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Del 1 

1. Indledning 

 
 

 

 

 

Ovenstående er egne erfaringer fra observationer som jeg har gjort mig i praktikkerne og via mit 

arbejde som lærervikar gennem 2 år. Det finder sted - ikke ofte, men hver dag. Hvad skal vi lave i 

idræt, bliver der spurgt af eleverne. Hvad har I lært i idræt, bliver der sjældent spurgt af læreren. 

Det er som om at der mellem mange idrætslærere, elever, forældre og andre faglærere er en fæl-

les opfattelse af at idræt er de timer i skolen hvor eleverne kan få sig rørt, få sved på panden og få 

brændt noget krudt af for derefter at kunne koncentrere sig og lære mest muligt i de efterfølgen-

de timer.1 Det på trods af at faget idræt, ligesom de andre fag på skoleskemaet, har fastsatte krav 

og rammer fra undervisningsministeriet om hvad der forventes at eleverne lærer gennem idræts-

undervisningen. Hvilke overvejelser har idrætslæreren i ovenstående case gjort sig i forhold til 

målene for denne idrætstime, og kan man sige at medbestemmelsen som eleverne har i denne 

case er hensigtsmæssig og udbytterig? 

Jeg vil i følgende opgave undersøge om tydelig målsætning og medbestemmelse kan understøtte 

den almene læring i idrætsfaget så eleverne udvikler almen handlekompetence, og hvilke tiltag 

der i praksis kan understøtte denne udvikling. Læring i idræt kan omfatte flere forskellige aspekter 

og udviklingen af handlekompetence kan tage afsæt i alle læringsforløb. Mulighederne for læring i 

idræt, ligesom i skolens andre fag, kan både være udviklingen af elevernes personlige og sociale 

kompetencer, herunder selvværd og samarbejdskompetencer, muligheden i at se og acceptere 

forskelligheder mennesker imellem, at forstå, anerkende og respektere spillets regler mfl. Mulig-

                                                           
1
 EVA, s.15 

”Hvad skal vi lave i dag?” råber Nicklas fra bænken op til sin idrætslærer. ” Skal vi ikke spille 

håndbold?” fortsætter han mens enkelte piger nikker. ”Neeeej, jeg vil hellere spille fodbold,” 

råber Murat og får et par drenge med på jubel. Idrætslæreren spørger da hvor mange der vil 

spille hhv. fodbold, håndbold eller basket. Efter håndsoprækning deles eleverne ind i grupper 

og spillene går i gang. Det var det 8. klasse skulle lave denne dag i idræt. 
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hederne er mange. Dog betragter mange lærere, forældre og ledelser idrætsfaget som et aktivi-

tetsfag hvor fokus på udvikling af kundskaber og færdigheder inden for diverse sportsgrene er i 

højsædet.2 

Handlekompetence ses dannelsesmæssigt som et ideal. Handlekompetence kan forstås som evnen 

til at handle på baggrund af erfaring, indsigt og erkendelse.3 Af denne grund er det ikke kun for-

delagtigt at se på udviklingen af handlekompetence i ét fag, men i alle skolens fag da det også 

fremgår som et tydeligt mål for folkeskolen at ”… udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for 

oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.4 

1.1 Problemformulering 

I opgaven vil jeg arbejde ud fra følgende problemformulering: 

Jeg vil undersøge om arbejdet med målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen kan 

udvikle elevernes handlekompetence og hvorfor disse begreber kan være fremmende for eleverne i 

et fremtidigt perspektiv? 

1.2 Læsevejledning 
Opgaven er delt op i fire dele. Den første del består af indledning, problemformulering, læsevej-

ledning og en redegørelse af evalueringsrapporten fra 2004 ’idræt i folkeskolen’ med henblik på 

målsætning og medbestemmelse. Evalueringsrapporten kan give et grundlag for og afsæt til at 

arbejdet med målsætning og medbestemmelse kan løfte idrætsfagets potentialer. Slutteligt i den-

ne del vil jeg kort redegør for enkelte områder fra rapporten ’Status på faget idræt’ (herefter be-

tegnet SPIF) fra 2011 som gør status på idrætsfaget bl.a. med afsæt i evalueringsrapporten fra 

2004. 

Anden del danner den teoretiske ramme for opgaven. I denne del definerer og redegør jeg for 

handlekompetence som begreb ud fra Hans Jørgen Kristensen definition. Derudover kommer jeg 

ind på målsætninger med primært udgangspunkt i to af Hilbert Meyers ti kendetegn på god un-

dervisning. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Hilbert Meyer da han ikke ser på målsætning som 

                                                           
2
 EVA, s.17 

3
 Peitersen, s.54 

4
 Jensen (2013), s.13 
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et isoleret tiltag, men ser målsætning i samspil og interaktion med andre vigtige bestanddele i un-

dervisningen. Sluttelig i anden del vil jeg redegør for begrebet medbestemmelse bl.a. ud fra den 

socialkonstruktivistiske læringsteori, Hillerød-modellen samt deltagelsesstigen. 

Tredje del af opgaven består af analyse og refleksioner af praksis. Dette tager udgangspunkt i den 

beskrevne teori samt empiri som jeg har indsamlet i forbindelse med to forløb hvor jeg har arbej-

det med målsætning og medbestemmelse på hver sin måde. Jeg vil først beskrive og analysere 

forløb1 og derefter forløb2. Jeg har valgt at inddrage begge forløb da forløb2 er tilrettelagt og ud-

ført på baggrund af erfaringer fra forløb1. Hvert forløb havde sine kvaliteter. Jeg har derfor på 

baggrund af min erfaring haft mulighed for at handle anderledes og dermed vurdere om de æn-

drede tiltag har haft betydning i forhold til målsætningen. Da mine analyser og refleksioner læner 

sig op ad den indsamlede empiri, vil jeg  i denne del slutte af med et afsnit om hvilke perspektiver 

som kan påvirke udfaldene af evalueringen samt vurdere validiteten af empiriundersøgelserne. 

Den sidste og fjerde del af opgaven vil herefter tage sit afsæt i en videre diskussion af begreberne 

målsætning, medbestemmelse og handlekompetence set ud fra folkeskolens og idrætsfagets for-

mål samt et samfundsmæssigt perspektiv for dermed at belyse hvordan handlekompetence kan 

være fremmende for eleverne i et fremtidigt perspektiv. Herefter følger et afsnit jeg kalder ”mit 

fagsyn” hvor jeg vil definere mit faglige og personlige ståsted i forhold til ovenstående diskussion. 

Dernæst følger konklusion og slutteligt en perspektivering set i lyset af den nye folkeskolereform. 

2. EVA 2004 
I dette afsnit vil jeg med afsæt i evalueringsrapporten ”idræt i folkeskolen” (herefter betegnet 

EVA) fra 2004 foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut undersøge fagets aktuelle status med 

henblik på målsætning og medbestemmelse. Dette for at fastlægge i hvilken grad lærere og elever 

oplever at disse begreber optræder i idrætsundervisningen, hvordan begreberne opfattes og hvil-

ke muligheder der kan ligge i at arbejde med dem. 

 

2.1 Målsætning 
I rapporten fremgår det at målsætning i idrætsundervisningen er et område med plads til forbed-

ring. Det mest udbredte er at arbejde med mål for hele klassen. Begrundelserne for dette er bl.a. 

at det er tidskrævende at sætte individuelle mål i forhold til at idræt kun har to timer ugentligt på 
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skemaet, at idræt ikke har tradition for skriftlighed samt det faktum at faget er styret af aktivite-

terne, især i udskolingen.5 En kortlægning viser at 70% i høj grad sætter mål for den praktiske del 

af idræt, mens kun 6% i høj grad sætter mål for den teoretiske del. Ud fra dette kan man konstate-

re at mange idrætslærere dermed opfatter og ophøjer faget som et aktivitetsfag der skal lede mod 

færdigheder inden for forskellige discipliner. Kun 10% af lærerne svarer at de sætter mål for hver 

enkelte elev. Disse 10% er formentlig de idrætslærere som også har årgangen i andre fag og der-

med kender elevernes baggrunde og læringsstile. Den manglende målsætning for eleverne og for 

klassen i idrætsundervisningen vanskeliggør evalueringen af undervisningen og dermed udbyttet 

og progressionen i undervisningen.6 

2.2 Medbestemmelse 
 I rapporten fremgår det at eleverne finder medbestemmelse motiverende. De føler at de bliver 

taget alvorligt når de kan bidrage med ønsker og erfaringer. Medbestemmelsens form ændrer sig 

dog fra de yngre klasser til de ældre hvor der nærmere kan tales om valgfrihed på de ældre klasse-

trin. Det er vigtigt at læreren finder balancen mellem valgfrihed og medbestemmelse da faget el-

lers mister sin værdi og bliver et frikvarter hvor bolde smides på banen, og der er fri leg (jf. case i 

indledningen). Rapportens anbefalinger går på at læreren skal gå i dialog med eleverne omkring 

fagets og lærerens krav og mål så eleverne bedre kan forstå medbestemmelsens begrænsninger.7 

2.3 Sammenfatning 
Medbestemmelsens kvalitet i idrætsundervisningen hænger ofte sammen med en tydelig målsæt-

ning. Hvis medbestemmelsen skal medføre læring,  er det vigtigt at denne også rammesættes og 

målsættes tydeligt. EVA anbefaler at lærerne går i dialog med eleverne om selve idrætsfagets mål. 

Denne dialog bør ikke kun indgås med eleverne og ikke kun formidles af idrætslærerne. 

I evalueringsrapporten gives et bud på idræts placering og status hvilket først og fremmest peger 

på at ledelsens måde at videreformidle fagets status på til medarbejdere og forældre spiller en 

stor rolle. På de skoler hvor ledelsen ikke tildeler idræt stor opmærksomhed, betragtes faget som 

et ”åndehul”. Melder ledelsen derimod ud  til lærere og forældre med tydelige mål og krav for 

                                                           
5
 EVA, s.25 

6
 Ibid, s.27 

7
 Ibid, s.35 
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skolens politik omkring idræt, øges fagets status. Rapportens anbefalinger går på at idrætslærerne 

skal blive bedre til at profilere deres fag og gøre deres arbejdsgiver og kollegaer bevidste om fa-

gets potentialer. Dette anbefales at gøres bl.a. ved at fremhæve de almendannede aspekter samt 

opstille tydelige mål for undervisningen således ledelse, kollegaer og forældre ikke er i tvivl om 

hvad faget kan bidrage med.8 Ud fra EVA at dømme er medbestemmelse og målsætninger i 

idrætsundervisningen elementer som bør indgå for at bevare og øge fagets potentialer. Dette gi-

ver mig videre grundlag for at undersøge hvordan disse elementer kan indgå i praksis således mu-

ligheden for de almen dannende aspekter i idrætsfaget bevares. 

2.4 SPIF 2011 
I dette afsnit vil jeg følge op på SPIF rapportens undersøgelse i forhold til ovenstående områder fra 

EVA. I forhold til målsætning er der ikke sket forbedring på dette område siden 2004. Følgende er 

procenttal en sammenfatning af besvarelserne ’høj’ og ’nogen grad’. Ligesom i 2004 svarer 99% af 

de tilspurgte lærere at målsætningen i enten høj eller nogen grad omhandler den praktiske del af 

idræt. Kun 60% svarer at målsætningen i høj eller nogen grad omhandler den teoretiske del af 

idræt. I forhold til målsætning for klassen som helhed er der et markant fald i forhold til 2004. I 

2011 svarer 79% at de sætter mål for klassen, mens det i 2004 var 91% som svarede at de satte 

mål for klassen som helhed.9 

I forhold til medbestemmelse er der også et markant fald i elevernes medbestemmelse omkring 

indholdet i idrætstimerne. Dog er elevernes medbestemmelse omkring arbejdsformer og metoder 

uændret. Grunden til dette kan være at der er blevet større fokus på faglighed og opfyldelse af 

Fælles Mål hvilket kan have begrænset elevernes medbestemmelse.10 

SPIF rapporten viser yderligere at lærerne oplever mindre opbakning til faget fra både kommunen, 

skolebestyrelsen, ledelsen, lærerpersonalet, forældre og elever.11 

SPIF rapporten redegør også for hvad der siden 2004 har ændret sig og dermed kan have haft ind-

flydelse på enten fremgang eller tilbagegang. Der nævnes bl.a. at den offentliges interesse i sko-

lens rolle mht. sundhed har ændret sig. Dette kan have medført at mange lærere har fået et øget 

fokus på sundhed og føler et øget ansvar for elevernes sundhed hvilket kan nedprioritere fagets 

                                                           
8
 EVA, s.44 

9
 SPIF, s.23 

10
 Ibid, s.22 

11
 Ibid, s.24 
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andre potentialer. Derudover nævnes den ny læreruddannelse hvor linjefaget idræt i 2007 gik fra 

at fylde 0,6 årsværk til at fylde 1,2 årsværk.12 Denne opkvalificering af linjefaget på læreruddan-

nelsen kan have vist sig at uddanne idrætsfaglige – og didaktiske kompetente idrætslærere. Dog 

kan det tænkes at disse nyudklækkede idrætslærere ikke haft muligheden for alene og tidsmæs-

sigt at skabe de positive resultater i forhold til SPIF rapporten fra 2011. Desværre udklækker de 

sidste idrætslærere med idræt som 2-årigt linjefag i 2014. Herefter bliver linjefaget igen 1-årigt. 

Del 2 

3. Handlekompetence  
Ét af de almendannede aspekter som idræt har potentialer for er udviklingen af handlekompeten-

ce. Jeg vil  i dette afsnit definere begrebet handlekompetence. Jeg vil tage udgangspunkt i Hans 

Jørgen Kristensens definition som i 1990 beskrev handlekompetence som ’evnen til at handle på 

baggrund af erfaring, indsigt og erkendelse.’13 En handling kan beskrives som at værende intenti-

onel og målrettet og må kunne begrundes i motiver og indeholder derfor elementer af viljen til 

forandring. Handlekompetence er ikke en undervisningsmetode eller et mål der i sig selv kan be-

stræbes. Det er derfor min overbevisning at selve midlerne til at nå dette mål også skal anses som 

mål i sig selv. Ydermere må fagene stå sammen om at arbejde med metoder som kan fremme ud-

viklingen af handlekompetence. I idrætsdidaktikken har handlekompetence ikke stået centralt 

som mål, men som dannelsesideal åbnes der nu op for fagets potentialer til at gøre eleverne selv-

stændige og handlekompetente. Idræt har over længere perioder gennemgået en udvikling fra at 

være et fag udelukkende centreret omkring det fysiske udbytte og med fokus på de sportslige 

færdigheder til at være et fag med fokus på den almene dannelse. I 1975 ændres formålsformule-

ringen for faget således at fagets formål bliver ”at eleverne motiveres for fysisk aktivitet og at de-

res fysiske, psykiske og sociale udvikling fremmes.” Hermed nedprioriteres det humanbiologiske, 

og der kommer fokus på det humanistiske. Også dengang satte det idrætslærerne på en prøve, og 

det var en stor opgave for idrætslærerne at lære eleverne utallige af idrætsgrene, motivere dem 

til fysisk aktivitet og fremme deres psykiske og sociale udvikling – på kun to timer ugentligt.14 I dag 

                                                           
12

 SPIF, s.25 
13

 Peitersen, s.54 
14

 Koch, s.11 
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har uddannede idrætslærere heldigvis (og forhåbentlig) flere didaktiske og pædagogiske redska-

ber med i rygsækken. Men på trods af at idræt stadigt kommer mere og mere på tale som et dan-

nelsesfag, og dette også fremhæves som krav i formålet for faget, tydeliggør antallet af idrætsti-

merne på skoleskemaet stadig ikke dette. Idrætslærerens opgave bliver da at give eleverne lysten 

og evnerne til at kunne handle og forudsætningerne til at være kropslige aktive og bevidste i og 

udenfor skolen.15 Af denne grund kan handlekompetence ses som en vigtig forudsætning i forhold 

til ovenstående formål for faget. Inden for idræt opererer man med de kropslige, idrætslige,  per-

sonlige og sociale kompetencer som endegyldigt danner grundlag for den almene handlekompe-

tence (figur 116). Den kropslige kompetence består af de basale bevægelsesfærdigheder som ele-

ven erfarer gennem deltagelse i idrætten. Den kropslige kompetence er funktionel og udvikles 

eller ændres gennem skolen og livet. Den idrætslige kompetence påvirker og udfordrer som regel 

den kropslige kompetence i og med der trænes og erfares i forskellige bevægelseshandlinger. Dvs. 

at man tilegner sig idrætslig kompetence ved gennem erfaring at prøve, lege, øve, konkurrere, 

men også ved at få kendskab til teknik, taktik og værdinormer inden for forskellige idrætsgrene. 

Personlig kompetence vedrører de kognitive dimensioner hos individet. Det handler om individets 

følsomhed og bevidstheden om sig selv kontra omverdenen. Social kompetence består i at rumme 

empati og solidaritet, at besidde rollefleksibilitet, tage ansvar, løse konflikter samt forstå, accepte-

re og kritisk kunne vurdere regler/normer. 

 

 

 

 

Figur 1. Almen 

handlekompe-

tence (Helle 

Rønholt). 

                                                           
15

 Fælles Mål 2009, s.3 
16

 Peitersen, s.64 
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Ovenstående kompetencer er beskrevet som fire separate, men kompetencerne inddrager og på-

virker ofte hinanden og giver endegyldigt den almene handlekompetence. Omdrejningspunktet for 

kompetencernes indflydelse på hinanden er faglighed, dvs. at læreren formår at kommunikere 

omkring læringsindholdet.17 Ud fra denne teoretiske gennemgang finder jeg det relevant at se på 

arbejdet med tydelig målsætning i undervisningen da det netop understreges at omdrejningspunk-

tet for udviklingen af handlekompetence er tydelighed omkring læringsindholdet. Endvidere finder 

jeg det relevant at se på arbejdet med medbestemmelse da det er gennem erfaringen at eleverne 

kan tilegne sig ovenstående kompetencer. 

4. Målsætning  
Arbejdet med målsætning i idrætsfaget bør først og fremmest tage udgangspunkt i trinmålene for 

faget idræt. I faghæftet for idræt er mål og slutmål gjort klare så idrætslæreren ved hvad der skal 

arbejdes hen imod. På den måde er det klart for den enkelte idrætslærer hvad eleverne skal kun-

ne i idræt på et givent tidspunkt. Trinmålene er opdelt i mål for ”Kroppen og dens muligheder”, 

”Idrættens værdier” og ”Idrættens kultur” hvilket også giver rum for at eleverne kan arbejde med 

de sociale dimensioner og faget kan dermed sættes ind i en større samfundsmæssig og menne-

skelig sammenhæng. 18 I mine overvejelser om at arbejde med tydelig målsætning som middel 

mod at eleverne opnår handlekompetence, tog jeg bl.a. afsæt i denne forestilling af Karsten 

Schnack: ”Det karakteristiske ved en handling er ikke, at man udfører fysisk aktivitet, men at der 

foreligger en hensigt for den handlende. Man skal altså stræbe efter at opnå et eller andet, for at 

det kan siges, at man handler.”19 Der skal altså forud for en handling ligge en bevidsthed omkring 

handlingens formål for at eleven kan handle målrettet. Dog fører viden og indsigt i målformulerin-

gen ikke til handling i sig selv, der skal udvikles en handlekompetence.20 

Jeg vil følgende redegør for hvad tydelig målsætning i undervisningen kan bære med sig samt hvil-

ke forudsætninger det kræver af både lærer og elever. Jeg vil tage udgangspunkt i to af Hilbert 

Meyers ti kendetegn på god undervisning; klar strukturering af undervisningen og indholdsmæssig 
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klarhed. I Hilbert Meyers afsnit om klar strukturering af undervisningen som kriterium for kvalitet i 

undervisningen definerer han klarhed som: 

”Undervisning er klar struktureret, når varetagelsen af undervisningen fungerer, og når der i lige 

høj grad for lærere og elever er en tydelig ”rød tråd” i lektionen.”21 

Det vil sige at der skal være overensstemmelse mellem mål, indhold og metoder. Lykkes det at 

opnå denne overensstemmelse med samarbejde fra elevernes side, vil læreren opleve undervis-

ningen som helstøbt. Problemet opstår når læreren forsøger at gabe for højt ved at realisere for 

mange forskellige mål gennem forskelligt indhold ved hjælp af forskellige metoder. Man kan der-

med risikere at undervisningen ”går op i limningen”.22 Hilbert Meyer anbefaler at man i sin detal-

jeplanlægning af et forløb holder sig til den metodiske grundrytme karakteriseret ved tre faser: 

indledning, udarbejdelse og resultatsikring. Derudover at der er klarhed i opgaverne. Dvs. at ele-

verne ved hvad der er på dagsordenen. Dette kræver at eleverne har forstået sammenhængen 

mellem mål, indhold og metode. For at sikre denne klarhed kan læreren lade eleverne få et indblik 

i sine didaktiske overvejelser. Desuden skal der være en klarhed mht. regler så der skabes tryghed 

i arbejdssituationen.23 

Hilbert Meyer understreger også vigtigheden af indholdsmæssig klarhed. Hvis dette ikke er til ste-

de, vil eleverne ikke forstå hvad der foregår i timerne. Som kriterium for kvalitet i undervisningen 

definerer han følgende: 

”Indholdsmæssig klarhed er til stede, når opgavestillingen er udformet forståeligt, det tematiske 

forløb er tilrettelagt plausibelt, og resultatsikringen er klar og forpligtende.”24 

Jeg vil følgende koncentrere mig om at uddybe hvilke lærerkompetencer det kræver at udforme 

en forståelig opgavestilling da jeg senere vil anvende denne teori i min analyse. Forståelighed i 

opgavestillingen kræver en didaktisk kompetence i at tage udgangspunkt i elevernes forudsætnin-

ger, og opgavestillingen skal være velafbalanceret mellem mål, indhold og metode. For at skabe 

denne balance, må læreren først analysere hvad der er det vigtigste i opgaven. Dette kalder Hil-
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bert Meyer for en lærerstrukturanalyse, og indebærer at læreren kan gennemtænke hvilke hand-

linger eleven må udføre for at nå frem til målet.25 Læreren skal derudover finde ud af hvilket 

kompetenceniveau eleverne bevæger sig på. Læreren skal stille en lærerdiagnose. Lærerens opga-

ve bliver at undersøge om eleverne har de nødvendige kompetencer, strategier, nysgerrighed, 

erfaringer, interesser mfl. for at kunne løse en given opgave. 

Målsætningens funktion er at skabe motivation og rette elevernes handlinger og indsats i en be-

stemt retning. Det er bl.a. gennem formuleringen af mål at eleven kan tage ansvar for sine hand-

linger.26
 Arbejder man fx med medbestemmelse i undervisningen, skal eleverne vide på hvilken 

baggrund og med hvilket formål de skal agere og handle. 

5.Medbestemmelse 
I formål for folkeskolen §1, stk. 3 står der at ”folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor 

være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”27 Når eleverne inddrages i beslutninger, dis-

kussioner og valg, giver det dem erfaringer med medbestemmelse i praksis som kan medvirke til 

den demokratiske dannelse. Derudover kan medbestemmelse i undervisningen bidrage til en ræk-

ke andre positive effekter såsom øget ansvarsfølelse og engagement og dermed øget deltagelse og 

handling. Ifølge den socialkonstruktivistiske læringsteori er erfaring og interaktion en forudsæt-

ning for læring. Individet bruger sine tidligere erfaringer til at konstruere kundskaber i et socialt 

samspil med andre. Da individet ifølge denne teoretiske tilgang er medskabende på baggrund af 

erfaringer, kan man sige at medbestemmelse kan være et nyttigt værktøj til at gøre sig disse erfa-

ringer samt skabe mulighed for at interagere i et socialt fællesskab.28 

I forløb1 havde jeg som målsætning at udvikle elevernes sociale kompetencer ved at være medbe-

stemmende og aktive i et socialt fællesskab. For at begrunde mine valg i praksis, vil jeg redegør for 

Etienne Wengers teori og forståelse af mennesket som et lærende individ gennem praksisfælles-

skabet. Herefter vil jeg redegør for Hillerød-modellen som redskab til planlægning og gennemfø-

relse af undervisningen gennem forskellige opgavetyper samt deltagelsesstigen som pædagogisk 
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og didaktisk redskab til læreren. 

 

Wenger står bag begrebet praksisfællesskaber som er af den opfattelse at mennesket er et læren-

de og socialt individ som lærer gennem levende erfaringer og deltagelse i sociale praksisfællesska-

ber. Læring er ikke en individuel proces, men forbundet med aktiv deltagelse i praksisfællesskaber 

kendetegnet ved et gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire.29 For at læring 

finder sted må eleven i en proces med andre være aktivt deltagende. For at knytte Wengers teori 

til det medbestemmende element, kan man sige at medbestemmelse bør indgå i det situerede 

praksisfællesskab for at individet indgår som aktiv deltagende og erfarende. At være aktivt delta-

gende hænger i mine øjne tæt sammen med at være medskabende i et fællesskab. I arbejdet med 

sociale kompetencer opererer man også med begrebet intentionel læring. Den intentionelle socia-

le læring forekommer idet at læreren gennem pædagogiske og didaktiske overvejelser situere en 

social interaktion mellem eleverne som derved skal påvirke elevernes sociale indsigt og kompe-

tencer. For at elever kan opnå den sociale indsigt, skal de i et socialt fællesskab, en gruppe, be-

vidstgøres om de sociale normer og værdier som dermed evt. kan føre til nye adfærdsformer som 

er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende gruppe.30 Når eleverne besidder gode sociale 

kompetencer, er de i stand til at handle aktivt og kritisk i forhold til den pågældende aktivitet.  

Rammerne som læreren sætter for fællesskabet kan føre til opgavetyper med forskellige lærings-

muligheder. 

I praksis kan man læne sig op ad Jørgen Christensens og Erik Torstensens model for forskellige op-

gavetyper (figur 231). Om modellen siger de at man i undervisningen skal være opmærksom på 

selve formen for at opnå forskellige læringsmuligheder. Modellen er blevet udarbejdet i forbin-

delse med et projekt der kørte over tre år (1980-1983) i et forsøg på at udvikle den traditionelle 

idrætsundervisning som typisk var lukket i både indhold og form.32 Jeg har valgt at beskrive hvilke 

muligheder der kan opstå gennem opgavetype 2b som har et åbent indhold med en lukket form. 
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Figur 2. Opgavetyper 

(Christensen og Torsten-

sen).                                            

 

 

Om denne opgavetype er antagelsen at muligheden for læring er større. Derudover kan denne 

opgavetype udvikle deltagerne socialt og medvirke til en gruppeudvikling frem for helt lukkede 

opgavetyper. I en åben opgavetype får eleverne mulighed for at disponere opgaven og interagere 

med hinanden i en proces mod at opnå opgavens målsætning.33 Erfaringer fra projektet viste dog 

at det var vigtigt gradvist at lade eleverne få erfaringer med at være medbestemmende og at op-

gavetype 3 ofte skabte forvirring og vanskeligheder for eleverne.34 

Følgende vil jeg beskrive deltagelsesstigen, udviklet af Roger Hart i 1992.35 Denne model stiftede 

jeg først bekendtskab med efter forløb1 hvilket skabte refleksioner til at ændre mine tiltag op til 

det andet praksisforløb – disse vil jeg vende tilbage til. 

Deltagelsesstigen illustrerer hvordan man systematisk kan arbejde med medbestemmelse så man 

tilpasser graden af medbestemmelse i den konkrete situation.36 Stigen viser forskellige muligheder 

for deltagelse. For hvert trin bliver graden af deltagelse større. På nederste stigetrin, 1-3, er der 

ingen deltagelse. På disse trin er eleverne hhv. misinformeret, uinformeret eller informeret i en 

grad så eleverne inddrages i begrundelserne for beslutninger, men ikke har deltaget i dem. På sti-

getrin 4-5 har eleverne mulighed for at diskutere, argumentere og komme med input som kan 

påvirke lærerens beslutninger. På trin 6-8 inddrages eleverne i beslutninger og konkrete løsninger. 

På trin 7 er det eleverne som alene beslutter og handler, mens trin 8 har læreren med som lige-

                                                           
33

 Peitersen, s.218 
34

 Terp, s.7 
35

 Jensen (2011), s.9 
36

 Bilag 1 



Læreruddannelsen i Silkeborg Bachelorprojekt idræt Iben Vorup 141637 

Side 17 af 48 
 

værdig deltager i beslutningsprocessen. Trin 8 kræver større færdigheder hos eleverne end trin 7, 

og det er derfor det øverste trin på stigen.37 

Del 3 

6. Beskrivelse af forløb1 

Jeg vil følgende beskrive det første forløb som fandt sted i min 4. års praktik på Hammerum Skole 

med to 8. klasser. Mit mål var at udvikle elevernes sociale kompetencer, bl.a. ved at indgå i et fæl-

lesskab præget af forskelligheder. Derudover var det et mål for mig at stille en opgave med tydeli-

ge rammer og forventninger og samtidig inddrage eleverne i undervisningen. Eleverne skulle stilles 

for en opgave hvor ansvar og initiativ var nøgleordene. Derudover ville jeg give dem medbestem-

melse og vise dem tillid til at løse en åben opgave. Undervisningens indhold bestod i et forløb med 

både rytme/bevægelse og fysisk træning i form af styrketræning. Forløbet, som strakte sig over 6 

uger, startede med at jeg underviste eleverne i forskellige måder at opvarme og bevæge sig på, 

bl.a. ved et enklere opvarmningsprogram, ved at lære dem en sekvens med udgangspunkt i LA-

BAN’s bevægelsessystem og ved at lave flere forskellige former for styrketræning. Jeg valgte at 

starte ugerne på denne deduktive og instruerende måde for at sikre at eleverne fik den nødvendi-

ge inspiration og introduktion til hvordan opvarmning/rytme - og styrkeprogrammerne, som de 

ville få en opgaveformulering til, kunne forme sig. Eleverne kom i grupper som jeg havde sammen-

sat og skulle selv udforme bevægelses – og styrkeprogrammer som de skulle undervise andre 

grupper i. Jeg valgte at sammensætte eleverne i grupper hvor deres kropslige kompetencer blev så 

jævnt fordelt som muligt. 

6.1 Empiri forløb1 
Den indsamlede empiri består af tematiseret logbøger som eleverne skrev i før, under og efter 

forløbet. Derudover foretog jeg individuelle interviews samt fælles mundtlige evalueringer. Ved 

første logbogsskrivning kunne jeg se hvilken sportsgren(e) eleverne dyrkede. Ud fra dette kunne 

jeg sammensætte grupperne til forløbet således det blev uhomogene grupper i forhold til de 

kropslige og idrætslige kompetencer. Derudover fik jeg en klar fornemmelse af elevernes forvent-
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ninger til forløbet samt fornemmelsen af hvordan eleverne opfattede de ”normale” idrætstimer. 

Der var en klar overvægt af negative forventninger til forløbet hvilket undrede mig da jeg også 

kunne læse at mange opfattede deres nuværende idrætstimer som kedelige og ensformige. Der-

udover mente langt over halvdelen at de ikke havde nok medbestemmelse i idrætstimerne. Log-

bøgerne som eleverne skulle skrive i under forløbet var tematiseret omkring samarbejdet i grup-

pen. Spørgsmål som ”Hvad kan du gøre for at skabe et endnu bedre sammenhold i gruppen?” og 

”Hvad har du bidraget med i dag?” skulle få eleverne til at reflektere over egen indsats og rolle i 

gruppen. Sluttelig havde jeg en mundtlig evaluering med den ene 8.klasse som jeg også underviste 

i dansk (herefter kaldt klasse1). Den anden 8. klasse (herefter kaldt klasse2) udfyldte et evalue-

ringsskema med udsagn hvor eleverne skulle krydse af om de var enige eller uenige. Derudover 

foretog jeg sluttelig nogle interviews i forlængelse af logbøgerne. Evalueringen har altså både haft 

en kvalitativ og kvantitativ form. 

 I midten af forløbet valgte jeg at inddrage klasse1 i min overordnede målsætning som var at ud-

vikle elevernes sociale kompetencer. Jeg snakkede med eleverne i klasse1 om gruppearbejde, 

egen rolle i gruppen og sociale kompetencer. De blev inddraget i at målet for dem og for mig var at 

udvikle deres sociale kompetencer og evnen til at samarbejde i grupper. Dette mål vidste eleverne 

i klasse1 således var langt vigtigere end selve resultatet af opgaven. Det var midlet der skulle være 

det overordnet mål og det bærende i forhold til resultatet. 

6.2 Analyse og refleksioner 

 

 
 

 

 

Ovenstående case er et eksempel på den frustration mange elever udtrykte i arbejdet med at ud-

vikle deres egne opvarmnings – og styrkeprogrammer. På daværende tidspunkt stillede jeg mig 

ærligt talt uforstående over for elevernes forvirring og talrige spørgsmål – skulle jeg virkelig gang 

”Hvorfor skal vi danse? Jeg vil hellere spille fodbold!” et spørgsmål Keyvan fra 8.klasse gentag-

ne gange stillede. ”Hvorfor må vi ikke bare tage en video fra Youtube?” blev der spurgt i enkel-

te grupper.” ”Hvorfor må vi ikke selv bestemme hvem vi skal være i gruppe med?” var der flere 

der udbrød efter gruppeopdelingen. Mens gruppeopgaven stod på måtte jeg flere gange forsø-

ge at samle og motivere mange af grupperne, diskutere, komme med ideer og minde dem om 

at de stod til ansvar for deres gruppe og resten af klassen når de skulle undervise. 
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på gang formulere målene og meningen med opgaven? Efter nærmere refleksion forstår jeg at den 

røde tråd ikke har været til stede for eleverne, på trods af talrige formulerede mål. Mål vedrøren-

de den deduktive instruerende opvarmning, formålet med LABANS bevægelsessystem, mål for 

gruppearbejdet, mål i opgaveformuleringen samt målet med resultatet. Eleverne havde utrolig 

mange mål at gabe over. I dette forløb havde jeg, som nævnt, et overordnet mål om at udvikle 

elevernes sociale kompetencer, men jeg havde også som mål at elevernes skulle kende til op-

varmningens grundprincipper, at de skulle tage udgangspunkt i LABANS bevægelsessystem, at de 

skulle være kreative i gruppearbejdet og udvikle og styre egne aktiviteter og arbejdsmetoder og de 

skulle samarbejde i gruppen med fokus på ansvar, initiativer og inddragelse af alle gruppemed-

lemmer. I forhold til Hilbert Meyers kendetegn på god undervisning var der altså ikke en klar struk-

turering af undervisningen. Jeg forsøgte at realisere for mange forskellige mål gennem forskelligt 

indhold ved hjælp af forskellige metoder. Én af udfordringerne i forløbet var at jeg alene stod for 

undervisningen af 53 elever. Dermed blev organiseringen et større projekt for at undervisningen 

kunne finde sted. Jeg måtte dele eleverne op i to grupper hvilket medførte at eleverne blev under-

vist, vejledt eller overladt til sig selv på tidspunkter der ikke var hensigtsmæssige i forhold til at 

bevare den metodiske grundrytme; indledning, udarbejdelse og resultat. Det var til endnu større 

forvirring for eleverne og opgaverne mistede dermed yderligere klarhed. 

I detaljeplanlægningen forsøgte jeg at organisere undervisningen således der var mulighed for at 

eleverne kunne tilegne sig målene. Dog var jeg ikke tydelig i min lærerstrukturanalyse og havde ej 

heller forudsætningerne for at stille en lærerdiagnose. Forståelighed i opgavestillingen blev uklar 

for eleverne i og med jeg ikke formåede at formulere hvad der var det vigtigste i opgaven. På den 

ene side havde jeg et overordnet mål om at udvikle elevernes sociale kompetencer gennem grup-

pearbejdet og tænkte at medbestemmelsen i praksisfællesskabet som eleverne skulle være en del 

af  ville føre frem til målet. På den anden side var det ikke disse didaktiske overvejelser jeg lod ele-

verne få indblik i, det var én blandt mange. Forudsætningerne for at stille en lærerdiagnose var 

ringe da jeg på daværende tidspunkt ikke kendte til elevernes kompetenceniveau. Derudover hav-

de jeg ingen fornemmelse af elevernes nysgerrighed eller interesse for arbejdet med ryt-

me/bevægelse og fysisk træning. Jeg erfarede at denne manglende forudsætning i min planlæg-

ning også var én af grundende til elevernes frustrationer. Overlæggeren var sat for højt, og dette 
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resulterede i at mange elever følte sig angste og udsatte, mens kun få var i FLOW.38 

Min hensigt og mål med at lade eleverne udvikle deres egne programmer var at give eleverne 

medbestemmelse. Medbestemmelsen lå i den åbne/lukket opgavetype hvor eleverne kunne være 

skabende og selvstændige og havde frie tøjler til at udvikle netop den koreografi/opvarmning og 

det styrkeprogram som de kunne relatere til inden for de rammer jeg havde sat. På baggrund af 

efterfølgende refleksioner over opgavetype stiller jeg mig selv spørgsmålene: Hvis min lærerstruk-

turanalyse havde være velovervejet og klar, havde eleverne så formået at håndtere den åb-

ne/lukket opgavetype? Hvis jeg forinden forløbet havde haft forudsætningerne for at stille en læ-

rerdiagnose, havde jeg så valgt samme opgavetype i forhold til det indholdsmæssige? Var der i 

virkeligheden ikke tale om medbestemmelse, men en opgave trukket ned over hovederne på dem 

uden mulighed for at være en del af beslutningerne? 

I betragtning af deltagelsesstigen vil jeg gerne have befundet mig på trin 6-8 hvor eleverne inden 

for opgaven havde haft mulighed for at diskutere og argumentere for inputs som kunne have på-

virket mine beslutninger. Derudover at eleverne blev inddraget i beslutninger og konkrete løsnin-

ger. Ved nærmere eftertanke blev processen styret i en sådan grad at eleverne først og fremmest 

blev grundig informeret og inddraget i mine begrundelser for beslutninger, altså på stigetrin 3. 

Til at starte med havde jeg som skjult agenda og målsætning at eleverne skulle udvikle deres socia-

le kompetencer gennem medbestemmelse i et praksisfællesskab. Midt i forløbet valgte jeg at ind-

drage klasse1 i denne målsætning. Jeg tog denne beslutning da jeg i undervisningen kunne iagtta-

ge de flakkende, frustrerende og vagt deltagende elever. Jeg erkendte i processen at eleverne 

måtte have ét fokus, ét mål. Jeg valgte at eksperimentere med at tydeliggøre denne målsætning 

ved kun at inddrage klasse1.  Jeg snakkede med denne klasse om selve begrebet og hvad det kun-

ne gavne personligt at besidde en høj grad af social kompetence. Derudover opstod en klassesam-

tale om hvad et godt og udbytterigt gruppearbejde var, både på det sociale og personlige plan. Jeg 

var tydelig i min formulering omkring at eleverne de efterfølgende idrætstimer skulle have fokus 

på gruppe –og samarbejdet frem for resultatet af programlægningen. I de efterfølgende idrætsti-

mer var det tydeligt at eleverne fra klasse2 fortsat flakkede rundt, mens mange af eleverne fra 

klasse1 havde fået mere ro i grupperne og tydeligt havde taget ovenstående målsætning til sig. 

Endnu en grund til ’eksperimentet’ om kun at inddrage den ene klasse var min egen forestilling og 
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erfaring om hvordan mange lærere og idrætslærere ofte situerer sociale interaktioner mellem 

elever med målet om at eleverne opnår social læring. Min påstand er at eleverne ofte ikke bliver 

inddraget i denne målsætning og sætter resultatet langt højere end selve midlet. På dette område 

er det altså også vigtig at være tydelig omkring målet så eleverne kan arbejde målrettet frem for at 

det bliver en ”gætteleg”. ’Eksperimentet’ havde forskellige udslag, men var dog overvejende posi-

tive. Dog arbejdede nogle elever mere eller mindre ubevidst med målsætningen som eleverne selv 

påpeger.  Nedenstående er uddrag fra tre forskellige interviews: 

”Samarbejdet i gruppen var meget bedre anden gang, og der var flere med i gruppen, men jeg tror 

bare man nemt glemmer det. Jeg tror at det er fordi vi går i 8. klasse og er vant til at det er resulta-

terne der tæller og ikke hvordan man når frem til resultatet.” 

”Jeg tror at det har været mere ubevidst. Det var en god gruppe i forvejen. Tænkte over det den 

første gang du sagde det, men man glemmer det tit. Det skal være ligesom ens håndboldtræner 

der bliver ved med at sige i et halvt år at man skal huske én bestemt ting. Hvis man huskede os på 

det i et halvt år, ville man ikke glemme det hele tiden.” 

”I starten delte vi os meget op i gruppen, men efter din information snakkede vi mere om at alle i 

gruppen skulle være med og så var der flere der kom med ideer. Jeg kunne godt mærke forskel på 

den anden klasses grupper som ikke havde fået den information som vi havde. De snakkede ikke så 

meget sammen. De virkede ikke særlig forberedte, og de virkede splittet i grupperne.” 

Eleverne som var blevet inddraget i målsætningen om at udvikle sociale kompetencer som primær 

mål havde langt større udbytte i forhold til den sociale læring og udviklede eller blev mere bevid-

ste om rollefleksibilitet, ansvarlighed og kommunikation i samarbejdet. Vigtige udviklingsområder 

som indgår i den endelige almene handlekompetence. 

”Efter du havde givet information om gruppearbejdet blev jeg meget mere bevidst om samarbej-

det. Jeg føler i hvert fald at jeg har udviklet mig socialt. Jeg plejer nemlig at arbejde alene og kan 

bedst lide at bare dele opgaverne ud, men nu er jeg mere bevidst om at snakke sammen.” 

Det kan have stor betydning når eleverne får medbestemmelse, det kan motivere til deltagelse og 

dermed til at styrke gruppearbejdet og den sociale læring. De åbne opgavetyper skaber langt stør-

re mulighed for at grupperne får en ansvarsfølelse, disponerer opgaven og interagerer med hin-
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anden. Dog er det kommunikationen omkring en klar målsætning for opgaven som kan muliggøre 

at dette rum for gruppearbejdet kan være til stede. Desuden må læreren overveje opgavetypen i 

forhold til mål, indhold, metoder, klassetrin, klasseengagement – og interesse. Havde jeg forinden 

dette praksisforløb haft kendskab til klassernes kompetencer, erfaringer og interesse for ryt-

me/bevægelse og fysisk træning, ville jeg muligvis have valgt at tage udgangspunkt i en mere luk-

ket, men legende tilgang til undervisningen hvor målsætningen havde været en helt anden. 

6.3 Sammenfatning 
Mit mål var at udvikle elevernes sociale kompetencer. Dog blev der blandt dette mål også formu-

leret utallige andre mål for eleverne. For mig var det tydelig at den sociale indsigt hos klasse1 var 

med til at muliggøre at et praksisfællesskab opstod. Eleverne som var blevet inddraget i målsæt-

ningen havde langt større udbytte i forhold til den sociale læring. Det har haft stor betydning for 

nogle grupper i forløbet at de havde friere tøjler under programlægningen og det kan uden tvivl 

styrke den sociale læring og lysten til at deltage. Hvis man har fokus på at skabe et praksisfælles-

skab og som idrætslærer forsøger at situere sociale interaktioner og læring, står det for mig klart 

at åbne opgavetyper skaber langt større mulighed for udvikle deltagernes sociale kompetencer og 

skabe et praksisfællesskab. Jeg vil dog stadig understrege at kommunikationen omkring målet og 

fagligheden for opgaven har stor betydning for om et praksisfællesskab opstår. At udvikle elever-

nes sociale kompetencer og erfaringer i situerede situationer skal ikke være en skjult læreplan. 

Derfor var det ikke alle grupper hvori et praksisfællesskab opstod. 

Erfaringen jeg tager med mig fra dette forløb er først og fremmest at der skal være en klar struktur 

med en tydelig sammenhæng mellem mål, indhold og metode. Derudover er det vigtigt at man 

som lærer forinden undervisningen har gjort sig klare og konkrete overvejelser omkring målsæt-

ningen for undervisningen, herunder en lærerstrukturanalyse og en lærerdiagnose. Jeg ser en 

dobbelthed i forhold til opgavetypen i dette forløb. På den ene side motiverede det mange elever 

og lysten for mange til at deltage - om jeg skal tolke denne lyst som engagement til gruppen og 

opgaven eller som frihed for eleven uden opsyn, har jeg stadig ikke svaret på. På den anden side 

skal man også gennem sin lærerdiagnose vurdere hvilket indhold der egner sig til klassen til at bli-

ve stillet som en åben opgavetype. I forhold til målet om at udvikle elevernes sociale kompetencer 

ville jeg med det kendskab jeg har til klassen i dag have valgt et indhold fx med boldbasis for at 
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eleverne kunne færdes i et miljø hvor de allerede følte sig trygge. I dette miljø kunne en overord-

net og tydelig målsætning om den sociale læring have sin ret og plads og ikke vige til siden for fru-

strationer omkring manglende kropslige erfaringer og kompetencer og nye begreber inden for 

rytme/bevægelses-området. 

7. Beskrivelse af forløb2 
Forløb2 tager udgangspunkt i klasse1 som også var en del af forløb1. På baggrund af forløb1 valgte 

jeg i forløb2 at have endnu større fokus på at være tydelig og klar i min målsætning. Desuden gav 

det indholdsmæssige langt større mulighed for at eleverne selv kunne forme indholdet ud fra de-

res interessefelter. Mit mål var at udvikle elevernes handlekompetencer gennem medbestemmel-

se og tydelig målsætning. Jeg valgte stadig at arbejde med den åbne opgavetype. Derudover var 

mit kendskab til eleverne bedre, men jeg valgte dog alligevel at være grundigere i mit forarbejde 

for at øge mine forudsætninger for at stille en lærerdiagnose samt for bedre at forstå elevernes 

reaktioner og forudsætninger. Forløbet, som strakte sig over 3 uger, startede med en grundig in-

troduktion af idræts – og læringshjulet hvor jeg med udgangspunkt i modellen demonstrerede for 

eleverne hvordan jeg havde brugt modellen til at planlægge og målsætte min undervisning.39 Den-

ne introducerende undervisning tog bl.a. udgangspunkt i korte koreografier gennem eksperimen-

terende leg og fantasi, men også boldbasisfunktioner inden for håndbold i form af mesterlære-

princippet med fokus på social læring og konkurrence. Herefter fik eleverne lov til at danne grup-

per og skulle nu selv ud fra idræts- og læringshjulet udvikle en aktivitet hvor de ved fremvisning 

skulle kunne begrunde målet med deres aktivitet og deres overvejelser i planlægningen. Før forlø-

bet udfyldte eleverne spørgeskemaer omhandlende deres nuværende opfattelse af idrætsunder-

visningen med henblik på målsætning og medbestemmelse. Som slutevaluering udfyldte eleverne 

igen et spørgeskema. Begge spørgeskemaer var en blanding af en kvalitativ og kvantitativ under-

søgelse. 

7.1 Empirisk undersøgelse før forløb2 
Da spørgeskemaundersøgelsen kun er foretaget på en enkelt klasse, er det kun en stikprøve, men 

alligevel relevant i forhold til min opgave da min analyse af empiri og forløbet tager udgangspunkt 

                                                           
39

 Bilag 2 
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i disse elevers reaktioner og respons på målsætning og medbestemmelse i praksis. Spørgeskemaet 

varierer med spørgsmål med tre svarmuligheder og spørgsmål hvor eleverne selv skulle formulere 

deres svar. I spørgeskemaet er der 23 elevbesvarelser. Eleverne definerede i spørgeskemaet hvad 

de tænkte det ville sig at eleverne havde medbestemmelse. 14 elever svarer at det betyder ”at vi  

også er med til/får lov til at bestemme hvad der skal ske i undervisningen” hvoraf 2 af dem bruger 

ordet indflydelse. Enkelte elever uddyber: ”At eleverne selv får lov til at bestemme til en vis græn-

se, og på den måde kan man få flere til at være aktive” og ”at vi får lov til at arbejde lidt mere selv-

stændigt.” 

Hvor ofte oplever du at I er medbestemmende i idræt? 

 

70% af eleverne oplever til en vis grad at være medbestemmende i idrætsundervisningen. Denne 

måling skal dog ses i lyset af hvordan de er medbestemmende. I spørgeskemaet er svaret hertil 

overvejende at de får lov til at vælge mellem nogle forskellige aktiviteter som læreren bestemmer. 

I og med eleverne får lov til at vælge mellem forskellige valgmulighederne, altså hvilke aktiviteter 

de vil lave, føler de sig medbestemmende. Som nævnt i afsnit 2.2 kan dette nærmere betegnes 

som valgfrihed. 

Hvad tænker du at du og andre kan lære ved at være medbestemmende i idræt? 

Dette var et svært spørgsmål for eleverne, og derfor var der 8 tomme pladser i svarfeltet. Dog var 

der nogle fine refleksioner. 6 elever mente at man kunne lære at tage ansvar, 3 elever mente at 

man kunne lære at blive mere aktiv og tænke mere over tingene, 2 elever svarede samarbejde, 

mens 2 andre elever svarede at man kunne lære at gå på kompromis og give plads til andre. Disse 

kompetencer som eleverne nævner er alle elementer som samlet set kan føre til udviklingen af 

handlekompetence. Jeg blev derfor positiv over elevernes refleksioner og så muligheder i at ind-

drage disse begreber i praksisforløbet og derved anvende elevernes egne refleksioner. 

4%

70%

22%
4%

Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig
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Hvor ofte oplever du at læreren tydeligt fortæller jer hvad målet med idrætsundervisningen er? 

 

35% af eleverne følte at de sjældent blev inddraget i målsætningen for idrætsundervisningen. Det-

te tal kom ikke bag på mig da jeg flere gange havde overværet deres ”normale” idrætstimer hvor 

der hverken kommunikeres omkring overordnede mål eller målsættes for den enkelte elev. Den 

tydelige målsætning viste sig også at blive den største udfordring i mit praksisforløb. De fleste ele-

ver svarer dog i spørgeskemaet at de foretrækker at kende målet med undervisningen da de der-

med arbejder bedre, kan være mere forberedt og fokuseret. En elev svarer: 

”Helt klart! Det er bare meget nemmere at have et mål at skulle nå, end bare lede efter noget man 

ikke ved hvad er…” 

Hvad er det vigtigste i idræt? 

 

Med udgangspunkt i svarene fra dette spørgsmål følte jeg at jeg havde et afsæt til at tale med ele-

verne om formålet med idræts – og læringshjulet. 

Stikprøveundersøgelsen har givet mig blandet besvarelser hvad angår elevernes udgangspunkt. 

Eleverne er hverken fremmede med begreberne medbestemmelse og målsætning, men er uvante 

med dem i praksis. Eleverne kender til begrebet medbestemmelse og forstår mulighederne i dette, 

22%

26%35%

17%

Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig

4%

52%
44%

At lære noget At være aktiv

Begge dele
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men begrebsopfattelsen tager primært udgangspunkt i deres tidligere erfaringer som nærmere 

kan betegnes valgfrihed. Det kommer til udtryk at tydelig målsætning især er uvant for dem i 

idrætsundervisningen, men eleverne er ikke i tvivl om at undervisning med en tydelig målsætning 

bliver mere målrettet og er motiverende. 

7.2 Analyse og refleksioner 

 

Målet med dette forløb var at udvikle elevernes handlekompetence gennem medbestemmelse og 

tydelig målsætning. Jeg ville inddrage eleverne i undervisningen gennem medbestemmelse i opga-

vetypen. Dog stod det endnu højere som mål at være tydelig omkring målsætningen med forløbet. 

Jeg valgte at gøre dette eksplicit ved at undervise eleverne i målsætninger. Jeg ville altså gøre dem 

bevidste om at gennem en tydelig målsætning i planlægningen, kan man lære mere i idrætsunder-

visningen. For at tydeliggøre dette inddrog jeg idræts – og læringshjulet som redskab. Denne an-

vendte jeg i gennemgangen af min undervisning. Derefter skulle eleverne selv planlægge og udvik-

le aktiviteter ud fra modellen. Det eksplicitte som jeg tydeliggjorde over for eleverne var at deres 

aktivitet skulle tage udgangspunkt i en tydelig målsætning hvor de efter undervisningen af deres 

aktivitet skulle kunne gøre rede for målsætningen og læringen ud fra idræts – og læringshjulet. 

Målsætningen var altså konkret og tydelig. Derudover havde jeg været særligt opmærksom på i 

planlægningen at opbygge forløbet efter en enkelt metodisk grundrytme. Dermed var der, i for-

hold til forløb1, langt større sammenhæng mellem mål, indhold og metode. Desuden var mine 

forudsætninger for at udarbejde en lærerstrukturanalyse og stille en lærerdiagnose også bedre. I 

min lærerdiagnose lagde jeg vægt på at vælge et indhold som kunne motivere eleverne og hvor 

eleverne fik mulighed for at deltage på deres kompetenceniveau og interessefelt. Det var tydeligt 

for mig at det motiverede eleverne da det gik op for dem at de selv skulle udvikle og kunne be-

stemme hvilken aktivitet, disciplin, leg eller færdighed de ville fremvise og undervise de andre i. 

”I må gerne samle jer og sætte jer foran mig,” råber jeg ud til eleverne som allerede har fundet fod 

– og håndbolde frem inden idrætsundervisningen, mens jeg står klar med idræts- og læringshjulet. 

”Årh, kan vi ikke bare komme i gang?” spørger Nicklas. Jeg forklarer Nicklas at det er vigtigt at 

han forstår at bruge modellen da han selv skal begrunde sin aktivitet med den. Jimmi himmelven-

der øjnene, og Ole supplerer Jimmis tanker med ”Jamen, vi har forstået det.” 



Læreruddannelsen i Silkeborg Bachelorprojekt idræt Iben Vorup 141637 

Side 27 af 48 
 

Fodbolddrengene følte sig straks mere tryg ved opgaven i og med de kunne få lov til at inddrage 

fodbolde, andre drenge fandt hurtigt en håndbold, mens pigerne bryggede på forskellige legende 

aktiviteter. Det motiverede mange elever og øgede den aktive deltagelse at de følte sig tildelt an-

svar og tillid til at kunne løse opgaven. I forhold til deltagelsesstigen havde jeg forsøgt at inddrage 

eleverne i det rum som findes på stigetrin 6-8 hvor eleverne inddrages i beslutninger, alene beslut-

ter og handler, men også har læreren med som vejleder og beslutningstager. Det medbestem-

mende element i denne opgavetype med et åbent indhold højnede elevernes deltagelse og enga-

gement. Derudover har det givet større grundlag for refleksioner i evalueringen efterfølgende. Ud 

fra evalueringen kan jeg se at 20 ud af 21 mener at der var tilpas meget medbestemmelse. 

Det som viste sig at være én af de største udfordringer var mundtligheden som jeg pludselig gjorde 

til en del af idrætsundervisningen. Mundtligheden bestod i at definere og fastholde målsætninger 

ud fra idræts –og læringshjulet. 9 ud af 21 kommer i evalueringen ind på at der var for meget snak 

og manglende sved på panden. Ud fra iagttagelser vurderer jeg også at det var i de mundtlige 

breaks at der opstod uro og eleverne mistede koncentration og fokus. Eleverne ville gerne være i 

gang. Ud fra den empiriske undersøgelse forinden var jeg klar over at mundtligheden omkring ind-

holdet og læringen heri var uvant for eleverne. Jeg oplevede også til tider at jeg som underviser 

blev påvirket af elevernes tilgang – var det nok nu? Snakkede vi for meget og lavede for lidt? Blev 

de urolige fordi de havde forstået det eller fordi det var for svært? Jeg valgte dog at holde fast i 

mundtligheden da jeg fandt det vigtigt at evaluere på hver aktivitet som grupperne fremviste og 

fastholde eleverne i deres målsætninger. 

Uddrag fra evalueringsskemaer: 

Der lå en dobbelthed i den frustration som udspillede sig i den mundtlige evaluering af hver aktivi-

tet. Mange elever mistede som sagt fokus, blev rastløse, kolde og ville højest sandsynligt mene at 

det opløste et flow og helt bestemt ikke hørte til i idrætsundervisningen, men samtidig var det 

”Jeg synes man sad meget stille, når man skulle snakke om den der model.” 

”Det har ikke været de sjoveste idrætstimer, men der har været mere læring i det end der plejer.” 

”Jeg synes, at i idræt skal man bevæge sig. Jeg synes meget vi snakkede.” 

”Det var nyt og sjovt, men svært at lære.” 
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netop i disse evaluerings-breaks at læringen opstod på baggrund af erfaringen som dermed ledte 

til refleksioner efterfølgende. Det blev tydeligere for eleverne hvilke muligheder der lå i at ændre 

tiltag. Der kom  mange forslag til at udvikle gruppernes aktiviteter ud fra de målsætninger hver 

enkelte gruppe havde sat sig. Bl.a. havde en gruppe haft fokus på elementerne boldbasis med fod 

hvor de ville udvikle en leg med fokus på fysisk træning gennem konkurrence. Gruppens målsæt-

ning var at det gennem det legende aspekt  og konkurrencen skulle motivere flest mulige til fysisk 

træning. I evalueringen kom resten af klassen ind på at man i køen op til forhindringsbanen stod 

meget stille og man muligvis kunne lave to forhindringsbaner – altså dele klassen op. Derudover 

kom de med forslag til at differentiere det konkurrerende element da dette bestod i at ramme 

overlæggeren på et fodboldmål – altså en differentiering for at motivere yderligere til deltagelse. 

Gruppen som fik denne respons gav efterfølgende udtryk for at nu forstod de hvad det var jeg ville 

lære dem. Evaluering og mundtligheden var altså yderst relevant i forhold til elevernes refleksio-

ner og  for at fastholde dem i modellens muligheder og målsætningen med opgaven. 

En anden udfordring bestod nemlig i at anvende og udnytte idræts –og læringshjulet til formålet. 

Under gruppearbejdet gik det op for mig at halvdelen af grupperne havde  udviklet en aktivitet og 

derefter udvalgt de elementer fra modellen som kunne passe til deres aktivitet. I evalueringen af 

hver aktivitet gik det op for mange af disse grupper hvorfor de skulle bruge modellen, hvorfor de 

skulle være tydelige i deres målsætning og hvordan modellen netop kunne understrege denne 

tydelighed og derudover være et redskab i planlægningen frem for en hæmsko.  

I slutevalueringen valgte jeg bl.a. kvantitativt at evaluere på kompetencer som er en del af den 

almene handlekompetence. De kompetencer som er mest fremtrædende og eleverne vurdere sig 

selv til at have enten udviklet eller fået forståelse for gennem forløb2 er følgende: 

 

Jeg forstår at man gennem lege og konkurrencer i idræt kan lære om sig selv og andre 

 

Ja
90%

Nej
10%
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Jeg er blevet bedre til at udvikle og styre egne idrætsaktiviteter 

 

Øvelser som denne gør mig klar over at der er forskellige roller i en gruppe. Jeg forstår at jeg kan 

have forskellige roller i forskellige grupper 

 

Øvelser som denne gør mig bedre til at tage ansvar og initiativ 

 

Øvelser som denne lærer mig at tænke selvstændigt og kritisk 

 

Det der i den grad kom bag på mig var at det efterfølgende kun var halvdelen af eleverne som 

kunne huske hvad målet med undervisningen var. Tvivlene opstår da på ny – var jeg ikke tydelig 

omkring målsætningen? Gabte jeg igen for højt? Var der ikke en rød tråd mellem mål, indhold og 

metode? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? 

Ja
62%

Nej
38%

Ja
65%

Nej
35%

Ja
67%

Nej
33%

Ja
76%

Nej
24%
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7.3 Sammenfatning 
Under forløb2 mødte jeg frustrationer og konflikter fra eleverne ligesom jeg oplevede i forløb1. 

Jeg var derfor hurtig til, under introduktionen og opstarten i forløb2, at tvivle på om jeg denne 

gang overhovedet var tydeligere og mere målrettet i min planlægning og gennemførelse. Men det 

var jeg. Elevernes frustrationer blev primært fremkaldt grundet den uvante mundtlighed og un-

dervisning sammenlignet med deres ”normale” idrætsundervisning. Eleverne var stadig i en proces 

om at lære at arbejde under og med en målsætning. En kæmpe forskel fra forløb1 var at jeg i den-

ne gruppeproces kunne være der til at vejlede eleverne da jeg i dette forløb underviste én klasse 

frem for to. Dette gjorde at jeg i opløbet kunne nå at redde nogle frustrationer eller blot fungere 

som vejledende instans. 

Erfaringen jeg tager med mig fra dette forløb er at jeg som kommende idrætslærer skal stå ved 

den tydelige målsætning og fagligheden i idræt, på trods af at der findes nemmere løsninger. Disse 

nemmere løsninger var eleverne i denne klasse vant til at arbejde med i idrætsundervisningen. 

Mine refleksioner efterfølgende går derfor primært på at eleverne også skal lære og vænne sig til 

at arbejde med mundtlighed i idræt. Jeg tvivler ikke på at næste gang eleverne får muligheden for 

at arbejde med idræts- og læringshjulet, vil undervisningen have endnu større forudsætninger for 

progressivitet, læring, mundtlighed, tålmodighed og bevidsthed om målsætning og handling ud fra 

denne. 

7.4 Vurdering af empiri og andre perspektiver 

Følgende vil jeg komme ind på hvilke perspektiver der kan spille ind på empiriens validitet og tro-

værdighed. Først og fremmest var det tydeligt for mig allerede i forløb1 at eleverne ikke var vant 

til at skrive logbog og kvalitativt registrere og nedskrive oplevelser, følelser og refleksioner. Svare-

ne bestod ofte af enstavelsesord og ingen eller få uddybninger. Dog gjaldt dette især klasse2. Jeg 

tolkede dette som manglende viden omkring formålet med forløbet samt manglende relationer til 

mig. Derfor valgte jeg at disse elever slutteligt skulle have et kvantitativt spørgeskema hvor de 

skulle sætte kryds ud fra enig eller uenig. Klasse1 slutevaluerede jeg med mundtligt. Evalueringen 

sammen med klasserne har altså haft forskellig form hvilket har mindsket kongruensen i ligheden 

af spørgsmål. Ydermere er logbogen et evalueringsredskab som kræver tilvænning, især i idræt da 

jeg kunne høre på mange elever at de syntes det var unaturligt og ude af kontekst at skulle finde 

blyant frem og sidde og skrive i idræt. Jeg er ikke i tvivl om at relationerne mellem jeg selv og ele-
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verne har haft stor indflydelse i evalueringsarbejdet. Over en kort periode fik jeg opbygget stærke 

og positive relationer til eleverne i klasse1 (da jeg også fungerede som dansk – og klasselærer) – 

eleverne som forløb2 også tager udgangspunkt i. Denne relation har haft betydning for elevernes 

deltagelse og motivation, modsat klasse2. En positiv relation til læreren gøre det lettere i og med 

eleverne tør spørge hvis der opstår tvivl. Ydermere skaber det positive forventninger gensidigt. 

Eleverne i klasse1 havde skabt en sådan relation til mig via samtale og præsentation af mig selv at 

de vidste at forløb1 var en stor interesse for mig. Det spejlede sig i den måde de greb opgaven an 

på og gerne ville respondere positivt på min person. Derudover har jeg været bevidst om at ele-

verne i klasse1 gerne har ville leve op til mine forventninger – dette har uden tvivl præget elever-

nes måde at tolke mine spørgsmål på og dermed deres tilhørende svar. Denne relation går begge 

veje. Mine relationer til eleverne, både positive og negative, vanskeliggør at tolke hver enkelte 

svar objektivt. Ovenstående perspektiver er jeg især blevet opmærksom på i bearbejdningen af 

logbøger, spørgeskemaer og interviews. Fremadrettet gør det mig bevidst om betydningen af eva-

lueringsformen i forhold til indhold, metode og målsætning og hvilke forbehold der evt. skal tages 

i forhold til evalueringens udfald. 

 
Del 4 

8. Handlekompetence som dannelsesideal 

Udviklingen af handlekompetence har måske mere end før fået større betydning for elevernes 

fremtid. Det som engang skabte rammerne for identitetsdannelsen – og følelsen var det nationale 

aspekt som blev udgjort af ideen om en homogen befolkning hvor stat, nation, religion, sprog og 

kultur var ens. Denne identitetsdannelse – og følelse er dog blevet udfordret i det senmoderne 

samfund  i takt med at begreber som globalisering og multikulturalisering indgår som nye betin-

gelser i Danmarks – og verdensbilledet. Thomas Ziehe taler om kulturel frisættelse. Vi er ikke læn-

gere stavnsbundet af traditioner, men skal derimod selv tage stilling til hvad man vil og hvilken vej 

man ønsker at gå i sit liv. Denne frihed til selv at vælge mellem uendelige mange valgmuligheder 

som kan have konsekvenser for fremtiden kan føre til angst og usikkerhed og dermed handlings-
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lammelse.40 Det er derfor mere end før vigtigt at børn i skolen i dag tilegner sig handlekompeten-

ce således de også uden for skolen har modet og evnen til at vurdere, tage stilling og handle. Iden-

titetsdannelse er i dag en individuel proces med individuelle formål hvor man kan løsrive sig og gå 

sine egne veje. For at eleverne kan finde fodfæste i denne søgen og dette arbejde har handle-

kompetence en stor betydning for troen på sig selv og sine egne muligheder og evnen til at indgå i 

sociale fællesskaber og  evnen til at være aktiv og handlende i et demokratisk samfund. Dette i 

overensstemmelse med folkeskolens formål §1, stk. 2 og 3, hvor eleverne skal udvikle ”…tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. Ydermere skal ”Folkeskolen forbere-

de eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkesty-

re.”41 

At arbejde med medbestemmelse og målsætning med idræts – og læringshjulet som redskab 

handler i bund og grund om at tage selvstændige, kritiske og refleksive valg i et fællesskab ud fra 

et givent eller valgt formål. Målsætningen giver altså eleverne en begrundelse til at handle som de 

gør, og det medbestemmende element udfordrer eleverne i at sortere blandt de valgmuligheder 

som står åbne for dem inden for de fastsatte rammer. Men hvordan kan man måle udviklingen af 

handlekompetence? Som tidligere nævnt kan handlekompetence ikke beskrives som en undervis-

ningsmetode eller som mål i sig selv, men en tydelig målsætning og medbestemmelse kan blandt 

andet indhold og andre metoder være med til at skabe rammerne for at muligheden for at udvikle 

handlekompetence opstår. Disse muligheder skal skabes så ofte som muligt. Det er ikke sikkert 

alle elever opnår eller oplever følelsen af at være handlekompetent samme tid og samme sted, og 

det er heller ikke sikkert at alle elever forlader 9. klasse som handlekompetente. Men rammerne 

for muligheden skal tilstræbes. 

9. Folkeskolen – samfundets eller barnet skole? 

Udviklingen af handlekompetence indgår som beskrevet oven for indirekte i formålet for folkesko-

len. Er målet om at eleverne opnår handlekompetence til for eleverne som et personligt fremtids-

beredskab i forhold til identitetsdannelse, stillingtagen og handling ud fra subjektive synspunkter, 

eller er målet om udvikle elevernes handlekompetence til for samfundets skyld? Jeg vil følgende 

komme ind på handlekompetence i forhold til sundhedsperspektivet med udgangspunkt i Børge 
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Kochs aspekter på hvorfor det er vigtigt at udvikle handlekompetence i forhold til sundhedsper-

spektivet. Børge Koch mener at den sundhedsmæssige samfundsudvikling kræver aktive handlere 

for at kunne ændre betingelser i børn og unges hverdag. Med dette henvises der til de stigende 

sygdomsproblemer i samfundet.42 ”Opmærksomheden er de senere år blevet rettet mod en stigen-

de grad af handlingslammelse og magtesløshed, der kan iagttages mange steder i vores sam-

fund.”43 Denne tendens kan især iagttages inden for sundhedsområdet. Børge Koch mener at den-

ne handlingslammelse udgør en stor udfordring. På det individuelle plan kan handlingslammelse 

ikke blot føre til forringet livskvalitet, men kan være direkte sygdomsfremkaldende. På det sam-

fundsmæssige plan må der altså indgå aktive og handlende borgere i samfundet for at løse dette 

sundhedsproblem. Ifølge Børge Koch må skolens primære arbejde med sundhed derfor være at 

bidrage til løsningen af nutidens og fremtidens sundhedsproblemer. Med andre ord skal eleverne 

udvikle handlekompetence for at kunne påvirke de forhold som har indflydelse på sundheden. 

Fokus på den sundhedsfremmende undervisning i idræt er også formuleret som formål da ”det er 

væsentligt at kende til idrættens betydning for livsstil, livskvalitet og levevilkår. Det fremmer for-

ståelsen af det brede, positive sundhedsbegreb.”44 I denne sammenhæng kan idrætsfaget ikke 

kompensere for elevernes inaktive livsstil med sine 2 timer ugentligt på skoleskemaet. Børge Koch 

foreslår at denne ”sundhedsopdragelse” skal foregå i samarbejde med andre fag. Sundhed er ikke 

blot fysisk og kropsligt, mens også psykisk og socialt. Elever som ikke udvikler de kompetencer som 

idrætsfaget kan tilbyde har større risiko for tab af selvtillid og dermed manglende lyst til at deltage 

i fysisk aktivitet hvilket kan give manglende lyst til samvær og indlæring, og eleven kan dermed 

virke adfærdsvanskelig hvilket kan skabe en dårlig social relation til andre. Dette kalder Børge Koch 

for ”den onde cirkel”. Læreren må derfor først og fremmest forsøge at motivere og fastholde ele-

verne i en tilstand hvor eleverne dyrker aktiviteten på grund af indre glæde og lyst – altså en indre 

motivation. Én af disse motivationsfaktorer i idræt kunne være det medbestemmende element i 

form af opgavetypen hvor eleverne stilles for opgaver som kræver handlinger mod et defineret 

mål. På denne måde er der mulighed for at eleverne udvikler sig inden for ud de fysiske, psykiske 

og sociale aspekter. Sundhedsperspektivet udelader altså ikke komplet det psykisk velbefindende, 
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men forskellige parter kan have forskellige agendaer og prioriteringer hvad angår sundhedsper-

spektivet. 

Ovenstående kaster forskellige perspektiver på udviklingen af handlekompetence og formålet med 

denne. Skal handlekompetence ses som dannelsesideal i forhold til elevernes personlige åndsfri-

hed, subjektive identitetsdannelse og heraf valg og skal denne identitetsdannelse ske frit uden at 

præge eleven, eller er det handlende borgere i et samfunds – og sundhedsmæssigt perspektiv som 

folkeskolen skal hjælpe til at udvikle? Det kan være svær at skille individ og borger fra hinanden, 

og jeg mener ikke at dette er muligt. Det danske samfund består af danske statsborgere som med-

fører formelle pligter og rettigheder for alle i et demokratisk virke, men som individ i Danmark er 

tilhørsforholdene forskellige. 

I det senmoderne samfund er der ikke kun ét billede af den danske folkeskole, men mange, selvom 

man kan se demokratiet som forpligtende ramme om skolen. Skolens målsætning er fastsat ved 

lov. Denne lov udspiller sig fra politisk side hvor hver part har sin vision og ideologi om skolen – 

her indgår aspekter som menneskesyn, økonomiske målsætninger såsom fuld beskæftigelse, re-

duktion af velfærdsudgifter og minimering af sociale afvigere. Der kan altså ligge en konflikt og 

noget modstridende i at disse som fastsætter rammerne for folkeskolen på den ene side har en 

vision som gælder for parterne i den danske folkeskole, men også har en interesse for sig selv som 

politisk instans. Dette kan endvidere føre til modstridende værdier i folkeskolen. Jeg vil følgende 

komme ind på 4 dilemmaer: 1) Dannelse versus uddannelse hvor dannelsesperspektivet skal ses 

som dannelse til at indgå som borgere i et demokratisk samfund med fælles rammer, men som 

giver plads til forskellighed. Skolen skal dog uddanne elever til at forberede sig på at specialisere 

sig til en plads på arbejdsmarkedet hvor de skal anerkendes som individer og være i konkurrence 

med andre. 2) Lighed versus ulighed. Skolen skal lære eleverne at alle er lige, og der er plads til 

alle. Dog skal skolen give særligt plads til elever med særlige behov, og det bliver skolens opgave 

at sortere mellem stærke og svage elever. 3) Social versus faglig. Skolen skal lære eleverne sociale 

færdigheder så de kan begå sig i demokrati og tage humanistiske hensyn. Skolen skal motivere, 

forstå, respektere og give plads til alle. På den anden side skal skolen sikre at eleverne har et solidt 

fagligt fundament endda på baggrund af sammenligninger med andre danske og udenlandske sko-

ler. 4) Kontrol versus autonomi. Skolen er et kontrolsted hvor eleverne indgår i en dagligdag som 

de ikke selv har defineret og indgår derudover i det asymmetriske forhold som der er mellem 
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voksne og børn. På den anden side skal skolen støtte hvert enkelte elev som et individ der har ret 

til autonomi og til at afvige fra læseplan og selv vælge livsform.45 

Handlekompetence løser ikke dilemmaerne, men arbejdet med at udvikle elevernes handlekom-

petence, herunder i arbejdet med medbestemmelse og tydelig målsætning, mener jeg, tilgodeser 

flest mulige af ovenstående modstridende værdier. Det der gør sig gældende er at lærerne i et 

tværfagligt samarbejde formår at uddanne gennem dannelse. I fælles mål for faget idræt står som 

trinmål efter 9.klassetrin eksempelvis at eleverne skal lære at ”forholde sig til fysiske og psykiske 

reaktioner, der opstår i med – og modspil samt i konkurrencer”. I idræt kan læreren fx arbejde med 

at eleverne oplever konkurrence mod sig selv og andre, som på arbejdsmarkedet, men tilgangen 

til denne målsætning kan gennem det medbestemmende element og ansvar skabe en demokratisk 

ramme som skaber plads til forskelligheder. Ligeledes kunne man arbejde med åbne opgavetyper 

for at tilgodese værdierne i at udvikle elevernes sociale færdigheder, men med en tydelig målsæt-

ning omkring det faglige indhold som skal læres i det sociale fællesskab som udspilles. Pointen er 

at det må forventes at lærerne er fagligt og didaktisk kompetente til at tage udfordringen op om at 

mindske dilemmaerne i folkeskolen. Lærerne må også have visioner. 

 

10. Mit fagsyn 

Hvis man laver en rundspørge om hvad formålet med folkeskolen er, vil nogle svare uddannelse og 

faglighed, mens andre vil svare dannelse og livsduelighed. Stiller man det samme spørgsmål om 

formålet med idræt i folkeskolen vil overvægten at svarene være motion og sundhed, mens langt 

færre vil byde på de dannelsesmæssige aspekter som formål. I den danske folkeskole er der gen-

nem det sidste årti blevet stillet større krav til fagligheden. Dette i takt med at synligheden er 

skærpet i og med nationale og internationale tests udføres og offentliggøres. Desuden vurderes 

elevernes faglighed med karakter hvilket også indføres i idrætsfaget fra skoleåret 2014/2015 rettet 

mod en afgangsprøve i idræt i 9.klasse. Vil dette fokus på afgangsprøven i idræt yderligere rette 

idrætsundervisningen mod at udvikle elevernes kropslige og idrætslige færdigheder? Vil udviklin-

gen af handlekompetence og idrætsfagets potentialer for det dannelsesmæssige gå tabt i dette 

tiltag? Hvordan forener man at eleverne tilegner sig disse færdigheder og bliver uddannet, mens 
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der også skal dannes. Hvad er vigtigst? Og hvorfor skal det egentlig være umuligt at gøre begge 

dele? I min optik kan uddannelse sagtens gå hånd i hånd med dannelse. Den kompetente lærer må 

besidde didaktiske og pædagogiske færdigheder som vigtigste forudsætning for at elevernes læ-

ring og faglighed øges gennem et bevidst metodevalg som både tilgodeser kropslig og idrætslig 

udvikling, men også det dannelsesmæssige. Jeg mener at man som idrætslærer må arbejde ud fra 

visionen om at opfylde alle fagets mål – både hvad angår færdigheder i forskellige idrætsgrene og 

det dannelsesmæssige. Måske vil nogle mene at det er utopi, men hvis idrætslærerne sænker am-

bitionsniveauet og springer over hvor gærdet er lavest vil der danne sig en ond cirkel. Det handler 

om at bryde ud af denne onde cirkel som der allerede er ved at danne sig et billede af i form af en 

bolddiskurs.46 I mine praksisforløb oplevede jeg til tider også en personlig frustration over mang-

lende fremgang, beklagelser fra eleverne og ”det besværlige” i at fastholde eleverne i en læringssi-

tuation i idrætsundervisningen. Denne frustration sneg sig løbende ind på tanker om at det måske 

ville være nemmere at spille lidt fodbold, eller i hvert fald bare de sidste 15 minutter. Jeg forstod 

hvordan mange idrætslærere til tider kan føle afmagt og frustration i forhold til at indføre tydelige 

målsætninger og medbestemmelse i idrætsundervisningen – i hvert fald hvis eleverne ikke er be-

kendt med denne arbejdsgang. Jeg forstod at det var nemmere at gøre idræt til et aktivitetsfag. 

Dette satte tanker i gang over om mange af de idrætslærere som efterhånden har mange år bag 

sig inden for faget måske alle har startet ud med visioner om at gøre idræt til et fag med mål for 

læringen og med øje for fagets potentialer til at udvikle elevernes handlekompetence. Mange har 

måske endt med at kaste håndklædet i ringen. Hvorfor? Fordi idrætslæreren før ham også gjorde 

det. Derfor må vi ikke gøre det. Vi skal bryde ud af den onde cirkel. Jeg tror på at man kan tilrette-

lægge idrætslige læringsforløb hvor der både er øje for den almene dannelse, sundhed, almene 

kropslige og idrætslige færdigheder, fysisk træning af kroppen, dannelse til et demokratisk sam-

fund, til selvstændige og sociale individer, til arbejdsmarkedet og til fællesskabet. Min erfaring er 

at didaktiske modeller og redskaber hjælper til at højne det pædagogiske, teoretiske og faglige 

niveau i idrætsundervisningen. I henhold til anbefalingerne fra EVA om at idrætslærerne må tyde-

liggøre faget som et læringsfag på lige fod med skolens andre fag, er jeg ikke i tvivl om at netop 

sådanne redskaber og værktøjer vil indgå i mit fremtidige arbejde før, under og efter undervisning, 

netop for at kunne begrunde og tydeliggøre fagets potentialer. 
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11.Konklusion 
I mine øjne skaber arbejdet med tydelig målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen 

gode muligheder for at udvikle elevernes handlekompetence. I praksis har jeg erfaret at dette dog 

kræver visse forudsætninger, både fra elevernes og lærerens side. Idræt har ikke tradition for 

skriftlighed og mundtlighed. Derudover udspiller medbestemmelsens form sig ofte i valgfrihed. 

Dette generelle billede var hvad jeg trådte ind i. Jeg er ikke i tvivl om at arbejdet med tydelig mål-

sætning og det medbestemmende element skal have sit indpas i idrætsundervisningen, men det 

kræver tilvænning for eleverne at lære at arbejde med læringsaspektet i idræt. Derudover kræver 

det at læreren er tålmodig og målrettet og ikke giver slip på sine ambitioner og visioner. Læreren 

skal fastholde eleverne i processen. Når eleverne vænner sig til at handle ud fra tydelige mål, vil 

idrætsundervisningen fremadrettet forløbe mere progressivt i forhold til at udvikle elevernes 

kropslige, idrætslige, personlige og sociale færdigheder og eleverne har mulighed for at udvikle 

almen handlekompetence. At udrette lærerstrukturanalyser – og diagnoser forud for undervisnin-

gen og dermed være tydelig og klar i sine formuleringer til eleverne kræver også visse forudsæt-

ninger. Nok kan man have kompetencerne til at målsætte tydeligt, men målsætningens kvalitet 

forudsætter relationer til eleverne. Eleverne skal kunne se den røde tråd mellem indhold, opgave-

type, metoder og målsætning. Det skal give mening. Ét forløb passer måske til én klasse, men ikke 

til en anden. Det er derfor vigtigt at skolernes ledelse også prioriterer og arbejder på at ansætte 

kompetente idrætslærere med uddannelse inden for faget. Faget må ikke blive nedprioriteret stil-

lingsmæssigt således undervisningen varetages af skiftende vikarer. Hvis eleverne skal støttes i 

den før nævnte proces, må undervisningen ledes af et kontinuerligt og kompetent idrætslærerstab 

for at der dermed skabes progressivitet. Når man arbejder med det medbestemmende element 

skal medbestemmelsens form også rammesættes. Som didaktisk værktøj til læreren ser jeg Hille-

rød-modellen og deltagelsesstigen som nyttige værktøjer som kan bevidstgøre læreren i sine over-

vejelser. I undervisningssammenhæng er jeg overbevidst om at inddragelse af didaktiske værktøjer 

og redskaber kan gøre ligeså meget gavn for eleverne som for læreren – netop for at rammesætte. 

Medbestemmelsen form bliver dermed tydelig og konkretiseret i form at fx idræts- og læringshju-

let. Som effektiv redskab til læreren, for at holde fokus på målsætning, metodevalg og læring i 

idrætsfaget kan endvidere nævnes den dynamiske årsplan.47 Udover at fungere som didaktisk red-
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skab til lærerteamet, kan denne også medvirke til at tydeliggøre og fremhæve fagets potentialer 

og almen dannende aspekter over for kollegaer, forældre og ledelse. 

Set fremadrettet kan udviklingen af handlekompetence have stor indflydelse på elevernes fremti-

dige færden, både som individ og som borger i et demokratisk samfund. Hvis eleverne udvikler 

handlekompetence giver det dem mulighed for at tage selvstændige valg på baggrund af refleksi-

oner og en kritisk bevidsthed. Dette kan være fremmende for elevernes identitetsdannelse da der, 

som nævnt, i dag findes uendelige valgmuligheder og veje at gå. Eleverne kan da blive i stand til ud 

fra en bevidst subjektiv og intentionel hensigt at handle målrettet. Desuden kan eleverne gennem 

medbestemmelse i idrætsundervisningen, medansvaret og erfaringen på længere sigt lære at begå 

sig på demokratisk vis som borger i et samfund som forpligter til deltagelse, rettigheder og pligter. 

I og uden for skolen, fx på arbejdsmarkedet, er hverdagen præget af forskellige praksisfællesska-

ber. I lyset af dette ser jeg endnu fordele ved at arbejde med den åbne/lukket opgavetype da ele-

verne lærer at begå sig i praksisfællesskaber hvor hver sociale arena har sin ramme. 

At stille spørgsmålet om skolen er til for eleven eller for samfundet, kan virke firkantet i teorien. I 

praksis er det hverken firkantet eller cirkelformet – det har mange former. Skolerne, dens medar-

bejdere, herunder idrætslærerne, må acceptere at arbejde inden for en offentlig sektor i et kom-

plekst samfund hvor flere parter har forskellige interesser i folkeskolen. Læreren må på baggrund 

af formål for faget idræt have sine faglige og personlige visioner og fastholde disse. Det er en fæl-

les opgave for idrætslærere at arbejde med bl.a. tydelig målsætning og medbestemmelse for at 

styrke fagets almendannende aspekter og udvikle elevernes handlekompetence. Det er en fælles 

opgave at bryde ud af den onde cirkel. Det kræver tålmodighed, accept og vilje at undervise med 

tydelig målsætning og medbestemmelse i  idræt hvis eleverne er uvante med denne form. Jeg er 

dog ikke i tvivl om at disse elementer kan bære frugt med sig og skabe rammerne for at mulighe-

den for at udvikle handlekompetence opstår. En kompetence som eleverne får gavn af som individ 

og borger. 

 

11.1 Perspektivering - den nye folkeskolereform. Hvad nu? 

Jeg har valgt kort at perspektivere til den nye folkeskolereform som træder i kraft august 2014. 

Dette kan yderligere stille de forskellige parters interesse og hensigt med folkeskolen på kanten, 

især med henblik på den politiske instans som interessepart. Den nye folkeskolereform sætter 
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fokus på bevægelse og stiller krav til at eleverne hver dag skal være fysisk aktive i 45 minutter. 

Dette stiller krav til lærernes didaktiske kompetencer og personlige holdning til formålet med be-

vægelse og fysisk aktivitet – vil dette nye tiltag rettes mod mere sundhed eller mere dannelse? Vil 

det opkvalificere idrætsfaget eller have den modsatte effekt? 

I undervisningsministeriets beskrivelse af bevægelse i den ny folkeskole står der at ”Det skal med-

virke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens 

fag.” Derudover uddybes yderligere at ”Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange 

måder. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, 

boldspil eller lignende.”, eller ”…  ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes 

indhold.”48 

Reformen kan beskyldes for at være politisk - og samfundsorienteret og det egentlige formål kun-

ne tænkes at være rettet mod en forbedring af samfundsøkonomien. Man regner fedme for en af 

de største sundhedstrusler som dermed skaber store omkostninger for sundhedsvæsenet og sam-

fundsøkonomien. Kan man sætte motion på dagsordenen, kan der være udsigter til økonomiske 

gevinster og bedre velfærd i samfundet. Dette formål er dog heller ikke ubetydeligt eller uforståe-

ligt. Problemet kan opstå ved at tvivlen om hvilket afsæt og grundlag lærere og idrætslærerne skal 

arbejde ud fra, kan opstå. Jeg vil derfor påstå at det mere end nogensinde er vigtigt at ledelsen 

formår at fastsatte tydelige mål, forventninger og arbejdsrammer, således skolens lærere har lige-

værdige forventninger og forudsætninger for folkeskolereformens implementerede bevægelses-

del. I hvilken grad og på hvilken måde skal sundhedsperspektivet indgå i den nye folkeskole og ikke 

mindst i idrætsfaget? Ifølge undervisningsministeriets beskrivelse af bevægelse i undervisningen 

kan aktiviteten bestå af morgenløb, boldspil eller lignende, men der er også nævnt at det skal un-

derstøtte læringen i fagene og bevægelsen kan bruges pædagogisk til at arbejde med det faglige 

indhold. Men har de forskellige faglærere forudsætningerne og kompetencerne til at forene disse 

vidt forskellige forslag til bevægelsens indhold? For at bevægelse i skoledagen ikke blot bliver en 

løbetur, stikbold eller rundbold i skolegården, er det nødvendigt at fastsatte mål for læringen med 

selve bevægelsen skal tydeliggøres, ligesom læringsmål for fx arbejdet med noveller i dansk. 

                                                           
48

 www.uvm.dk 
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Jeg kan af gode grunde ikke svare på hvad der vil ske med den implementerede bevægelsesdels 

læringsaspekt eller om idrætsfaget opkvalificeres som enten læringsfag eller aktivitetsfag. Men jeg  

ser nuværende og kommende idrætslærere som fagligt og didaktisk kompetencestærke og som en 

vigtig bestanddel i teams og i det kollegiale samarbejde i fremtiden. Idrætslærerne må slå sit slag 

for at læring implementeres i hverdagens fysiske aktivitet. Idrætslærerne må dele sin viden og sin 

erfaring med andre faglærere. Formår teamet med forskellige faglærere at samarbejde og bidrage 

med hver sine faglighed, kan det lykkedes at skabe en sammenhæng mellem de fagopdelte timer, 

bevægelsen og idrætsfaget. 
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Bilag 3 

Eksempel på den dynamiske årsplan rette mod 7.klassetrin (udarbejdet i forbindelse med studie-

produkt ’Fremtiden idrætsundervisning’). 

Hvornår 

Uge 

Hvad Hvorfor/mål Indhold Metode/model Evalueringsmetode Resultat 

33 

34 

35 

Opvarmning 

Træne  og blive bevidste 

om kropslige bevægelser – 

og mønstre 

Kende til principper for 

opvarmning, udstrækning 

og nedkøling 

Udarbejde enkle opvarm-

ningsforløb 

 

Enkle opvarmningspro-

grammer – og lege 

Fysiologisk teori 

Udarbejdelse af opvarm-

ningsprogrammer med 

udgangspunkt i en be-

stemt aktivitet 

 

 

Fra deduktiv til induktiv 

Medbestemmelse 

Gruppearbejde 

Fremvisninger af op-

varmningsprogrammer 

Observationer 

Evalueringsskema 

 

     36 

     37 

    38 

Fysisk træning 

Kende til digitale mulighe-

der i forbindelse med 

pulsmåling og konditions-

test  

Kende til træningens be-

tydning for sundhed og 

trivsel 

Løbeanalyse 

Andersen-testen 

Intervalløb  

Muskeltræning i naturen 

Teori 

Parvis 

Legende tilgang 

Instruerende  

Eksperimenterende 

Løbevideoer 

Løbetest 

Individuelle målsætninger 

for motionsløb i uge 41 

 

39 

40 

41 

Orienteringsløb 

 

Skolernes motions-

løb 

Tryghed i at orientere sig 

og færdes på ukendte 

områder 

Udforske, forstå og gen-

nemføre orienteringsaktivi-

teter i forskelligt terræn 

 

Småløb på skolens områ-

de 

Teori om kort og kompas 

Skovløb 

Bronze – sølv – og guld-

løb 

 

 

Progressiv tilvænning til 

kortlæsning og større 

områder 

Samarbejde parvis 

 

Observation  

Mundtligt respons fra 

elever 

Evalueringsskema 
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42 

 

Efterårsferie      

43 

44 

45 

46 

MBU 

Vurdere og mestre kropsli-

ge bevægelser og bevægel-

sesmønstre 

Anvende forskellige stilar-

ter og genrer inden for 

rytmisk bevægelse 

Skabe og udføre egne og 

andres koreografier 

Anvende musik 

Udforske og eksperimen-

tere til forskelligt musik 

Arbejde med kroppens 

udtryk til forskelligartet 

musik 

Svingserie 

Hip hop serie 

Bevægelsesdrama 

Lave egne koreografier 

LABAN 

Fra induk-

tivdeduktivinduktiv 

Pigegrupper 

Drengegrupper 

Medbestemmelse 

Koreografierne 

Observation 

 

 

47 

48 

49 

Boldbasis 

Spiludvikling 

Lyst til spillet 

Sammenspil og samarbejde 

Få kendskab til forskellige 

spilsituationer 

Legende tilvænning til 

bold, gennem baner med 

tøndebånd, som skal 

rammes. Der tælles antal 

spark banen rundt. Lign. 

lege, driblebaner. 

Spil-hjulet 

Parvis 

Herefter adskilte drenge 

– og pigegrupper 

 

Glædesfyldt? Trygt? 

Spiludvikling 

 

 

1 

2 

 

 

Cricket 

Forstå og anvende taktiske 

handlemåder i spillet 

Forstå og forholde sig til 

egen rolle og eget ansvar i 

et regelbaseret spil 

Forholde sig til og accepte-

re tabe/-vindereaktioner i 

konkurrence 

Forstå og handle i overens-

stemmelse med begrebet 

fairplay 

Forholde sig til idrættens 

betydning i andre lande 

Småspil 

Forskellige cricket-spil 

En dag i hvidt 

Inddrage eleverne i cri-

ckets oprindelse og histo-

rie 

Formidle og have fokus 

på fairplay 

Holdundervisning 

Deduktiv 

Socialisering 

Iagttagelser og observa-

tioner på teknik, færdig-

heder og omgangstone 

 

3 

4 

Volleyball Opnå tekniske færdigheder 

Lyst til spillet 

Sammenspil og samarbejde 

Opvarmningsøvelser 

Øve og træne bagger -  og 

fingerslag uden net 

Øve slagene i smålege og 

konkurrecer 

Kidsvolley 

Holdundervisning 

 

Motivation 

Grupper 

Diffferentiering 

Iagttagelser og observa-

tioner 

På teknik og det endelige 

spil. 

Hvordan er samspillet på 

banen? 
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Det endelige spil – him-

mel eller helvede 

 

 

5 

6 

Fodbold Opnå tekniske færdigheder 

 

Undervise (eller få elever 

til det) i indersidespark, 

lodret vristspark og drib-

leteknik 

Forskellige stationer 

Teknik-test 

Mester/lærling 

 

 

Niveaudeling  

Observation af skudteknik 

Fodboldtest 

 

7 Vinterferie      

8 

9 

10 

 

Redskabsgymnastik 

Blive tryg ved redskaber 

Anvende hensigtsmæssig 

koordination og kropskon-

trol i redskabsgymnastik 

Vurdere den velkoordine-

rede bevægelse 

Tage medansvar ved mod-

tagning 

 

Lege på og over redska-

ber 

Udforske redskaber og 

deres anvendelighed 

Træne motoriktræets 

stamme 

Lave forskellige stationer 

Rulle, vejrmølle, kraft-

spring, flik-flak 

Modtagningsteknikker 

Analysere via videoopta-

gelse 

Eksperimenterende i det 

private rum 

 

Progressivt 

 

Niveaudeling 

 

 

 

Parvis 

Individuelle målsætninger 

og dagbogsførelse  

 

 

11 

12 

13 

 

Besøge forskellige 

foreninger/klubber 

fra lokalområdet 

Fitnesscenter 

Bokseklub 

Squash 

 

 

Kende til lokalområdets 

foreningstilbud og mindre 

udbredte sportsgrene 

Efter aftale med forenin-

ger? 

- -  - -   

14 

 

Påskeferie      
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15 

16 

17 

18 

Atletik Anvende forskellige tekni-

ske færdigheder inden for 

løb, spring og kast 

Smålege med naturens 

remedier 

Opvarmningslege relate-

ret til atletik, fx terninge-

kast med stationer 

Længespring, spydkast, 

60 m løb, kuglestød, 

højdespring 

Eksperimenterende 

Progressivt 

 

Parvis 

 

Stationer 

Individuelle målsætninger 

Iagttagelser 

Mundtlig evaluering 

 

19 

20 

21 

 

Udeliv Give eleverne oplevelser og 

erfaringer der bidrager til 

den almene udvikling 

Gøre eleverne fortrolige 

med naturen og dens mu-

ligheder 

Udvikle elevernes samar-

bejdskompetencer og 

sociale kompetencer 

Styrke klassens fællesskab 

Cykle 

Vandre 

Lege 

Synge 

Mad over bål 

- - Evalueringsskemaer  

22 

23 

24 

25 

Arbejde på en 

”prøve” eksamen 

Forberede eleverne på 

afgangsprøven i idræt i 

9.klasse 

Eleverne trækker discipli-

ner  

Udarbejder øvelser, spil, 

lege inden for discipliner-

ne 

Gruppearbejde 

Selvkørende 

Facilitator – og vejleder-

rolle 

Fremvisningerne 

Responsgrupper 

 


