

og færdighedsområder.  

 

Ved model A kan eleven planlægge at bruge andre elever under prøven som ”kaniner”. 

Ved model B kan læreren have x antal elever klar til eksaminandens rådighed ved prøven. 

Der kan eksamineres flere elever ad gangen jf. prøveform fra fysik/ kemi. 

 

 

Vurdering: 

Eleven får efter endt prøve en individuel karakter, der udtrykker hvorledes slutmålene er opfyldt.  

 

Model II 

  

 

”Projektopgavemodellen” 

 

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen for Projektopgaven arbejdes der i idræt ud fra samme 

overordnede kriterier og elementer.   
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Formål: 

Formålet med udviklingsarbejdet er at afprøve Projektopgaven som prøveform i idræt. 

 

Fremgangsmåde: 

At eleven udarbejder en kortere skriftlig opgave, hvor produktet er en fysisk fremvisning af idrætslige 

færdigheder med udgangspunkt i det overordnede emnes problemformulering/ problemstilling. Ved 

fremlæggelsen skal eleven kunne forholde sig til og perspektivere produktet i forhold til opgaven. 

 

Indhold:    

Elever og lærer finder i fællesskab det overordnede emne i relation til Fælles Mål Idræt.  

Eleven udarbejder et skriftligt arbejde med udgangspunkt i problemstillingerne i det overordnede 

emne.  

Det skriftlige arbejde skal kunne danne teoretisk grundlag for valg af produkt. 

Der føres logbog undervejs i arbejdsprocessen – gerne med fotos, videooptagelser mv. som kan 

illustrere elevernes træning frem mod det færdige produkt. 

Produktet skal fysisk afspejle Fælles Måls kerneområder ”kroppen og dens muligheder”, ”idrættens 

værdier” og ”idrættens kultur”. 

 

Form: 

Projektopgaven skal være en del af idrætsundervisningen.  

Eleven får X antal idrætslektioner til rådighed til at arbejde med Projektopgaven i sin helhed (antal 

lektioner afprøves i udviklingsarbejdet). 

Opgaven bør have karakter af synopsis. 

Produktet og fremlæggelsen skal tænkes som en helhed, der max må vare 10 min. pr. elev. Eleverne 

må gerne være flere sammen i praksisdelen – dog maksimalt fire elever pr. gruppe. Første elev giver 

10 minutter, for hver ekstra elev tillægges der (evt. 5 minutter eller 10 minutter)   

Eleven vil ved fremlæggelsen blive eksamineret mundtligt om valg af faglige, sociale mål og 

overvejelser i relation til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder.  

 

Vurdering 

Prøven udgør en helhed og der gives en individuel samlet karakter, der udtrykker, hvorledes 



Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk og Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk 

 
 

35 

elementerne i Projektopgaven samt slutmålene i idræt er opfyldt. 

 

Model III 

 

”Praksismodellen” 

 

Formål: 

Formålet med udviklingsarbejdet er at afprøve praksismodellen som prøveform i idræt. 

 

Fremgangsmåde: 

At eleven fremviser et praksisforløb med fokus på kropslige færdigheder og kundskaber samt 

undervejs at indgå i dialog og refleksion over den viste praksis. 

 

Indhold: 

Eleven tilrettelægger et målorienteret praksisforløb med fokus på de kundskaber og færdigheder 

eleven har tilegnet sig og som sætter eleven i stand til at opfylde gældende slutmål for 9. klasse.  

At praksisforløbet tager udgangspunkt i læring i, om og gennem bevægelse (hvilket er med til at 

understøtte fagets verbale og nonverbale kommunikation – vekselvirkning mellem praksis og teori).    

At eleven vælger to/ tre af følgende seks områder som grundlag for deres praksisforløb. 

Praksisforløbet skal som helhed kunne illustrere elevens alsidige idrætsfærdigheder. 

 Opvarmningsprogram og/eller grundtræning 
 Gymnastiske og springgymnastiske færdigheder 
 Danse, rytme og bevægelse 
 Løb, spring, kast 
 Idrætslege og småspil 
 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidræt 

 

Der kan laves modeller for afvikling af obligatoriske forløb i fx natur- og udeliv og vandaktiviteter. 

 

Form: 

Eleven afleverer (x antal) dage før prøvedagen en kort beskrivelse af praksisforløbet (evt. ud fra 
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skabelon som udleveres af idrætslæreren) 

En elev har 15 minutter til at fremvise sit praksisforløb. Eleverne må gerne være flere sammen i 

praksisdelen – dog maksimalt fire elever pr. gruppe. Første elev giver 15 minutter, for hver ekstra elev 

tillægges der (evt. 5 minutter eller 10 minutter)   

Eleven vil undervejs i praksisprøven blive eksamineret mundtligt om valg af faglige, sociale mål og 

overvejelser i relation til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder.  

 

Vurdering: 

Eleven får efter endt prøve en individuel karakter, der udtrykker hvorledes slutmålene er opfyldt. 
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Pilotprojekt om prøveafholdelse i idræt, Langmarkskolen 

 

Sammenhæng: 

Prøven i juni 2011 afholdes som et pilotforløb. Forberedelse, afholdelse og evaluering gennemføres i et 

samarbejde mellem KOSMOS og Langmarkskolen.  

Langmarkskolen har valgt prøveformen Praksismodellen. 

Arbejdsgruppe: LR, AK, HS, CH 

 

Koncept: 

Eleverne skal i grupper fremvise et praksisforløb med fokus på kropslige færdigheder og kundskaber. 

Desuden skal de efterfølgende indgå i dialog og refleksion over den viste praksis. 

 

Praksisforløbet skal som helhed kunne illustrere elevens alsidige idrætsfærdigheder og indeholde 

aktiviteter inden for tre hovedområder: 

 

1)  

 Opvarmningsprogram og/eller grundtræning 
 Gymnastiske og springgymnastiske færdigheder 
 Danse, rytme og bevægelse 

 

2) 

 Løb, spring, kast 
 

3) 

 Idrætslege og småspil 
 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidræt  

 

 

Beskrivelse af praksisforløb: 

I god tid inden prøveafholdelsen afleverer hver gruppe en beskrivelse af praksisforløbet.  
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Gruppestørrelse:  

3-4 elever pr. gruppe 

 

Prøvetid:  

- Ved gruppe på tre elever:  30 minutter alt inkl. (praksisforløb, dialog og votering) 
- Ved gruppe på fire elever: 35 minutter alt inkl. (praksisforløb, dialog og votering) 

 

 

Bedømmelseskriterier: 

- Elevens idrætslige kundskaber og færdigheder 
- Elevens engagement og indlevelse 
- Samarbejdet og fordelingen i gruppen 
- Sammenhængen og sammensætningen af praksisforløbet 
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Skabelon til beskrivelse af praksisforløbet 

 

Prøvebeskrivelse: 

Du skal i en gruppe fremvise et praksisforløb med fokus på kropslige 

færdigheder og kundskaber. Desuden skal du og gruppen efterfølgende indgå i 

dialog og refleksion over den viste praksis. 

Praksisforløbet skal kunne illustrere dine alsidige idrætsfærdigheder. 

 

 

Elevnavne:  

 

     

Klasse:  Ønskes 

karakteren 

påført 

eksamens-

beviset 
    Ja Nej 

 

___________________________________ 

 

________    

 

___________________________________ 

 

________    

 

___________________________________ 

 

________    

 

___________________________________ 

 

________    

 

 

  

Prøvetid:  ____________________________________________   Påsættes af underviser 

 

 

Skemaet skal afleveres den 2. maj 2011 
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I skal vælge aktiviteter inden alle tre hovedområder i skemaet.  

 

Krav Beskrivelse af 

praksisforløb 

Mål for praksisforløb Områder til den 

efterfølgende samtale 

1) 

 Opvarmningsprogram 

og/eller grundtræning 

 Gymnastiske og 

springgymnastiske 

færdigheder 

 Danse, rytme og 

bevægelse 

 

 

   

2) 

 Løb, spring, kast 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3) 

 Idrætslege og småspil 

 Boldspil i individuelle 

idrætter eller holdidræt 
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Idrætsprøve 9. klasse Langmarkskolen, prøvetider 

 

Tid Gruppe  

8.20-8.55  

8.55-9.35  

9.35-10.15  

10.15-10.35 Pause 

10.35-11.10  

11.10-11.45  

11.45-12.20  

12.20-12.40 Pause 

12.40-13.15  

13.15-13.50  

13.50-14.25  

 

NB. Imellem hver gruppe er der tillagt fem minutter til klargøring! 
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Evaluering af prøver i idræt, Langmarkskolen den 30.05.2011 

 

Evalueringen er foretaget af de deltagende lærere i afholdelsen af årets 

idrætsprøver (Louise Rasmussen, Henrik Secher, Anja Kjærhus og Christian 

Christensen). 

 

Hvordan har det været at have prøver i idræt? 

- Sjovt og lærerigt 
- God afslutning på idrætsfaget 
- Hænger godt sammen med det løft, faget har fået på skolen (idrætsskolen) 
- Tilfredsstillende for ens idrætslærerpraksis at det ender med en prøve 

 

 

Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi fremover afholder prøver i 

idræt? 

- Man skal som idrætslærer være mere eksamensrettet gennem årets 
undervisning, så eleverne gøres opmærksomme på, hvordan den enkelte 
disciplin eller tema kan benyttes til prøven. 

- Tiden der var afsat til elevernes praksisforløb var passende, men der skal 
tillægges lidt ekstra tid til samtalen efter praksisdelen og voteringen. 

- Vurderingskriterierne og kravene til eleverne skal være mere tydelige og 
præcise. 

- Det er nødvendigt, at der er træningsmuligheder for eleverne i den sidste 
tid op til prøven. 

- Gruppeinddelingen. Hvordan? 
- Skadede elever. Hvordan skal disse inddrages? 
- Elevskemaet bør ændres, så det mere fungerer som en disposition 
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Prøver i idræt 2011 - Elevevaluering 

 

Sted: Langmarkskolen i Horsens 

Klasse: 9 a/b/s/t 

Tid: 18. og 19. maj, 2011 

Eksaminatorer: Anja, Christian, Louise og Henrik 

Censor: Katrine Bertelsen (Pia Paustian) KOSMOS 

Video: Pia Paustian KOSMOS 

 

Hvordan har det været at have prøve i idræt? 

 Det var awesome 

 Det var fedt nok at prøve – noget nyt 

 Fucking lortepis 

 Sjovere end forventet 

 Kanon sjovt 

 Håber ikke jeg nogensinde skal prøve det igen 

 Det har været godt og får en til at følge med i idræt 

 Det har været rigtig godt og lærerigt 

 Spændende men svært 

 Ûbercool 

 Kræver meget øvelse 

 Noget nyt 

 Genialt – som når to bier mødes på en endeløs rejse 

 Sjovt – fedt på den fedtfri måde 

 Fucking stressende – men det hele værd 

 Spild af tid 

 

 

Hvad har været godt? 

 Zumba 

 Det hele 

 At få 12 

 At få lov til at gøre mere ud af idræt 

 Det har været en sjov oplevelse 

 Det har været fedt fordi der er mere fokus – når der  er en eksamen 
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 Det at lave det hele foran censor 

 Det har været en fed oplevelse 

 Alt! 

Hvad kunne være bedre? 

 Faciliteterne kunne godt være lidt bedre 

 Det kunne altid være rart med lidt mere tid 

 Mere tid 

 Ikke noget 

 Mere teori  

 Mere boldspil 

 At lære mere teori om muskler og sådan noget 

 At have mere undervisning i idræt 

Hvad har du lært? 

 Jeg har lært at samarbejde, zumba og kombinere tingene 

 Muskelteori 

 Musklernes navne 

 At samarbejde på en anden måde 

 At det er vigtigt at være forberedt 

 Forberedelse – har så meget fortrudt at jeg ikke har forberedt mig mere 

 Forberedelse er en nødvendighed og en god ting 

 Man skal udfordre sig selv 
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Afgangsprøve fra en skole i Nordjylland 

 

Afgangsprøve i Idræt 

Emne valg 

Gruppen består af: ____________________________ Klasse:_____ 

  ____________________________ Klasse:_____ 

  ____________________________ Klasse:_____ 

  ____________________________ Klasse:_____ 

Du/I skal vælge to af følgende emner som du/I vil fordybe dig/Jer i: 

 Løb, spring og kast 

 Opvarmnings program, grundtræning eller idrætslige lege og spil 

 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidrætter 

 Gymnastiske færdigheder 

 Danse eller rytmisk bevægelse 
 

Emne valg: ______________________________ 

  ______________________________ 
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Afgangsprøve i Idræt 

Hvornår: 16. og 17. december 2008 

Hvor: I Hallen 

Hvordan: I må være alene eller i en gruppe, dog maks 4 i gruppen. 

 

Inden prøven skal du vælge to af følgende emner, som du vil fordybe dig i: 

 

 Løb, spring og kast 

 Opvarmnings program, grundtræning eller idrætslige lege og spil 

 Boldspil i individuelle idrætter eller holdidrætter 

 Gymnastiske færdigheder 

 Danse eller rytmisk bevægelse 
 

Hvad du laver er helt op til dig selv, men husk du skal vise, hvad du kan. Du 

har 10 min, til din opvisning, hvis du er alene. For ekstra hver person i 

gruppen bliver der lagt 5 min. til. 

Dvs. en gruppe på 4 personer har altså 25 min. til rådighed. 

Efter endt opvisning er der teori. Hvor du skal være alene i 10 min. 

Her taler vi ud fra det, du viste i opvisningen. 
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Projektopgave som prøveform fra en skole i Sydjylland 

 

Projektopgavens indhold og form 

Tema: Leg og bevægelse 

Deltema: Vælg en idrætsgren 

Aktiviteter: Beskriv, forklar, vis. For ud for aktiviteterne skal der være en opvarmning, som passer 

til det aktivitetsvalg/idrætsgren 

Tid til prøveafvikling pr. gruppe: 20 min. til fremlæggelser med både krop og ord 

Antal personer i gruppen: 3 – 4 elever 

Aflevering af opgave: en skriftlig opgave på et omfang af 2 – 3 sider m. fokus på pædagogiske 

overvejelser i forhold til hvordan man som gruppe vil introducere, organisere og fremvise 

fremlæggelsen. 

Bedømmelsen: en uge efter fremlæggelserne og der udleveres en skriftlig udtalelse med karakter 

til hver enkelt elev. Eleverne bedømmes individuelt. Teori/opgaven tæller 1/3 og praksis tæller 2/3. 

Aflevering af opgaven og derefter er der en uge til fremlæggelser og eleverne har i denne uge 

mulighed for at øve/træne i frikvarterer og efter skoletid. 

 

Overslag over timeforbrug i forhold til idrætstimer: 

 16 timer i alt fordelt som nedenfor: 

 2 timer til introduktion 

 2 timer til gruppearbejde med indholdsbestemmelse 

 1 hel fagdag (6 timer) til at elever kan arbejde med deres valg af indhold og form 

 2 timer til videre arbejde/færdiggørelse 
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Vejledende karakterbeskrivelse. Folkeskolens afgangsprøve for: Hjemkundskab 


