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Baggrund
I 2010 besluttede KOSMOS at igangsætte et udviklingsarbejde parallelt med Ministeriet for Børn
og Undervisnings toårige forsøgsarbejde vedrørende de praktiske/musiske fag i folkeskolen (og de
frie grundskoler). Der var i det ministerielle forsøgsarbejde åbnet mulighed for at gennemføre
afsluttende prøver i valgfagene musik, billedkunst samt håndværk og design. Dette forsøg ansøgte
KOSMOS sammen med fem skoler om at medvirke i for faget idræts vedkommende. Ansøgningen
blev afslået 1. KOSMOS valgte på eget initiativ at lave et udviklingsarbejde alligevel, idet KOSMOS
antog, at faget idræt på linje med de andre praktisk-musiske fag havde nedennævnte
udfordringer. Udviklingsarbejdet gennemførtes i samarbejde med syv skoler. Formålet med
Ministeriet for Børn og Undervisnings toårige forsøgsarbejde vedrørende de praktiske/musiske fag
i folkeskolen var at øge såvel elevernes som lærernes motivation for faget for derigennem at
bidrage til bedre undervisning og øget engagement. Dette skulle på sigt bidrage til, at eleverne i
højere grad tilegner sig de nødvendige kompetencer inden for fagene, end de ville have gjort, hvis
der ikke havde været afsluttende prøve i fagene. For at belyse dette formål har KOSMOS,
inspireret fra afrapporteringen ”Forsøg med praktisk-musiske fag i folkeskolen – evaluering”
(Rambøll, 2011), udarbejdet en sammenlignelig rapport indeholdende stort set de samme afsnit,
bl.a. en grafisk fremstilling af forandringsteori forud for udviklingsarbejdet med afsæt i hypoteser
om udviklingsarbejdets aktiviteter, output, de umiddelbare og langsigtede effekter.
I foråret 2012 afholdtes ”SPIF-konferencen”. Her blev resultaterne af en national evaluering
foretaget i efteråret 2011 af idræt i folkeskolen fremlagt. I denne evalueringsrapport ”Staus på
Idrætsfaget 2011” (von Seelen og Munk, 2012), i daglig tale kaldet SPIF-rapporten viste det sig, at
en forholdsvis stor andel af idrætslærerne var en autonom faggruppe i hvert fald, hvad angår
karakterer:
Idræt er ikke et fag, hvor der gives karakterer. Ikke desto mindre svarer 25 % af idrætslærerne, at
de giver karakterer i idræt 2(von Seelen og Munk, 2012: 76 ).
Problematikken omkring karakterer og effekten af et sådan tiltag udfordres senere under samme
afsnit ”Karakterer og prøver i idræt”(von Seelen og Munk, 2012: 76 – 77) af rapportens kvalitative
data, hvor der påpeges følgende:
De kvalitative data peger i retning af, at det ikke i sig selv har en effekt at indføre karakterer, men
at det derimod kan have en effekt at indføre prøver i idræt, ikke blot på elevernes fravær, men
også på elevernes engagement og motivation for faget (von Seelen og Munk, 2012: 76 ).
Der anbefales slutteligt i SPIF, at:
1

Se afrapporteringen Prøver i idræt 1, 2011. Bertelsen og Paustian, KOSMOS
Der er intet i de kvantitative data, der tyder på nogen forskel mellem dem, som giver karakterer og ikke giver
karakterer i forhold til elevernes fravær, målsætning og evaluering, brug af Fælles Mål – herunder inddragelse af alle 3
CKF’er for idrætsfaget.

2

2

Erfaringer med prøver og karakterer i idræt bør indsamles, systematiseres, analyseres og
publiceres (von Seelen og Munk, 2012:77).
På det tidspunkt hvor SPIF-rapportens forfattere præsenterede resultater og anbefalinger i foråret
2012 havde KOSMOS arbejdet i 1 ½ år med at undersøge grundlaget for og effekterne af at udvikle
en prøve i idræt.
KOSMOS håber, at udviklingsarbejdet med prøve i idræt og tilhørende dataindsamling, analyse og
denne samlede publikation heraf, kan være med til at synliggøre og tydeliggøre overfor omverden,
hvilke effekter det har eller ikke har at indføre en prøve i idræt i folkeskolen. Således opstillede og
udarbejdede KOSMOS forud for datagenereringen en række hypoteser om mulige – og i vores øjne
sandsynlige effekter af de tre forskellige prøveformer. Dette blev gjort for at guide
datagenereringen i en hensigtsmæssig retning således at den genererede data kan bidrage til
besvarelsen af forskningsspørgsmålene. Nedenstående ses den grafiske fremstilling af en
forandringsteori forud for udviklingsarbejdet med afsæt i hypoteser om udviklingsarbejdets
aktiviteter, output, de umiddelbare virkninger og langsigtede effekter.
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Forandringsteori forud for udviklingsarbejde med prøver i idræt

Aktivitet

Umiddelbar
effekt

Output

Langsigtet
effekt

idrætsfaget fra lærerne

Bedre undervisning end i
faget almindeligvis

Eleverne har praktiske og
teoretiske kundskaber og
færdigheder i idræt

Synopsisprøven

Øget opmærksomhed på
idrætsfaget fra eleverne

Eleverne udviser
engagement i timerne

Eleverne lever i højere grad
op til slutmålene med
idrætsundervisningen

Projektopgaven

Øget elev-motivation i
idrætsundervisningen

Bogligt svage elever får
succesoplevelser i skolen
qua prøver i ikke-boglige
fag

De idræstsvage elever
finder glæde og motivation
ved deltagelse i idræt idet
idrætsundervisningen
kvalitetsforbedres

Praksisprøven

Øget opmærksomhed på

Idrætslærerne vil deres fag
fordi det er et fag med
status

Øget lærer-motivation i
idrætsundervisningen

Målrettet og systematisk
idrætsundervisning

Fagets status og kvalitet
højnes

Vurderingskriterier
herunder karaktergivning
kan give anledning til debat

En prøve i idræt vil
provokere lærere i faget
idræt
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Formål med udviklingsarbejdet Prøve i idræt
Formålet med KOSMOS-udviklingsarbejdet var at afprøve forskellige modeller som prøveform i
idræt, samt komme med bud på konkrete anbefalinger til en afgangsprøve i idræt. Udformet som
et udviklingsarbejde over to år på syv skoler gennemførtes således forskellige prøveformer i idræt.

Forskningsspørgsmål
Overordnet ville dette udviklingsarbejde finde svar på, hvorvidt en prøve i idræt i folkeskolen kan
være med til at styrke kvaliteten af den daglige idrætsundervisning. Følgende underspørgsmål
ønskes besvaret:
•
•
•
•
•

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 får 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?

I et forsøg på at komme tættere på kvalificerede svar på ovenstående dannede disse
forskningsspørgsmål med tilhørende underspørgsmål baggrunden for evalueringen (bilag 1).

Prøvemodellerne
KOSMOS havde fra starten baseret udviklingsarbejdet på tre prøvemodeller: synopsis-modellen,
projektopgavemodellen og praksismodellen. De tre modeller blev i 2011 til to modeller (se
nedenstående tabel), da KOSMOS gav de deltagende skoler frit valg til at vælge, hvilken model de
som skole/idrætslærere gerne ville arbejde med og udvikle på. Idet SKUD havde gennemført
forsøg med projektopgaven i idræt i skoleåret 2009/10 valgte KOSMOS at opfordre skolerne til at
vælge mellem synopsis- og praksismodellen. Derfor er empirien på projektopgavemodellen
baseret på følgende erfaringer:
•
•

Et møde med en skole, som på egen hånd havde brugt projektopgaveformen som en
prøveform for idræt
KOSMOS eget udviklingsarbejde og udviklede materiale om Projektopgaven i idræt (bilag 2)
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Synopsismodellen

Praksismodellen

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

Formål
Formålet med udviklingsarbejdet er at afprøve
praksismodellen 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.

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.

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.

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

Form
Eleven afleverer (x antal) dage før prøvedagen en
kort beskrivelse af praksisforløbet (evt. ud fra
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.

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
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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.

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

Metode
Datagenereringen og behandlingen gennemførtes i perioden maj 2011 til januar 2013 af KOSMOS.
Denne evaluering baseres på udviklingsarbejdets erfaringsgrundlag idet 7 skoler, 14 klasser, 275
elever deltog i udviklingsarbejdet 3.
En undersøgelse af komplekse og kontekstafhængige fænomener, som fx prøve i idræt, kræver et
fleksibelt design, der kan håndtere stor diversitet i de enkelte skolers erfaringer. Formålet med
dette udviklingsarbejde er at genere viden af en karakter, der ikke lader sig kvantificere eller
klassificere. Det er ganske enkelt ikke muligt på forhånd at udvælge få målbare parametre, der kan
give os svarerne på forskningsspørgsmålene. KOSMOS har derfor valgt at gøre brug af kvalitative
metoder i en casestudie strategi, hvor der konstant tages hensyn til den kontekst, hvori de enkelte
elever og læreres erfaringer er skabt. For at bidrage til konklusionernes troværdighed har vi
anvendt adskillige metoder til at generere data – altså en såkaldt datatriangulering. Ved at have
flere metoder, der generer data om det samme fænomen nedsættes risikoen for at en enkelt
særlig kontekst eller særlig hændelse bliver fejlfortolket som et udtryk for noget generelt gyldigt.

3

Dette grundlag er noget større end forsøget med prøver i de andre praktisk-musiske fag (Rambøll, 2011, afsnit 5)
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I nedenstående oversigt har KOSMOS skitseret, hvilke data, der primært forsøger at besvare hvilke
forskningsspørgsmål.
Data/
Forskningsspørgsmål
Hvordan skal en prøve i
idræt udformes
(indhold og form)?
Hvilken indflydelse får
en afsluttende prøve på
undervisningens mål,
indhold,
tilrettelæggelse og
evaluering?
Hvilken indflydelse får
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?

Elevevalueringer Lærerevalueringer

KOSMOS-observation
og censorfunktion

Fælles
arbejdsmøde

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hvilke vurderingskriterier skal ligge til
grund for
prøveafviklingen
(udtalelse, karakter
mm.)?

Herunder følger en uddybning af, hvad datagrundlaget dækker over.
Elevevalueringer i form af:
•
•
•
•
•

Individuelle skriftlige besvarelser fra en skole i form af kvalitativt spørgeskema(bilag 3)
Umiddelbare reaktioner efter prøven på store plancher fra 3 skoler (bilag 4)
Mundtlige tilkendegivelser fra 7 skoler
Individuelle og fokusgruppeinterviews i form af videoer fra 2 skoler (elev- og
læreroptagelser)
Videologbog fra 1 skole (elevernes egen produktion af arbejdsprocessen inden prøven)

Lærerteamsevalueringer i form af:
•

Skriftlig besvarelse med udgangspunkt i KOSMOS forskningsspørgsmål (bilag 5)
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KOSMOS:
•
•
•
•

Konsulentmøder (1 – 2 gange pr. skole) undervejs i skoleåret 2011 – 2012 (bilag 6)
Observationer på prøvedagene (bilag 7)
Videooptagelser af prøvernes praksis
Censorfunktion

KOSMOS har i udviklingsarbejdet med elever, idrætslærere og skolerne forsøgt at få vores
forskningsspørgsmål besvaret både undervejs i udviklingsprocessen, men særligt som en del af
den afsluttende del af vores udviklingsarbejde, hvor vi har fået alle idrætslærere/idrætsteams til
skriftligt at besvare et evalueringsskema. Som der ses i bilag 1 fungerer forskningsspørgsmålene
som et hovedspørgsmål. Derudover har vi valgt at lave tilhørende underspørgsmål til hvert
forskningsspørgsmål for netop både at komme i bredden og dybden med svarene fra de
deltagende idrætslærere.
Nedenstående skitseres udviklingsarbejdets tidslinje.
December 2010/April 2012

Skoler tilmelder sig udviklingsarbejdet Prøver i idræt 2011
- 2012

August 2011/Februar 2012

Konsulentbesøg afvikles løbende med alle deltagende
skoler. Drøftelse af undervisningsforløb og kobling til
prøven. Aftaler ang. prøveafholdelse og censur fastlægges.

April/Maj 2012

Mails ang. pressedækning, prøveplansoversigt udsendes
til skolerne

Maj/Juni 2012

Prøver i idræt afholdes på de 7 skoler

September 2012/Januar 2013

Opsamling af data og erfaringer fra prøveafholdelserne på
skolerne indsamles, vurderes og evalueres.
Fælles arbejdsmøde for deltagende skole. Formålet med
mødet er at udarbejde et fælles udkast til Idrætsprøven
anno 2013.

December 2012

Februar 2013

Møde fagkonsulenten for idræt. Fremlæggelse af
resultaterne

KOSMOS har tilbudt alle skoler et konsulentmøde, hvor lærerteamet og KOSMOS kunne gennemgå
de udfordringer og problematikker som de stødte på undervejs i deres arbejde med at udvikle
prøven i idræt. Alle skoler fik forud for deres deltagelse i projektet udsendt informationsmateriale
om, hvordan KOSMOS i store træk havde planlagt forløbet. Men da prøve i idræt er igangsat som
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et udviklingsarbejde kræver det, at skolerne/lærerne og eleverne tager en stor del af ansvaret for
udviklingen under hele processen.
KOSMOS har været observatører på alle prøveskoler fra 2010 – 2012. Observationerne har været
med til at give KOSMOS et dybdegående kendskab til, hvordan prøveafviklingen foregik på
skolerne, der brugte den ene og den anden model. Derudover havde skolerne også et ønske om,
at KOSMOS deltog som konsulent og dermed var til rådighed og sparring, hvis der opstod nogle
uafklarede tvivlsspørgsmål undervejs. I og med, at skolerne havde fået mulighed for at udvikle på
modellerne var udmøntningen og dermed også observationerne meget forskellige.
KOSMOS har været censor på hhv. Langmarkskolen (2010 – 2011) og Rosenlundskolen (2011 –
2012). I andet udviklingsår har KOSMOS bestræbt sig på, at det er lærerne på de deltagende
skoler, der indbyrdes skulle få erfaringer med rollen både som eksaminator og censor.
Onsdag d. 12. 12. 12 var KOSMOS vært ved en fælles arbejdsdag med de involverede lærere, hvor
dialog omkring forskningsspørgsmålene var i fokus samt udarbejdelse og idegenerering til afsættet
for at skabe den bedste prøve med tilhørende vurderingskriterier i idræt. Som tidligere beskrevet
har 7 skoler, 14 klasser, 275 elever arbejdet med to forskellige prøvemodeller. To ud af de syv
skoler har arbejdet med at udvikle synopsismodellen og de fem resterende skoler har udviklet
praksismodellen. KOSMOS har via konsulentbesøg, mailkorrespondance og observationer på alle
skoler på prøvedagene fået et indblik i, hvordan den enkelte skole både fik udviklet og afviklet
deres valgte prøvemodel. Med denne viden in mente om de enkelte skolers erfaringer med prøve i
idræt valgte KOSMOS at invitere alle skoler til et fælles arbejdsmøde, hvor dagsordnen var både
dele positive og mindre positive erfaringerne fra prøveforløbet samt sætte skolerne på en fælles
opgave om at udvikle et udkast til en prøvemodel på baggrund egne, andres og KOSMOS
erfaringer med prøver i idræt.
Skolernes lærer blev efter prøvernes afholdelse bedt om at indsende noter om fravær,
karakterlister, elevdispositioner, elevsynopser samt diverse videodokumentation.
Som nævnt indledningsvist bestræber KOSMOS sig på at besvare de samme spørgsmål som stillet i
Rambølls rapport om evaluering af forsøg med praktisk-musiske fag i folkeskolen samt følge
opbygningen af denne rapport. Således følger nu efter denne redegørelse for KOSMOS
metodevalg afsnit om præsentation af resultaterne fra udviklingsarbejdet Prøve i idræt?

Hvordan er det implementeret på skolerne?
I nedenstående oversigt kan aflæses, hvor mange skoler der har deltaget i forsøget med
afsluttende prøver i idræt samt diverse andre data. Det fremgår af oversigten, at en ud af de i alt
syv skoler har kørt udviklingsarbejdet over to skoleår (2010 – 2012).
I første udviklingsår foregår som et pilotforsøg, hvor Langmarkskolen og KOSMOS i tæt
samarbejde afvikler prøve i idræt i maj 2011. De seks øvrige skoler har arbejdet med
udviklingsarbejdet i et skoleår (2011 – 2012). Disse seks skoler har brugt de erfaringer den
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opsamlende evaluering (Bertelsen og Paustian, 2011) præsenterede på baggrund af første
udviklingsår. I oversigten fremgår det endvidere, at prøve i idræt er gennemført både på 8. og 9.
klassetrin. Der har typisk deltaget hele klasser og/eller hele årgange både den daglige
idrætsundervisning samt i udviklingsarbejdet med prøve i idræt. Samlet set har 275 ud af 288
elever valgt at gå op til de afsluttende prøver på tværs af de gennemførte forsøg. Det har været
frivilligt for eleverne, hvorvidt de vil tilmelde sig den afsluttende prøve. Lærerne har typisk
opfordret eleverne til at gå til den afsluttende prøve, og eleverne har endvidere skullet vælge,
hvorvidt deres karakterer har skullet angives på afgangsbeviset. Ud af de 288 elever valgte
13 elever ikke at gå til prøve i idræt (svarer til 4,5 %). De 13 elevers begrundelse for ikke at gå til
den afsluttende prøve har typisk drejet sig om: generel dårlig skoletrivsel, et bevidst fravalg af
dette udviklingsarbejde og to elever var så skadet, at prøven ikke rent fysisk har kunnet
gennemføres.
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Oversigt med
skoler
Kommune
Udviklingsår
Prøvemodel
Censur
Ugentlige
idrætslektioner
Antal klasser
Antal elever deltog
i prøven
Antal elever som
ikke deltog i
prøven
Fravær i idrætsundervisning
2011/12
Fravær i idrætsundervisning
2010/11
Standpunktskarakter 2011 –
2012 i idræt 7
Karaktergennemsnit prøver
i idræt 2011/12
Prøve i idræt
skoleåret 2012/13

Langmarkskolen

Bankagerskolen

Bakkeskolen

Horsens
2 år
2010 – 2012
Praksismodellen
Bankagerskolen

Horsens
1 år
2011 – 2012
Synopsismodellen
Langmarkskolen

7 lektioner (Team Danmark)
4 lektioner (valgfag)
2 lektioner
3 klasser
2011: 51
2012: 46
2011: 3
4
2012: 5

2 lektioner

Fredericia
1 år
2011 – 2012
Synopsismodellen
Skjoldborgvejens
Skole
2 lektioner

2 klasser
37

2 klasse
36

Mindre fravær

8, 2 % (både lovligt og ulovligt)

1

5

Mindre fravær

Skjoldborgvejens
skole
Fredericia
1 år
2011 – 2012
Praksismodellen
Bakkeskolen

Stubbekøbing
Skole
Stubbekøbing
1 år
2011 – 2012
Praksismodellen
Intern censur

Rosenlundskolen
Ballerup
1 år
2011 – 2012
Praksismodellen
KOSMOS

Søndermarkskolen
Frederiksberg
1 år
2011 – 2012
Praksismodellen
Intern censur

2 lektioner

2 lektioner

2 lektioner

2 lektioner

3 klasser
73

1 klasse
16

1 klasse
23

2 klasser
44

0

7

0

4

4 % (både lovligt og ulovligt)

Ingen forskel i
fravær

Mindre fravær fra
piger

Mindre fravær
6 % (både lovligt og ulovligt)

I 2010/11 var tallet:

16 % (både lovligt og ulovligt)

6

Mindre fravær
Nej

Ja

Ja (både i 8. og 9.
klasse)

Ja

Nej

Nej

Ja

8,4

8,8

8,8

8,6

7,8

8,6

7,4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

4

Grunden til elever ikke deltog ved prøver i idræt: Generelt ringe skoletrivsel, hvilket også gælder skolens øvrige fag.
Grunden til eleven ikke deltog ved prøver i idræt: Fritaget fra at dyrke idræt hele året (fravalgt af forældrene)
6
Grunden til elever ikke deltog ved prøver i idræt: 2 fritaget grundet hhv. kyssesyge og diskusprolaps
7
Udover kravet om den lovgivende idrætsudtalelse med virkning fra 2006/07, der skal gives to gange årligt. Sidste udtalelse tilkender elevens det faglige standpunkt på gældende tidspunkt og skal angives i
elevens afgangsbevis.
5
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Hvad har det betydet for selve undervisningen?
I det følgende gives en vurdering af, hvad det har betydet for selve undervisningen, at der
aflægges en afsluttende prøve i idræt. Overordnet viser analysen af vores indsamlede
evalueringsdata, at udviklingsarbejderne har haft en del indflydelse på selve undervisningen. Bl.a.
er der en større tendens til øget opmærksomhed på at leve op til de Fælles Mål i faget samt et
øget fokus på fagets teoretiske elementer.
KOSMOS har som en del af forskningsspørgsmålene valgt at undersøge følgende:
 Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
 Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og læring i faget
idræt?
Ser vi på svar på prøvens indflydelse på undervisningens mål, indhold, tilrettelæggelse og
evaluering er lærernes svar ret entydige positive. Lærerne giver alle udtryk for, at undervisningen
har forholdt sig klart til Fælles Mål samt systematisk forholdt sig til fagets indholdsområder,
således at det har været muligt at vurdere eleverne ud fra idrætsfagets slutmål. Flere steder har
eleverne fået præsenteret Fælles Mål ved skoleårets start, så de har været bekendt med fagets
mål.
Alle deltagende idrætslærere giver enstemmigt udtryk for at arbejdet med årsplanerne er blevet
prioriteret højt i og med at fokus har været: ”hvad skal eleverne lære, frem for hvad skal vi lave”
således forklarer lærerne, at årsplanerne er blevet mere præcise og direkte både, hvad angår
målsætning og den daglige undervisning.
Således svarer et lærerteam:
Ja i den grad! Vi har konstant holdt den daglige undervisning op imod de endelige mål! Tiden har
været meget knap og derfor har alle timer været brugt optimalt.
Lærerne føler pludseligt, at idrætsfaget og den daglige idrætsundervisning fik en berettigelse som
de tidligere har manglet.
Ligeledes har prøven i den grad motiveret eleverne til deltagelse i den daglige undervisning.
Lærerne fremhæver øget aktiv deltagelse 8 i idrætsundervisningen som en positiv følge af prøven:
Eleverne har noget at se frem til, et mål med undervisningen. Eks hvorfor skal ”fodbolddrengene”
danse, fordi det skal bruges til eksamen og det ved de. På den måde er de tvunget til at give sig
100 % og på den måde udvikler de sig.

8

Definition af aktiv deltagelse (fremmødt, omklædt og aktiv) og passiv deltagelse (fremmødt, men sidder på bænken)
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I perioden op til selve prøveafviklingen er idrætslektionerne afsat til prøveforberedende arbejde.
Disse lektioner finder de fleste af eleverne motiverende for læring.
En elev mener:
Timerne blev sjovere og mere interessante, fordi vi selv skulle bestemme/planlægge timerne.
KOSMOS havde en bekymring i forhold til om prøve i idræt kunne virke demotiverende på nogle
elever. Hertil svarer alle skolernes idrætslærere, at det er et få-tal af eleverne, som har reageret
direkte demotiverede på prøven og udviklingsarbejdet. I hvert fald mener lærerne, at det er så få
elever det drejer sig om, at det ikke må overskygge de positive gevinster ved at indføre prøve. Og
de elever som det kan dreje sig om, er de elever som i forvejen går ind under kategorien
”manglende skoletrivsel generelt”.
En lærer skriver:
Jeg har ikke oplevet en demotivation, men det har været grænseoverskridende for et par af
eleverne. Hvilket så til gengæld har været en stor sejr at klare at komme igennem…
Og en elev skriver det således:
I starten var det en øv-følelse, men nu er det en fed oplevelse og god måde at afslutte idræt på.
Forholder vi diskussionen omkring de idræts-usikre elevers læring og udbytte af prøver til Ph.d.en
”Læring, praksis og kvalitet i idrætsundervisningen” (von Seelen, 2012), der skitserer risikoen for,
at de idræts-usikre elever bliver stigmatiseret som følge af formel vurdering (karakterer eller
prøve) på nedenstående måde, er der kun positive erfaringer i udviklingsarbejdet.

I udviklingsarbejdet med prøver i idræt nævner lærerne, at de ikke så idrætsglade eller idrætsusikre elever faktisk profiterer af prøven, idet det tvinger dem til at stå frem og præstere, noget de
ikke ellers ville have gjort. Men det er ikke kun de idrætsusikre, der kan profitere af prøven, også
de bogligt svage elever oplever en stor succes ved, at skolens prøvefag ikke kun er repræsenterede
ved boglige fag. Idrætsprøvens systematik og vekselvirkning mellem teori og praksis har givet disse
ikke boglige elever en platform, hvor de med både krop og hoved kan præstere og performe på
anderledes vis. Lærerne mener endog, at dette styrker elevernes kompetencer i forhold til de
fremtidige prøver.
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Desuden er fraværet faldende på hovedparten af skolerne (6 skoler ud af 7). På en af skolerne har
de ført fraværslister og kan se et fald i fravær, hvor fraværet i 2010 – 2011 var 16 % til en
fraværsprocent på 4 % i skoleåret 2011 – 2012. Denne skole har dermed oplevet en stigning på 12
% i fremmødet blandt eleverne til idrætstimerne i det år, hvor de arbejdede med prøver i idræt.
En af skolernes lærer skriver:
Den sidste periode af skoleåret var der næsten ikke noget fravær, de knoklede for at blive færdige.
Mange af lærerne oplever ovenstående udtalelse som klassisk og mange af lærerne udtaler, at
eleverne særligt fra januar og frem bliver mere og mere målrettede og opmærksomme på, hvad
der er af forventninger til elevgrupperne til prøvens afvikling.
En skole har oplevet, at eleverne hele skoleåret arbejder meget målrettet i deres tilgang til
idrætsundervisningen idet synlige trinmål for idrætsundervisning blev en del af dagligdagen, samt
måden, hvorpå lærerne afslutter hvert forløb med, at eleverne laver logbogskrivning og fælles
evalueringer.
Forholder vi os til ”SPIF-rapporten” (von Seelen og Munk, 2012), hvor der konkluderes, at lærerne
mestendels fokuserer på Kroppen og dens muligheder og forsømmer eller nedprioriterer at
undervise i idrætsfagets andre to CKF’er, så viser dette udviklingsarbejde, at lærerne har været
yderst opmærksomme på arbejdet med alle tre CKF’er, idet der i den daglige undervisning fx er
blevet arbejdet tematisk med idræt samt, at lærerne har været yderst fokuseret på fagets slutmål
indenfor fagets tre CKF’er. Således har både Idrættens værdier og Idrættens kulturer været bragt i
spil – så ingen glemte CKF’er her.
Et lærerteam skriver:
Undervisningen har afspejlet fagets bredde/dybde, som eleverne på kreativ vis var gode til at
komme omkring til prøven.

Resultater i form af ændring af fagets status hos lærere og elever
I det følgende gives en vurdering af, hvad det har betydet for fagets status, at der aflægges en
afsluttende prøve i idræt. Med fagets status menes den betydning og opmærksomhed, som
idrætsfaget tildeles af lærere og elever. En øget status i faget kan lede til et højere engagement i
faget og en øget motivation blandt eleverne, og det er derfor væsentligt at afdække i
evalueringen, hvorvidt der er kommet et sådant resultat af at indføre afsluttende prøve i idræt.
Generelt blev det fremhævet af lærerne, at det højner fagets status og fagets anerkendelse, at
Ministeriet for Børn og Undervisning gør et fag til et prøvefag og dermed signalerer, at det
indeholder vigtige færdigheder og kundskaber. Dog har idrætslærerne generelt været fortørnet
over, at idrætsfaget ikke har været at betragte som et praktisk-musisk fag på linje med
hjemkundskab, musik, sløjd og billedkunst og således kunnet komme i betragtning til det formelle
forsøgsarbejde med afgangsprøverne. Skoleledere, lærere og elever mener, at faget tildeles mere
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opmærksomhed og opfattes som mere ”alvorligt og seriøst”, når der afholdes en afsluttende
prøve i faget. Karakterer er en motivationsfaktor for både elever og lærere og er også med til at få
skolebestyrelsens og forældrenes opmærksomhed. Samtidig er lærerne også enige om, at
årskarakterer ikke kan gøre dette alene (jf. resultater fra SPIF-rapporten), men at en kombination
af årskarakterer og en afgangsprøve vil kunne løfte status.
Vi har som led i vores forskningsspørgsmål også bedt lærerne om at forholde sig til, hvordan en
prøve kan få betydning for idrætsfagets status?
 Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Herunder:
•
•

Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?
Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til
debat? I idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?

Lærerne skriver i deres evalueringer umiddelbart efter prøverne:
Ja i den grad! Jeg har aldrig oplevet elever gå så MEGET op i en eksamen. Jeg tror, at de fleste
elever synes, at det er helt på sin plads at idræt skal være et eksamensfag. Alle syntes, at det var en
perfekt afslutning på 10 års idrætsundervisning.
Andre lærere beskriver det på denne måde:
Klart… hele skolen har snakket om den her prøve i idræt og mange har fået øjnene op for
mulighederne i idræt. Idræt har altid været et fag, hvor man bare var aktiv og havde det sjovt. Med
en eksamen har alle en mulighed for at nå til tops… Kvaliteten af undervisningen er god, da
eleverne godt ved, at hvis de ikke lærer et rullefald nu, så kan de heller ikke vise et til eksamen.
Således peger lærernes udsagn både på, hvordan den daglige undervisning er afspejlet i prøven og
hvordan prøven er afspejlet i den daglige undervisning. For KOSMOS er dette utroligt positivt idet
KOSMOS på ingen måde ønsker at indføre prøver i idræt blot for at udsætte eleverne for endnu en
pinsel, men netop for at hæve idrætsfagets status og kvaliteten i den daglige undervisning.
Forsøget med en afsluttende prøve i idræt har vakt opmærksomhed, også uden for skolernes
rammer. KOSMOS udsender pressemeddelelse i maj 2012 for bredt at gøre offentligheden
opmærksom på skolernes forsøg med afsluttende prøve i idræt. Det afstedkommer bl.a., at TV 2
og TV East er til stede på prøvedagene og filmer eleverne på et par af skolerne. Den skriftlige
presse viser også interesse; fx de lokale dagblade og folkeskolen.dk bragte artikler og reportager i
løbet af prøveugen. Hvad angår de sociale medier har idrætsbloggen på folkeskolen.dk fået 423 9
9

http://www.folkeskolen.dk/515751/idraet-som-det-nye-proevefag (hentet d. 30. 01. 13 kl. 11.30)
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hits på blogindlægget ”Idræt som det nye prøvefag?”. Der udover har flere idrætsstuderende fra
læreruddannelserne vist interesse for og skriver/skrevet bacheloropgaver om afgangsprøver i
idræt.

Resultat i form af øgede kompetencer hos eleverne
På alle forsøgsskolerne er den overordnede vurdering, at der som følge af forsøget med prøve i
idræt viser sig øgede kompetencer hos eleverne.
Lærerne fremhæver, at en afsluttende prøve i faget typisk fører til, at eleverne får en større
mundtlighed omkring deres idrætslige færdigheder og kunnen. Eleven er desuden i en afsluttende
prøve nødt til at kunne forholde sig reflekterende til den valgte praksis og kunne argumentere for
sine valg i processen i forhold til både produkt, praksis og teoriområder. Det indebærer, at eleven
skal kunne redegøre for, hvad det er, eleven prøver at udtrykke og demonstrere gennem den
valgte praksis, herunder at eleven eventuelt perspektivere idrætsfaget til ”verden”.
En af idrætslærerne udtrykker det på følgende måde:
Undervisningen har til tider været lidt åben i det, at der har været meget gruppearbejde, hvor de
har arbejdet selv, så vi har flere gange krydset fingre for, at de er blevet arbejdet seriøst i
grupperne. Men det kræver, at man er villig til at tage nogle chancer og tro på elevernes egne
evner. Og det kræver, at man har gjort et godt forarbejde med de forskellige temaer og emner.
Idrætslærerne fremhæver, at den større seriøsitet omkring faget medfører, at eleverne bliver
mere modtagelige og åbne over for de forskellige former for idrætter og fagets indholdsområder.
Eleverne får dermed også en større forståelse af det brede og alsidige idrætsbegreb. Dette fører til
større idrætslige kompetencer inden for idrætsfagets alle tre CKF’er. Disse udsagn bekræfter
KOSMOS ønske om, at kravene til prøvens udformning skal kunne honorere, at der kan arbejdes
med at fremelske disse alsidige færdigheder og brede kompetencer – altså ikke en prøve for
prøvens skyld. Men en prøve som alle elever i folkeskolen vil kunne deltage i og bestå ved
demonstration af viden, færdigheder og kompetencer i, om og gennem idræt.
Lærerteams udtrykker dette således:
Selvom du ikke er den bedste til idræt kan du få en topkarakter til eksamen, hvis man er dygtig til
at strukturere og opbygge et godt program. En eksamen vil vise om de har hørt efter i løbet af året.
Mange grupper brugte en del øvelser/musik fra den daglige undervisning. Og omvendt lavede
nogle grupper helt nye forløb/øvelser/udviklede spil etc.
En elev udtrykker det således:
Vi blev mere motiveret fordi vi stod på egne ben og selv skulle finde på alle tingene.
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Lærerne fremhæver og KOSMOS observerede flere utroligt dygtige elever i forhold til den
analytiske og teoretiske del af undervisningen - dette er en væsentlig del af den afsluttende prøve.
Samtidig er det dog også fremhævet, at eleverne desuden bliver bedre til den praktiske udøvelse
af idræt, da de også ønsker at klare sig godt til prøven i denne del.
Således giver idrætsprøverne eleverne mulighed for at demonstrere vidensmål, færdighedsmål og
holdningsmål forklarer lærerne:
Man bliver sat på prøve på en anden måde til en eksamen. Eleverne har store forventninger til dem
selv, og de vil ikke skuffe læreren eller hinanden.
Ligeledes er der bred enighed blandt lærerne om, at de elever som har øvet og forberedt sig
klarede sig godt ved prøven frem for de elever, som havde sjoflet undervisningen og ikke
disponeret forberedelsestiden optimalt. Der er flere eksempler på, at eleverne forberedte sig
meget på den praktiske del, og hvor læreren vurderede, at det ikke ville være sket, hvis der ikke
havde været en afsluttende prøve i faget.
Et lærerteam udtrykker ovenstående på følgende måde:
Eleverne har været meget aktive i undervisningen. De har vidst fra starten at deres aktivitet i
timerne ville få indflydelse på halvårskarakteren. Vi har også været meget målrettede hele vejen
igennem, der har ikke været tid til fri leg (boldspil) i undervisningen. Nogle har været irriterede over
vores seriøsitet, men heldigvis har størstedelen (måske 90 %) virkelig syntes, at projektet har været
fedt og undervisningen har været givende
I forhold til andre læreres opfattelse af øgede kompetencer hos eleverne fortæller idrætslærerne,
at faglærere i andre fag end idræt fremhæver prøven som ekstrem positiv især for de bogligt
svage elever. For dem var det en klar gevinst, at prøve i idræt var placeret mellem de lovpligtige
skriftlige og mundtlige afgangsprøver – det, at idrætsprøven var praktisk og kropslig orienteret gav
dem en oplevelse af at de mundtlige prøver ”bare kunne komme an” og mindskede nervøsiteten
hos nogle elever over at skulle til mundtlig prøve for første gang.
En elev udtrykker således:
Jeg synes, det har været sjovt og spændende og jeg har fået rigtig meget ud af det.
En anden elev skriver:
Jeg har lært, at eksamen ikke er så slem, det er overvurderet!
I forhold til almene kompetencer indenfor det relationelle felt observerede KOSMOS og
idrætslærerne, at eleverne var meget loyale overfor hinanden i forhold til gruppesammensætning.
Ligeledes var eleverne meget opmærksomme på hinandens kropslige færdigheder, således
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svarede hovedparten af de adspurgte grupper, at de havde valgt aktiviteter som de i gruppen
enten var ” lige gode eller lige dårlige til, så ingen havde en fordel frem for andre”. Således svarer
mange elever, at det bedste ved processen og prøven har været sammenholdet og samarbejdet.
Et eks. er en elev, der skriver:
Sammenholdet og tilliden, venskabet og energien i det har været godt.
En anden elev svarer på denne måde:
Det har været godt at lære hinanden at kende på en anden måde.
Og en tredje elev har lært:
At stole på folk og gi den gas!

Vurdering af udviklingsarbejdet
Udviklingsarbejdet med afsluttende prøve i idræt viser, at en afsluttende prøve kan føre til mere
strukturerede undervisningsforløb og en større vægt på teoretiske og alsidige elementer i faget
end det ellers ville være tilfældet. Datagrundlaget baserer sig på (jf. oversigten s. 9):
•
•
•

7 folkeskoler fordelt i Danmark (by/land, stor/lille skole, idrætsskole/almindelig
folkeskole…)
14 klasser 2011 - 2012
275 elever 2011 – 2012 har deltaget i prøver i idræt 10

Udviklingsarbejdet viser tydeligt, at både elever og idrætslærere har opnået nogle positive
resultater som følge af deres deltagelse i prøver i idræt. Helt overordnet har den afsluttende prøve
i idræt højnet idrætsfagets og idrætsundervisningens status.
KOSMOS ser tegn fra elever på, at de vægter idrætsfaget højere, når de skal til prøve i faget. De
fleste skoler har oplevet at fraværet i idræt har været mindre og ikke mindst har skolerne oplevet,
at eleverne pludselig kunne se en mening med at udvikle sig inden for idrætsfagets alsidige
indholdsområder.
KOSMOS ser tegn fra idrætslærerne på, at den daglige idrætsundervisning systematiseres og
målrettes mere mod alle tre CKF’er i trin- og slutmålene for Fælles Mål Idræt. Dette er en stor
styrke for fagets faglighed og alsidighed samt en styrke for elevernes muligheder både kropsligt og
teoretisk inden for faget. Dette indikerer, at elevernes faglige kompetencer indenfor idræt øges –
og da prøvens indhold og form vægter alsidighed, det brede idrætsbegreb, gruppearbejde og

10

I alt har 327 elever fra 2010 – 2012 deltaget i prøver i idræt
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kreativitet vil der umiddelbart ikke være nogle elementer i faget, som der ikke lægges vægt på til
den afsluttende prøve og i den daglige undervisning.
Under KOSMOS besøg og observationer på skolerne fortæller eleverne, at deres forældre har
været optagede af udviklingsarbejdet omkring idrætsprøven. Forældrene har spurgt interesserede
ind til prøvens udformning, elevernes arbejde og forberedelse og bakket op omkring fornuften i at
afholde prøve i et fag, som gives plads i elevernes skema fra 0. – 9.klasse.
Skolernes ledelser har også været involveret i dette udviklingsarbejde på hver deres måde. På en
skole kom to fra ledelse for at sætte prøverne i gang på prøvedagen. På en anden skole udtaler
skolens leder, at han sammen med sine idrætslærere har været rigtig glad for at deltage i dette
udviklingsarbejde, da han mener, at denne prøve i idræt er med til at motivere eleverne, fordi de
skal stå til regnskab for noget. Hertil udtaler skolelederen eks. følgende på elevernes vegne: at jeg
gider godt at lære noget og jeg synes, det er noget værd at lære noget! Og det er vel det det
handler om, siger han. På en tredje af skolerne fortæller elever og lærere om skolelederens
interesse ved at berette om at ”han kom ned i hallen og så, at vi øvede”. Skolelederen var generelt
ret overrasket over elevernes engagement og store incitament til at blive og forberede sig og
arbejde på skolen efter almindelig skoletid. Således valgte vedkommende at fortælle om denne
begejstring i sin tale ved dimissionen og fremhævede udviklingsarbejdet og prøven i idræt som
noget helt ekseptionelt ved dette skoleår for 9. klasserne.
Sidst men ikke mindst indikerer resultaterne også, at en prøve i idræt giver eleverne mulighed for
at gå i dialog om egen praksis. Det at gå i dialog om idrætsfaget til prøven kræver også, at
idrætslærerne indtænker forskellige dialog- og undervisningsformer som en dimension i den
daglige undervisning, hvilket rummer muligheder for refleksivitet og mundtlighed om kropslig og
idrætslig praksis.
Der har til prøverne været forskellige former for mundtlighed (timeouts undervejs i praksis eller
som afsluttende dialog/evaluering ), som hver for sig rummer kvaliteter til at sætte ord på
idrættens værdi, kulturelle dimension og egen praksisforståelse. Således kan prøver i idræt
bidrage til, at den praktiske idrætsundervisning forankres teoretisk.
I nedenstående grafiske fremstilling ses udviklingsarbejdets endelige resultater. Der er lavet
yderligere tilføjelser med grønt, da det netop er de resultater, som KOSMOS ikke forud for
udviklingsarbejdet havde opstillet hypoteser om.
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Forandringsteori efter udviklingsarbejdet med prøver i idræt

Aktivitet
Synopsisprøven

Praksisprøven

Umiddelbar
effekt

Output
Øget opmærksomhed på
idrætsfaget fra lærerne

Øget opmærksomhed på
idrætsfaget fra eleverne (her
tænkes ikke kun på elever, der skal
til prøve men også skolens øvrige
elever særligt i udskolingen)

Bedre undervisning end i
faget almindeligvis

Eleverne har praktiske og
teoretiske kundskaber og
færdigheder i idræt

Eleverne udviser
engagement i timerne

Eleverne lever i højere grad
op til slutmålene med
idrætsundervisningen

Eleverne oplever, at idrætsfaget ikke
kun handler om kropslige
færdigheder, men også at kunne
strukture og reflektere over idrættens
værdier og kuturrelle perspektiver

Øget opmærksomhed på
idrætsfaget fra ledelse

Langsigtet
effekt

De idræstsvage elever
finder glæde og motivation
ved deltagelse i idræt idet
idrætsundervisningen
kvalitetsforbedres

Øget opmærksomhed på
idrætsfaget fra forældre

Bogligt svage elever får
succesoplevelser i skolen
qua prøver i ikke-boglige
fag

Idrætslærerne vil deres fag
fordi det er et fag med
status

Øget elev-motivation i
idrætsundervisningen

Eleverne fremstår til de
efterfølgende prøvefag
med en potitiv og åben
indstilling til det at være på

Flere elever forlader
folkeskolen med positive
oplevelser og erindringer
om idrætsfaget

Øget lærer-motivation i
idrætsundervisningen

Målrettet og systematisk
idrætsundervisning

Fagets status og kvalitet
højnes

Vurderingskriterier
herunder karaktergivning
kan give anledning til faglig
debat

En prøve i idræt vil
provokere lærere i faget
idræt
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Et udkast til én prøvemodel bliver til!
Det fælles arbejdsmøde blev afholdt den 12. 12. 12 fra 13.00 – 17.00. Der var forud for
arbejdsmødet stor tilslutning fra alle skoler om at være med til at sætte et sidste fingeraftryk i
forhold til at komme med et kvalificeret og praksisnært udkast til at besvare vores
forskningsspørgsmål om:
 Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
På selve dagen deltog 5 ud af 7 skoler 11. I alt samlede vi 10 idrætslærere og de to KOSMOSmedarbejdere, som har forestået udviklingsarbejdet. Program og oplæg for det fælles
arbejdsmøde er vedhæftet som bilag 8. Som det fremgår i oplægget, var det fælles arbejdsmøde
tilrettelagt med fokus på, at få lærerne til at være kritisk konstruktive overfor egen og de andre
læreres udviklingsproces med prøver i idræt, samt at få data diskuteret og drøftet erfaringerne
med prøverne. Formålet med dagen er i fællesskab at nå frem til et udkast til en prøvemodel for
prøver i idræt anno 2013. For at nå til dette formål og slutproduktkrav om et prøveudkast blev
skolernes forskellige tilgange/udviklingstiltag samt resultater heftigt diskuteret og undervejs
nåede lærerne og KOSMOS ud i mange af idrætsfagets ”fag-kroge” og ”dannelses-hjørner”. Vi er
kommet langt omkring f.eks. har vi drøftet om tilfældighedsprincippet kunne være en del af
prøven? Hvad om eleverne ved lodtrækning kunne trække deres favoritdisciplin og på denne
måde have en fordel overfor vigtigheden af, at idrætsprøven fokuserer på alsidighed ved at
inddrage alle tre CKF’er? Vi har endvidere drøftet det faktum, om hvor svært eller let det er at
vurdere en idrætsprøve? Og hertil hører drøftelsen af, at lærerne påpeger vigtigheden af, at
vurderingskriterier ikke kun går på kropslige færdigheder, men også fremhæver refleksion over
egen og gruppens praksis samt idrætsfagets perspektiver.

11

De to sidste skoler havde også meldt sig til arbejdsmødet, men meldte fra på dagen grundet hhv. varsling om
snestorm og sygdom
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Nedenstående ses udkastet til idrætsprøven anno 2013.
Idrætsprøven anno 2013 12

Formål
Formålet med idrætsprøven er, at eleven viser en alsidighed i kropslige færdigheder og kundskaber og kan
gå i dialog om og reflektere over teorien bag den valgte praksis.
Indhold
Prøven består af en kobling mellem faglige indholdsområder og tematikker baseret på kroppen og dens
muligheder, idrættens værdier og kultur.
Forud for prøven bestemmer lærerteam og klassen hvilke tematikker, som skal være gældende den
lodtrækning, som ligger 6 uger forud for skriftlige prøver. Prøven afvikles som en gruppeprøve.
Elevgrupperne udarbejder med afsæt i deres tema en disposition (udarbejdes i udgangspunktet i de 6
ugers idrætstimer). Dispositionen udarbejdes særligt med inspiration fra årsplanernes i hhv. 7. + 8. + 9.
klasse og med vægtning som beskrevet i de faglige indholdsområder.
Faglige indholdsområder
Obligatorisk opvarmning i relation til de valgte indholdsområder/ aktiviteter (20 %)
Boldbasis/ boldspil (20 %)
Musik, bevægelse og udtryk (20 %)
Leg/skolegårdslege/ (20 %)
Gymnastik/ redskabsgymnastik/ parkour (20 %)
Tematikker
Idræt og køn (Ex: Underemne: ”Drenge og pigers valg af idræt i teori og praksis”)
Idræt og livsstil (Ex. Underemne: ”Idrættens subkulturer”)
Idræt og fairplay (Ex: Underemne: ”Snyd i sport”)
Idræt og fællesskab (Ex: Underemne: ”Skolens idrætsdag”)
Idræt og leg (Ex: Underemne: ”Hvem leger hvad?”)
Idræt og samfund (Ex: Underemne: ”OL – på amatørniveau”)
Idræt og xx
Form
Elevgruppen trækker et tema 6 uger før skriftlige prøver og afleverer deres disposition 3 uger før
prøveafviklingen i idræt.
En elev udløser 15 min, hver elev yderligere udløser 5 min.
Fordelingen mellem praksis og teori fordeles 2/3 til praksis og 1/3 til teori.
Efterfølgende 5 min. til votering og karaktergivning.
Fremgangsmåde
Elevgruppen fremviser et praksisforløb med fokus på kropslige færdigheder og kundskaber. Elevgruppen
vælger forud for prøven, om de ønsker at tage dialogen undervejs i praksis eller efter endt praksisdel.
Vurdering
Elevgruppen vurderes med afsæt i den vejledende karakterbeskrivelse efter 12 skalaen (bilag 10) og der
gives en individuel karakter på baggrund af en helhedsvurdering af både praksis og teori.

12

Også indsat som bilag 9

23

En vigtig pointe som kom frem under arbejdsmødet var (jf. skoleoversigten s. 12), at 6 ud af 7
skoler ønsker at fortsætte med at lave prøver i idræt. Begrundelserne fra skolerne kan læses i
nedenstående citater:
Grunden til, at vi ønsker at fortsætte med prøverne er, at det højner motivationen og seriøsiteten
omkring faget og undervisningen - både hos elev og lærer. Det har betydet, at fraværet er
mindsket og elevernes engagement er bedret. Når få fag ikke er prøvefag, er der en tendens til, at
de nedprioriteres.
Vi ønsker at fortsætte med at afholde idrætsafgangsprøve grundet følgende: vi mener, at faget
skal i prøverækken på lige fod med de andre fag som de har til og med 9 klasse. Så længe vi har
afgangsprøve i de andre fag er det naturligt for os, at idræt bliver betragtet som et fag på lige fod
med de andre fag. Vi har ligeledes oplevet en højnelse af elevernes syn på faget, da de i langt
højere grad betragter det som et fag og ikke en pauseaktivitet i og med at de skal til afgangsprøve
i faget. Vi har også oplevet en højnelse af det faglige niveau blandt vores lærere, da de er blevet
opmærksomme på at undervise bredere i forhold til at give elever kundskaber til at kunne gå til en
afgangsprøve.
Det giver en god afslutning på et 3 årigt forløb. Vi kan planlægge undervisningen efter, at vi har 3
år med en rød tråd. Vores elever fra sidste år var glade for dette initiativ. Det giver faget en anden
status og samtidig giver det god feedback til os som underviser.
Prøve igen til sommer skyldtes elevernes positive tilbagemeldinger og oplevelser omkring eksamen.
Det var deres allerførste prøve inden de mundtlige, så de fik skudt prøveforløbet godt og sikkert i
gang. Det var også betydningsfuldt for mig som idrætslærer, at se de unge udfolde sig og være
kreative med kroppen. Faget blev afsluttet med mening og seriøsitet for begge parter. Jeg
underviser i år med en engageret idrætslærer, som meget gerne ville afprøve idrætsprøven også.
Ja, det gør vi, da arbejdet sidste år har vakt interesse blandt mine kolleger.

Udkast til vurderingskriterier tilhørende prøvemodellen
KOSMOS havde forud for udviklingsarbejdet på skolerne udarbejdet et forslag til, hvilke
vurderingskriterier, der skulle lægge til grund for bedømmelse (bilag 10).
Disse vurderingskriterier blev anvendt på skolerne og drøftet undervejs mellem eksaminator,
censor og KOSMOS. Ligeledes blev vurderingskriterierne diskuteret på arbejdsmødet d.12. 12. 12.
I evalueringsdesignet lød forskningsspørgsmålet således:
 Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse, karakter
mm.)?
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Lærerne har alle forholdt sig til KOSMOS udkast. Alle lærerne svarer, at vurderingskriterierne var
en god hjælp – især i starten – til at bedømme og vurdere niveauet af elevernes præstationer. En
enkelt skole giver udtryk for, at deres elever muligvis scorede lavere karakterer i gennemsnit idet,
at tyngden og vægten af elevernes fremvisninger lå i at udfolde og præsentere deres synopsis.
Ikke desto mindre blev deres karaktergennemsnit 8,83 og altså helt på linje med de andre skolers
gennemsnit. Således blev en del af prøverne mindre ”kropslige” og mere ”teoretiske og
forklarende” end naboskolens, som havde valgt at afprøve praksismodellen. KOSMOS observerede
på begge skolerne og ønsker her at tilføje, at elevernes teoretiske niveau og evne til at koble og
perspektivere idrætsfaget til verden var fremragende. Således blev vurderingskriterierne brugt og
karaktererne givet ud fra forskellig vægtning af præstationerne indenfor karakteren – vel
fuldstændig som det sker i alle andre prøvefag.
Lærerne kunne på arbejdsmødet den 12. 12. 12. kommentere og komme med forslag til KOSMOS
vurderingskriterier. Der blev her udtrykt ønske om at understrege, at for at opnå karakteren 12
bør eleven demonstrere alsidige kropslige og idrætslige færdigheder. Ligeledes ønskede lærerne
en præcisering af de faglige indholdsområder fx i form af disciplinerne: opvarmning, musik,
bevægelse og udtryk, boldspil… osv. udtrykt i vurderingskriterierne. Med KOSMOS og lærernes
forslag til ”Idrætsprøven anno 2013” vælger vi, at denne præcisering formuleres i prøveteksten
under faglige indholdsområder og tematikker. Denne alsidighed forsøges fremhævet som et
væsentligt element i opbygningen af idrætsprøvemodellen 2013, hvor vægtningen mellem
indholdsområderne er procentsat.
I nedenstående ses udkastet til vurderingskriterierne (bilag 10) til ”Idrætsprøve anno 2013”
Karakter
12

7

Betegnelse
Beskrivelse
Fremragende Eleven arbejder koncentreret, systematisk og udviser stor sikkerhed med at
udføre de fysiske aktiviteter og behersker de kropslige og idrætslige
færdigheder alsidigt.
Eleven disponerer tiden fornuftigt således, at der gennemføres alsidig
idrætspraksis, der viser, at eleven kan planlægge, udvikle og udføre de valgte
øvelser.
Eleven kan i samtale selvstændigt og overbevisende begrunde og gå i dialog
omkring de trufne valg fra praksis ved at koble teori og praksis indenfor
Kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og Idrættens kultur.
Elevens arbejde tilgodeser, at eleven formår at indgå i såvel individuelle som
forpligtigende fællesskaber i forbindelse med idrætsudøvelse og i dialogen,
desuden demonstrere eleven forståelse for fysisk aktivitets betydning for
sundhed og kropskultur samt er fortrolig med de dertilhørende aktuelle
anbefalinger.
God
Eleven arbejder målrettet med og udviser et godt kendskab til at udføre de
fysiske aktiviteter og behersker de kropslige og idrætslige færdigheder. Elevens
fremvisning er præget af en forståelse for både egne og andres færdigheders
betydning i arbejdet med idrætsudøvelse.
Elevens disposition af tiden er ikke optimal, således fremstår elevens praksis
ikke som en alsidig idrætspraksis, men viser dog at eleven kan udføre de valgte
25

02

Tilstrækkelig

øvelser.
Eleven kan redegøre for de trufne valg og eleven demonstrere et vist kendskab
til Kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og Idrættens kultur,
herunder et kendskab til fysisk aktivitets betydning for sundhed og kropskultur
samt er fortrolig med de dertilhørende aktuelle anbefalinger.
Eleven udfører de fysiske aktiviteter og behersker de kropslige og idrætslige
færdigheder med usikkerhed og tidsmæssig ineffektivitet. Elevens fremvisning
bærer præg af manglende evne til at planlægge og udføre øvelser.
Eleven udviser et minimalt kendskab til et alsidigt krops- og idrætsbegreb.
I samtale viser eleven et begrænset kendskab til Idrættens værdier og
Idrættens Kultur og kan ikke koble dem til Kroppen og dens muligheder eller til
egen viste praksis.

Konklusion
Vi kan konkludere, at skolernes konkrete udmøntning af de foreslåede prøvemodeller faldt
forskelligt ud, som forventet i et udviklingsarbejde.
•
•
•
•
•

KOSMOS har undervejs forsøgt at konstruere, hvordan en prøve i idræt skal udformes ud
fra udviklingsarbejdets resultater og erfaringer.
KOSMOS har med en enkelt tilføjelse valgt at bibeholde formuleringerne i udkastet til
vurderingskriterierne, som skal ligge til grund for prøveafviklingen
KOSMOS kan konkludere at en afsluttende prøve i idræt får positiv og stor indflydelse på
undervisningens mål, indhold, tilrettelæggelse og evaluering.
KOSMOS kan konkludere, at en afsluttende prøve i idræt får positiv indflydelse på fagets
status.
KOSMOS kan konkludere at en prøve i idræt kan være med til at motivere eleverne i deres
deltagelse og læring i faget idræt.

I forhold til KOSMOS hypoteser og forforståelser kan vi konkludere nedenstående:
•
•
•
•
•

Udviklingsarbejdet har givet konkrete bud på udformning af og vurderingskriterier til
afsluttende prøve i idræt.
En prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen i
folkeskolen for både elever og lærere.
En prøve i idræt kan være medvirkende til at højne fagets status og kvalitet samt motivere
eleverne til aktiv deltagelse.
Udkastet med vurderingskriterier herunder karaktergivning gav anledning til faglig debat
hos lærerne.
Indførelsen af en ny prøve i et praktisk-musisk fag vil udfordre og provokere lærere i faget
idræt – dette var ikke tilfældet med de involverede lærere.
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Et kritisk blik på prøver i idræt og KOSMOS rolle
KOSMOS har med denne afrapportering forsøgt så objektivt som muligt at forholde sig til
udviklingsarbejdet ”Prøve i Idræt” som KOSMOS selv har igangsat, forestået og hermed opsamlet.
Dette afsnit vil kritisk forholde sig til disse rollers funktioner, som KOSMOS naturligvis har haft.
Ligesom prøvemodellerne ikke var færdige modeller, har KOSMOS også forsøgt at bede lærerne
om at udarbejde elevevalueringer. Disse er udformet forskelligt og med vidt forskellige styrker og
svagheder. Fx har de umiddelbare reaktioner fra eleverne på plancher efter endt prøve den styrke,
at eleverne får mulighed for at udtrykke sig spontant i forhold til det at være til prøve i idræt.
Svagheden ved denne spontane reaktion kan være, at elevernes udsagn i høj grad præges af deres
karakter.
KOSMOS vurderer, at den tætte kontakt mellem udviklingskonsulenterne og skolernes lærere har
bidraget til og været givende for at indhente data både undervejs og efter endt udviklingsperiode.
KOSMOS er opmærksom på, at præsentationen af data tegner et ret entydigt positivt billede af
indførelse af prøve i idræt. KOSMOS har overvejet, hvorvidt der er nogle negative sider, som ikke
er belyst eller overset. Derfor har KOSMOS gjort sig stor umage med at spørge sig selv, lærerne,
eleverne og hinanden om, der mon er nogle negative sider, som vi ubevidst har set bort fra. Der
har ikke kunnet identificeres sådanne mangler eller repræsentationer på negative effekter eller
virkninger, således er der i forhold til om der slet ikke har været negative og kritiske reaktioner på
udviklingsarbejdets formål og igangsættelse er der kun at sige, at det har været meget få.
Enkelte lærere udtalte på forhånd i forskellige fora, hvor KOSMOS mødte praksisfeltet i andre
sammenhænge: ”åh nej, ikke en prøve i idræt – lad nu det fag være” og ”alle andre fag er prøvefag
– ikke også idræt!”
Som regel er det lærere, der på forhånd er positivt indstillet overfor udviklingsprojektets formål,
som melder sig til sådanne projekter. Dette er naturligvis en faldgrube i forhold til at forholde sig
kritisk til udviklingsarbejdets undersøgende del.
I den indledende fase gik lærernes frustrationer mest på, at der netop ikke var én færdig model,
som skulle afprøves, men at KOSMOS ønskede lærernes fortolkninger over de to prøvemodeller,
således at lærerne selv kunne komme med deres input til den endelige udformning indenfor
rammerne sat af KOSMOS.
Undervejs i udviklingsarbejdet har det givet anledning til selvransagelse og refleksion over egen
praksis hos idrætslærerne, således fornemmer KOSMOS klart at udviklingsarbejdet har haft sin
berettigelse i form af en øget bevidsthed og fokusering på kvaliteten i idrætsfaget fra lærernes
side.
Elevernes udsagn er hovedsagelige positive. De negative omhandler primært lav-praktiske ting,
såsom ”gerne mere tid til at øve i, længere forberedelsesperiode, bedre faciliteter…”. Mange elever
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fortalte efter prøven, at de på egen hånd havde formået at tænke i at bruge andre faciliteter til at
øve i. Så skolens klasseværelser, udearealer og haver er blevet flittigt brugt.

Perspektiverne i prøver i idræt
I dette afsnit vil vi beskrive, hvilke perspektiver KOSMOS ser i at indføre en afsluttende prøve i
idræt.
Først og fremmest vil vi fremhæve gløden og gnisten, der tændtes i idrætslærernes øjne:
•
•
•
•

i arbejdsprocessen med at målsætte og arbejde fokuseret og ambitiøst med idrætsfaget
på selve prøvedagen, når eleverne præsterede og præsenterede deres viden, færdigheder
og holdninger til idrætsfaget
efter udviklingsarbejdets ophør, i dialogen med KOSMOS omkring prøvedagene i maj 2012
på arbejdsmødet d.12.12.12, hvor lærerne diskuterede og bekræftede hinanden i de gode
oplevelser, som knyttede sig til hele udviklingsarbejdets proces og formål.

En generel kommentar fra lærerne i projektet var:
”Vi kunne jo slet ikke få armene ned”
Dernæst er elevernes klare kommentarer omkring et fornyet engagement og meningsfuldheden i
at kunne se slutmålene med et fag et bidrag i diskussionen om, hvordan man kan motivere ikke
mindst de ældste elever i folkeskolen til større deltagelse i idrætstimerne.
Hvad angår forældre og ledelse, ja, så viser andre udviklingsarbejder (eksempelvis: Paustian, 2010)
at disse interessenter er væsentlige medspillere for om ting lykkes omkring et fag og ikke mindst
fagets status – idræt er ikke nogen undtagelse! Således er det nemmere for lærerne at få
budskabet om idrætsfagets vigtighed igennem, når opbakningen fra forældre er til stede og
skolens ledelse står stærkt. Fx kan en prøve medvirke til at øge antallet af linjefagsuddannede
idrætslærere som undervisere i faget – således som man så det da der indførtes prøver i andre af
overbygningens fag. Både fordi idrætslærerne VIL deres fag og fordi ikke-kompetente lærere
trækker sig fra at bruge faget som ”opfyldningsfag/ rekreationsfag” samt ledelsens bevidsthed om
karaktergennemsnittet synlighed på skolens hjemmeside.
Man kunne også spørge sig selv: Hvad skal idrætsfaget med Fælles Mål, når der alligevel ikke skal
prøves i om slutmålene nås? SKUDs udviklingsarbejder har flere gange vist, at når der er synlige
mål med idrætsundervisningen, så stiger elevernes motivation fordi de føler, at de lærer noget og
undervisningen dermed giver mening. En prøve i idræt kan således give faget en berettigelse som
dannelsesfag og bringe idrætsfaget i folkeskolen på niveau med de andre prøvefag.
Med afsæt i KOSMOS udkast til en idrætsprøve anno 2013 ses en prøveform, som rummer nye og
andre perspektiver end de prøver som pt. eksisterer som prøvefag. Idrætsprøven er først og
fremmest en gruppeprøve, dernæst er prøven baseret på en prioritering af både proces og resultat
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og sidst, men ikke mindst er udgangspunktet for prøvens indhold alsidighed, hvilket ikke er typisk
for prøvefagene ellers.
Udviklingsarbejdet er blevet mødt positivt og har måske været længe ventet – i hvert fald
opdagede KOSMOS undervejs i udviklingsarbejdet et ret autonomt felt, hvad karakterer i idræt
angår! Alene af denne grund burde MBU være interesseret i at forbedre de vurderingskriterier og
styringsredskaber idrætslærerne har til rådighed (elevplaner og udtalelser). Mange idrætslærere
giver udtryk for, at disse er utilstrækkelige til at skabe anerkendelse, respekt, status, motivation og
en større fag-faglighed for idrætsfaget både hvad angår eleverne, andre lærere, ledelse, forældre
og omverdenen generelt.
KOSMOS ser også en prøve i idræt som en mulighed for at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre
idrætfaget i et fremadrettet perspektiv. Ser vi på skolereformen Ny nordisk skole herunder Læring
i bevægelse – hvem skal så løfte denne opgave? Ja, det skal idrætslærerne vel! Idrætslærerne bør
ses som kapaciteter indenfor idrætspædagogik og idrætsdidaktik og bør dermed være de naturlige
frontløbere for indsatser indenfor dette felt.
Hvad angår ekstra forbrug af ressourcer, så fortæller lærerne, at de naturligvis har været optaget
af arbejdet med prøverne og forberedt idrætsundervisningen – nok også mere grundigt end
vanligt. I forhold til prøvernes afholdelse så har skolernes lærere været censorer hos hinanden
inden for de enkelte kommuner og et sted har der været intern censur – begge dele med succes.
Ingen af lærerne ønsker at fremhæve deres tilstedeværelsestid på skolen efter almindelig
undervisningstid for at kunne føre tilsyn med elever som arbejdede og forberedte sig, som
negativt. De fleste skoler har kunnet klare sig med ca. en skoledag pr. klasse til prøve i idræt.
KOSMOS mener at have ramt hovedet på sømmet idet, at denne dagsorden om et ønske om
indførelse af prøve i idræt fremsættes i et tæt samarbejde med de involverede idrætslærere og
forhåbentlig i tråd med MBUs ønsker for et stærkt og fagligt idrætsfag.
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Bilag 1 Forskningsspørgsmål med tilhørende underspørgsmål

Idrætslærerevaluering af
Prøver i Idræt 2012

Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
Hvilke fordele og ulemper ser du ved den prøveform som I valgte at afprøve?

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved at bedømme et kropsligt produkt?

Hvordan ses slutmålene (Fælles Mål, Faghæfte 6) i prøven?

Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse,
karakter mm.)?
Hvordan er vejledningen for vurderingskriterier blev brugt i bedømmelsen?

Har du/ I tilføjelser/ kommentarer til fremsendte udkast af vejledende karakterbeskrivelse?

Har I før bedømt idrætsundervisningen? Hvis ja, hvordan og hvor ofte (udtalelse, karakterer,
performance…) ?

Hvordan har prøven haft indflydelse på den daglige undervisning?

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
Kan en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen?

Hvordan har dine idrætslærerkompetencer/ færdigheder været i spil i forhold til prøven (didaktisk
og pædagogisk)?

1

I hvilken grad har du/ I bragt CKF’erne i spil (Kroppen og dens muligheder, Idrættens kultur og
Idrættens værdier)?

Hvordan har den daglige undervisning afspejlet sig i den afsluttende prøve?

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?

Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til debat? I
idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?

Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og
læring i faget idræt?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at motivere eleverne til aktiv deltagelse og øget
læring?

Har afgangsprøven demotiveret nogen elever? Hvis ja, hvilke elever?

Ville årskarakterer kunne gøre det samme som en afgangsprøve?
Hvordan har elevernes fravær/ deltagelse været i løbet af året – tror du/ I, at det har haft
betydning, at der skulle afholdes prøve?

2

Bilag 2 Projektopgaven i idræt

1

PROJEKTOPGAVE I
IDRÆT

– erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010
af Pia Paustian, University College Syddanmark og
Det nationale videncenter KOSMOS

Sådan laver du projektopgave i idræt

Hvordan kan man arbejde med Projektopgave
i idræt?
I Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse (Undervisningsministeriet 1.8.2006) står der:

Idrætsfaget er sjældent repræsenteret,

§ 1. På 9. klassetrin udarbejder eleverne enkeltvis eller gruppevis som

når eleverne skal lave Projektopgave, ligesom

en del af undervisningen en obligatorisk projektopgave.

projektarbejdsformen sjældent anvendes i

Stk. 2. Arbejdet med projektopgaven skal videreudvikle projekt-

idrætsundervisningen.

arbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering
af sit arbejde med et tværgående emne med problemstilling.

Men hvis elever og lærere først springer ud i
det, kan resultatet blive engagerede elever med

Sammenholder vi bekendtgørelsen med erfaringerne fra udviklingsarbej-

kreative og bevægelsesrige fremlæggelser. Det

det, kan vi udlede følgende:

blev et af resultaterne af SKUD’s udviklings-

Projektarbejdsformen giver en bredere vurdering af den enkelte elev i

arbejde 2008/2009.

forhold til Fælles mål for idræt og Fælles mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab end i den almindelige undervisning.

Denne folder er med udgangspunkt i dette

Desuden kommer undervisningen mere rundt om idrætsfaget og dets

udviklingsarbejde produceret med henblik

mål og afslører, når eleverne har noget viden, som de ellers ikke kunne

på at hjælpe andre lærere med at vejlede elever

demonstrere. En af eleverne skriver i sin evaluering;

til at lave Projektopgave i idræt.

Projektet har været spændende, fordi der er meget mere bag
idræt end kun det fysiske – der ligger både noget teori og
psykisk bag idrætten!

Hvorfor Projektopgave i idræt og sundhed?
I publikationen ”Projektopgave, sådan kan det gøres” (Undervisnings-

I forhold til den tværfaglige dimension udtaler en af lærerne fra udvik-

ministeriet, 2000) viser en opgørelse, at det overordnede emne ofte

lingsarbejdet:

gentages på den enkelte skole år efter år, og idrætsfaget er sjældent

Jeg håber, at det har været en øjenåbner for eleverne, at idræt

repræsenteret, når eleverne skal vælge problemstilling. Ved at tage

også kan bidrage til projektopgaven.

udgangspunkt i idræt og sundhed vil det være oplagt at se på, om

Og flere elevevalueringer supplerer lærerens fornemmelse ved udsagn

ikke idrætsfaget (faghæfte 6) og det timeløse fag sundheds- og sek-

som:

sualundervisning og familiekundskab (faghæfte 21) kan bidrage med

-- Det har været sjovt, at det var i et andet fag end normalt.

nye bud og vinkler til at nå frem til emner, der ligger ud over elever-

-- Jeg synes, at det har været langt bedre i idræt.

nes umiddelbare forestillingskreds.

-- Jeg har lært mere om sport, idræt, kost, og hvordan man
er sund.

2
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Forberedelse – det overordnede emne og

Den ene skole arbejdede med udfyldelse af

problemstillinger

nedenstående skema.

§ 2. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med ele-

Skema til problemstilling

verne frem til et overordnet emne, som er så bredt formuleret, at det

Navn(e) og klasse:

kan anskues fra flere faglige vinkler.
Stk. 2. Det overordnede emne skal kunne perspektiveres og lægge op

Overemne:

til formulering af delemner med problemstillinger, der inddrager stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra flere fag og samfundsområder samt giver udfordringer til den enkelte elev.

Delemne:

(Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse, Undervisningsministeriet 1.8.2006)

Sammenhængen mellem mit delemne og overemnet:
Lærerne fra udviklingsarbejdet finder det svært at finde det gode overordnede emne, som er vigtigt i forhold til, hvad det sætter i gang af tanker og idéer hos eleverne. De to emner fra projekterne var henholdsvis

Problemstillinger:

”Idræt og kamp” og ”Et liv i bevægelse”.
På den ene skole mener lærerne, at det overordnede emne måske var
for abstrakt (Idræt og kamp).
Det krævede flere samtaler med eleverne i forhold til idéer om, hvad

Hvad er det, der interesserer mig?

overemnet kunne afføde af underemner. Desuden var det svært at finde
et emne, hvor der var rum til, at eleverne kunne være så fysiske, som
lærerne gerne ville have. Derfor mener lærerne her, at det overordne-

Hvorfor interesserer det mig?

de emne skal meldes ud i god tid, så eleverne kan gå og ”summe” – og
eleverne skal være medbestemmende. Måske kan læreren have tre forslag, hvorefter eleverne kan have indflydelse.
På den anden skole var erfaringerne bedre i forbindelse med deres valg

Hvad er målet med min opgave?

af overemne (Et liv i bevægelse). Lærerne bestemte overemnet, hvorefter eleverne fandt tre underemner. Dernæst skulle de lave tre undrespørgsmål til hvert emne. Slutteligt valgte eleverne deres emne. Altså en

Hvordan vil jeg nå mit mål?

længere proces i forhold til det at beslutte sig for den endelige problemformulering med elevinddragelse individuelt, gruppevis og i plenumdiskussioner af underemner og undre-spørgsmålene.
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Skemaet kan downloades i Word på www.skud.nu
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Forslag til overemner:

§ 5. Arbejdet med projektopgaven afsluttes inden udgangen af april.

-- Idræt og kamp

Eleverne gives en uge med 5 sammenhængende skoledage til det af-

-- Et liv i bevægelse

sluttende arbejde med indsamling af informationer, bearbejdning af

-- Det gode liv med idræt og sundhed

emnet, færdiggørelse af deres produkt og forberedelse af fremlæggel-

-- Ekstremer

sen af det samlede arbejde. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller grup-

-- Energi

pevis i umiddelbar forlængelse af elevernes færdiggørelse af deres ar-

-- Sportens verden

bejde. Projektopgaven skal være bedømt senest 1 uge, før de skriftlige

-- Krop og sundhed

prøver finder sted.

-- Livsstil/ levevilkår/ livskvalitet – er der en sammenhæng?

(Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse, Undervisningsministeriet 1.8.2006)

På begge skoler arbejdede eleverne fem skoledage med projektet.
Eleverne arbejdede i par, grupper på 3-4 personer og en enkelt elev
§ 3. Klassens eller klassetrinnets lærere samt eventuelt andre lærere

arbejdede alene. Lærernes erfaringer viser, at det er svært at være ale-

vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projekt-

ne om arbejdet og ikke mindst fremlæggelsen og kravet om det ”fysiske

opgaven.

produkt”. Eleverne bestemte selv, hvem de ville arbejde sammen med.

(Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse, Undervisningsministeriet 1.8.2006)

Tendensen var, at de dygtige idrætsudøvere fandt sammen. Selve det at
arbejde sammen var en udfordring for nogle, men denne udfordring findes formentlig i alle former for samarbejdsrelationer.

Projektugen
§3. Stk. 2. Lærerne skal i løbet af projektugen give den enkelte elev
mulighed for at tage udgangspunkt i egne behov og forudsætninger, jf.
folkeskolelovens § 18, med hensyn til:
1) indkredsning af problemstillingen,
2) afgrænsning af projektopgavens indhold i forhold til
problemstillingen,
3) valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer,
4) valg og brug af indhold og metoder,
5) valg og brug af kilder og materialer,
6) valg og brug af udtryksform,
7) fremstilling af produkt og
8) tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.
(Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse, Undervisningsministeriet 1.8.2006)

6

Der arbejdes med det kropslige produkt overalt på skolen - inde og ude.

7

Kravene til den skriftlige del var på den ene skole en synopsis.

SKEMA Logbogsark

Elementerne heri bestod af:
-- Emnebegrundelse

Navn:

Dato:

-- Problemformulering (hv-spørgsmål og problemstillinger)
-- Konklusion

Projektets navn:

-- Litteraturliste
-- Logbog
I dag vil jeg arbejde med:

Sæt kryds når du har udført det

Det var meget forskelligt, hvad eleverne havde gjort ud af den skriftli-

1.



ge fremstilling. Nogle havde gjort sig stor umage for at svare fyldestgø-

2.



rende på deres problemstillinger, således nærmede synopsen sig mere

3.



form af en rapport, hvilket lærerne jo netop ville undgå for at give plads
til at fordybe sig i bevægelse.

Har bestilt vejledning hos:

Dato og tid

Flere elever havde aftaler ude af huset, men ellers foregik arbejdet på
skolen eller derhjemme. Eleverne førte logbog som dokumentation for
arbejdsprocessen og skulle informere lærerne om, hvor de var. På den

De ting du ikke nåede, skal du skrive på arbejdslisten til

ene skole var logbogsformen fri, og på den anden skole var logbogen et

næste gang/i morgen:

skema, som eleverne skulle udfylde hver dag.

1.
2.

Sådan synes jeg, at jeg har arbejdet i dag:

Sådan har min gruppe arbejdet i dag:

Gruppen, som har lavet projekt om handicapidræt, viser en videreudvikling af goalball
tilpasset målgruppen.
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Hver gruppe var tilknyttet én lærer, som var deres hovedvejleder under

Eleverne mener, at fremlæggelserne var sjovere at se og høre på end

projektet. På den ene skole havde man indført, at eleverne skulle mod-

sædvanligt, netop på grund af kravet om bevægelse og aktivitet.

tage vejledning mindst to gange i løbet af ugen. Til vejledningerne skul-

Elevevalueringerne viser, at flere elever har en opfattelse af, at de har

le eleverne have gjort sig følgende klart:

arbejdet anderledes, end de ellers gør i idræt, og flere elever synes, at

-- Status på arbejdet – hvor langt er vi?

projektet har været godt, fordi der var mindre at skrive og mere frem-

-- Hvad mangler vi at finde ud af?

læggelse.

-- Indhold og litteratur
-- Aftaler
-- Produktet

Tips og tricks til fremlæggelse:

-- Fremlæggelse

-- Demonstrer dine idrætsfaglige færdigheder i relation til emnet

-- Hvordan går det med samarbejdet?
-- Hvordan kan læreren vejlede og hjælpe?

-- Sørg for, at der er en tydelig sammenhæng mellem
produkt og emne
-- Vær velforberedt

Denne vejledning gjorde, at eleverne blev fastholdt i arbejdsprocessen

-- Disponer din tid

og havde let adgang til hjælp. Elevernes behov for støtte varierede
naturligvis.

Begge skoler havde som krav, at produktet skulle være fysisk, og der skulle indgå bevægelse og aktivitet under fremlæggelserne. Senere i forløbet
ændrede lærerne på den ene skole kravet til, at produktet gerne måtte

Fremlæggelse

være optaget på video. Det gav eleverne tryghed. For nogle af eleverne
var det grænseoverskridende at stille sig op og vise noget fysisk. Elever-

§ 6. Projektopgaven skal resultere i en fremlæggelse, hvor produkt og

ne fremlagde for læreren (og en lærervikar), men ikke for hinanden.

formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som stilles til

Muligheden for at optage aktiviteterne på video gav ligeledes mulighed

rådighed.

for fx at vise teknikker i deres rette element fx triatlondelens svømning

(Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse, Undervisningsministeriet 1.8.2006)

i en svømmehal. Det gav også den fordel, at de elever, der havde kunnet se sig selv på video inden fremlæggelserne, havde tænkt mere over,

I forhold til fremlæggelserne er erfaringerne fra udviklingsarbejdet gode.

hvad produktet skulle bruges til at belyse.

Lærerne er enige om, at mange elever vil have glæde af at have et fysisk produkt. For nogen er det en god ting at skulle ”bevæge sig” midt i

På den anden skole fremlagde eleverne for hinanden og læreren. Efter

fremlæggelsen. Mange af fremlæggelserne bliver meget mere levende,

fremlæggelsen var der spørgerunde, hvor læreren og de lyttende elever

end man ser ved den almindelige projektopgave, fx kan eleverne uddy-

kunne spørge ind til opgaven. Det gav en mere uformel og ikke så eksa-

be emnet og problemstillingen under fremlæggelsen ved, at læreren be-

mensagtig stemning samtidig med, at inddragelse på denne måde skær-

der dem om at demonstrere det ved øvelser, og således viser flere ele-

pede opmærksomheden hos de andre elever.

ver at have større forståelse og viden end først antaget.
10
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Begge skolers lærere gav udtryk for, at det var svært for eleverne at tæn-

Bedømmelse

ke det fysiske ind - at gøre det naturligt i forhold til emnet/problemstil-

§ 4. Eleverne skal forud for arbejdet med projektopgaven orienteres

lingen. Men for nogle lykkedes det. Fx havde en gruppe lavet små spil/

om, hvad der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen, jf. § 7.

aktiviteter, som viste, hvordan man kan lave bevægelse i alle fag på en

(Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse, Undervisningsministeriet 1.8.2006)

idrætsskole, og en gruppe havde lavet ’stagefight’ til belysning af hooliganisme.

§ 7. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en
karakter.

I forhold til de fysiske rammer fandt fremlæggelserne sted der, hvor

Stk. 2. Den skriftlige udtalelse og karakteren gives ud fra en vurdering

eleverne havde brug for det; ude, i gymnastiksalen, i et tomt klasse-

af

lokale etc.

1) opgavens faglige indhold, herunder i hvilken udstrækning eleven
kan demonstrere kundskaber og færdigheder, der indgår i opgaven,
og vise overblik over relevante stofområder,
2) arbejdsprocessens forskellige faser, herunder elevens fordybelse i
emnet, elevens samarbejde med andre samt elevens bidrag til planlægning, indsamling af informationer og bearbejdning af emnet,
3) fremlæggelsen, herunder produkt og formidlingsform,
4) sammenhængen mellem den valgte problemstilling og det faglige
indhold, elevens arbejdsproces samt produkt og formidlingsform.
Stk. 3. En samlet vurdering af de fire områder ligger til grund for både
den skriftlige udtalelse og karakteren.
Der er ingen tvivl om, at det for nogle elever er motiverende med karakteren – udtalelsen er sekundær – dog bruger de målrettede elever udtalelsen til at blive bedre næste gang. Desuden er projektarbejdsformen
en arbejdsform, som mange elever kan lide at arbejde med, således ses
engagement og ansvarlighed hos eleverne.
Den ene skole havde udformet et bedømmelsesark, som lærerne kunne

En gruppe fremlægger deres projekt omhandlende transport fra A til B.
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notere i under fremlæggelserne.
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Bedømmelse af projektopgave i idræt
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Bilag 3 Individuelle elevevalueringer Søndermarkskolen

Elevevaluering fra Søndermarkskolen
Tid: 25. og 26. juni 2012
Elevbesvarelser: 39

Hvordan har det været at have prøver i idræt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det har været nyt, interessant, udfordrende og spændende (IIIIIIIIII)
Godt at vi kan få lov til at prøve, hvordan der er til en rigtig prøve (IIIIIIIII)
Det har været spændende at prøve noget fysisk (IIII)
Rigtigt fedt – jeg har lært en masse (III)
Fint nok – bedre end forventet (III)
Jeg var nervøs inden vi skulle ind men det var sjovt og nyt for mig (II)
Oplevelsesrigt og lærigt (II).
Det har været anderledes på en god måde – det at bruge kroppen til en prøve (II)
Rart at kunne bestemme alt
Okay
Ikke så godt
Det har givet faget idræt en ny mening – nu bruger man idræt til noget
Det har været sjovt men rigtig svært
Jeg havde ikke selv lysten til at deltage i idræt før – da jeg ikke synes det var et seriøst fag.
Men nu tager vi det mere seriøst
Jeg var ikke helt hug på det men synes faktisk, at det har været en god oplevelse selvom jeg
er imod en prøve i idræt
Man får karakter og er til prøve i alle de andre fag – så synes jeg egentlig det er mærkeligt,
at vi ikke får karakter i idræt

Hvad har været godt?
•
•
•
•
•
•
•
•

At vi selvstændigt har skullet finde på og udarbejdet et idrætsprogram (IIIIIIIIII)
Det at samarbejde i grupper – det sammenhold vi fik i gruppen (IIIIIII)
DET HELE (IIIIIII)
Vi har lært så meget og få lov til at vise det (III)
Personlig udviklingsproces – hvad kan man individuelt (III)
At lære at udvikle og lave et færdigt resultat (II)
At vi måtte vælge mellem så mange emner
At vi har hygget os med det
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•
•
•
•
•
•
•
•

At der var en censor tilstede
At man ikke lagde mærke til, om der var nogen der kiggede på en under prøven
Opbakningen fra vores lærere
At vi har fået mulighed for at øve efter skoletid
Hele processen har været god
At det var en prøve hvor man skulle bevæge sig og ikke sidde stille
At afprøve sine grænser
De mange forskellige ideer som skulle deles med andre

Hvad kunne have været bedre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mere tid til at øve (IIIIII)
Mere håndbold skulle have været med (IIII)
Lidt mere plads (III)
At lærerne hjalp os med vores ideer (III)
Ved ikke (III)
Mere skoletid til at øve (II)
Lidt mindre frie rammer (II)
Karaktererne (II)
Ikke noget (II)
Vi skulle have haft mere øjenkontakt under prøven (II)
Bedre forberedelse
Tidspunktet for prøven
Ikke at skulle fremlægge
At der var et tema i stedet for at vi selv skulle finde det
Min egen indsats kunne være bedre
Vores sammensætning af vores ideer
Hvis vi vidste lidt mere om, hvad det var når det nu var første gang
Intet – det var godt nok

Hvad har du lært?
•
•
•
•
•
•
•

At sammensætte et program ud fra en masse valgmuligheder og tid (IIIIIIIIII)
Idrætsfærdigheder (IIIII)
Ved ikke (IIII)
Knokle hårdt for mig selv og gruppen (III)
Afprøve mine grænser (III)
At man skal tænke i helheder når man laver sin prøve (III)
At have en viden om krop og idræt (II)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vise hvad jeg kan – og blive bedømt (II)
Blank svar (II)
At samarbejde (II)
Rigtig meget
Ikke noget
Få det bedste ud af det
At tro på mig selv
At idræt er et ligeså seriøst fag som alle de andre fag
At man ikke behøver at være professionel til det – man skal bare give sig 100 % og man har
det inden i sig – for det handler om at vise, at man er interesseret i faget
At jeg skal tage det mere seriøst
At man ikke kan improvisere til en prøve
At jeg næste år skal kigge mere på, hvad vi har lavet i idræt i løbet af året og bruge det i
stedet for kun at bruge sin egen erfaring
At planlægge i tide
Nye forventninger til næste år
At det ikke var så slemt som jeg regnede med
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Bilag 4 Fælles elevkommentarer Langmarkskolen og Rosenlundskolen

Prøver i idræt 2011
Sted: Langmarkskolen i Horsens

Klasse: 9 q/r/s/

Tid: 21. og 25. maj, 2012
Eksaminatorer: Anja, Claus, Mette og Christian
Censor: Annette og Thomas (Bankagerskolen)

Evalueringsspørgsmål til elever
Hvordan har det været at have prøve i idræt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pisse sjovt og anderledes. Vi havde det fedt.
I starten var det en øv-følelse, men nu er det en fed oplevelse og god måde at afslutte
idræt på.
Det har bare været dårligt. Ad for helvede.
Udmærket
Super!
Rent lort!
Pisse sjovt. Nice!
Mega nice. Fik endda scoret et 4-tal
Super fedt
Spændende
Anderledes – men tidspunktet var ikke det bedste
Sjovt
Sjovt og lidt mærkeligt på den sjove måde
Dårligt
Det var spændende og en udfordring (-:
Anderledes! Men spændende
Det var sjovt at prøve
Det var rigtig fedt, stemningen var fantastisk
Det var røv fedt!!!
Fedt! Så fedt
Fedt fedt fedt
Så fed oplevelse – skide sjovt!
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Hvad har været godt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammenholdet
Dansen – samarbejdet
Lære hinanden at kende på en anden måde
Sammenholdet
At spille bold
At slappe af – jeg skal alligevel ikke have det på eksamensbeviset
Sammenholdet og tilliden, venskabet og energien i det
Det sociale – sammenholdet
At prøve en ny form for eksamen
At samarbejde
At samarbejde og prøve en ny slags eksamen
Intet
At prøve noget andet end det man plejer, og får lov at udtrykke sig på en anden måde
Det at lære noget nyt og opleve hvor meget man egentlig kan
Den fede stemning
Det hele!
Det at fremføre det!

Hvad kunne være bedre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komme i gang med forberedelserne noget før
Spring
At få mere tid, man havde ikke tid nok til at øve
Spring kunne være bedre
Længere øvetid
Flere øvedage
Øvningen – fra vores side af
At det foregik som en projektuge
Alt
At vi havde prøvet det før, så vi ikke var så nervøse
Karaktergivning
Man skal gå i gang i god tid!
Intet
Intet
At vi havde haft flere gange til at øve
Flere ”timer” til at øve
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Hvad har du lært?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om anatomi
Anatomi + sammenhold. Jeg har lært min krop at kende
Ikke det store
At stole på folk og gi den gas!
Anatomi
Jeg har fået styr på musklerne
Jeg er blevet god til MBU
Jeg har nogenlunde fået styr på musklerne
Overhovedet slet ikke noget
Jeg er blevet bedre til rytme/dans og hvad musklerne hedder
At danse hip hop (-:
Alt
At performe under pres
At eksamen ikke er så slem, det er overvurderet!
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Sted: Rosenlundskolen

Evalueringsspørgsmål til elever
Hvordan har det været at være til prøve i idræt?
Hvad tænker du lige nu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det var meget sjovt at være til prøve i idræt fordi det var anderledes og rart det er
overstået.
Det har været svært at vide hvad man skulle kunne præstere når det er helt nyt.
Jeg synes det var lidt svært at finde ud af, og jeg tror at en prøve-prøve ville have hjulpet
rigtig meget.
Jeg er lettet over at det er overstået. Det var spændende at prøve.
Det var jo meget sjovere end forventet.
Jeg er glad for at det er overstået.
Det var fint nok, men ikke noget jeg ville prøve igen.
Det var sjovt og nyt at opleve den slags eksamen.
Det var fint nok, men man var lidt tidspresset.
Det var en god oplevelse, men vi er alligevel glade for at det er færdigt og at vi endte med
et godt resultat.
Fuck det er nice at være færdig.
Jeg synes det har været sjovt og spændende og jeg har fået rigtig meget ud af det.

Hvordan har det været at vide at idræt skulle afsluttes med en prøve?
Har det betydet noget for din idrætsundervisning at du skulle til prøve?
•
•
•
•

Det har været spændende og udfordrende og det har også været lidt svært for vi var lidt
usikre på hvordan det skulle foregå.
Vi blev mere motiveret og engageret.
Timerne blev sjovere og mere interessante, fordi vi selv skulle bestemme/planlægge
timerne.
Det har været spændende, men nervøsiteten har overskredet spændingen, da denne
eksamen er noget nyt.

• Det har taget meget tid fra andre eksamensforberedelser.
•
•
•
•
•

Idrætstimerne er blevet sjovere da man nu selv var med til at bestemme.
Vi blev mere motiveret fordi vi stod på egne ben og selv skulle finde på alle tingene.
Det var meget mere spas end jeg havde regnet med.
Det var alligevel ret luksus.
Sjovere end forventet.
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Bilag 5 Lærerevalueringer

Rosenlundskolen
Idrætslærerevaluering af
Prøver i Idræt 2012

Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
Hvilke fordele og ulemper ser du ved den prøveform som I valgte at afprøve?
At prøven var så anderledes i forhold til de andre prøveformer eleverne kendte til. Eleverne blev
rigtig gode til at bruge hinandens styrker, alle engagerer sig
En vigtig fordel var at grupperne bestod af 4 elever, blandet- 2 piger og 2 drenge

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved at bedømme et kropsligt produkt?
Fordelen er for mig, at der her er fokus på fagets indhold og ikke på eliteudøveren.
Ulemper: Det kan være enormt grænseoverskridende for enkelte elever at skulle udstille sig selv,
men det er vigtigt at vi ikke går efter laveste fællesnævner, hvis vi ønsker at opkvalificere
idrætsfaget.

Hvordan ses slutmålene (Fælles Mål, Faghæfte 6) i prøven?
Eleverne udviser evne til at planlægge/udarbejde, gennemføre/udøve og tage stilling til den viste
praksis. De skaber nye ideer og mestre færdigheder som de kan begrunde og reflektere over.

Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse,
karakter mm.)?
Hvordan er vejledningen for vurderingskriterier blev brugt i bedømmelsen?
Den blev mest brugt i starten for at have et fælles udgangspunkt, senere var det fint at kunne
gradbøje udtrykkende og stille sig kritisk til formuleringerne.
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Har du/ I tilføjelser/ kommentarer til fremsendte udkast af vejledende karakterbeskrivelse?
Ikke på nuværende tidspunkt!

Har I før bedømt idrætsundervisningen? Hvis ja, hvordan og hvor ofte (udtalelse, karakterer,
performance…) ?
Vi arbejder indimellem med idrætsprojekter som opvarmningsprogrammer, styrketræning,
ekstremsport og doping, hvor eleverne får karakterer. På 8. og 9. klassetrin får eleverne
idrætsudtalelser. Men hvordan laver man en god udtalelse? Vi har ikke på nuværende tidspunkt en
optimal plan for vores idrætsudtalelser, så en karakter ville være at foretrække!

Hvordan har prøven haft indflydelse på den daglige undervisning?
Ja i den grad, da tiden har været lidt presset i forhold til de ting jeg gerne ville nå med eleverne.
Samtidig er det vigtigt at eleverne får god tid til at forberede sig. Så det er med at være enormt
struktureret omkring undervisningen fra starten. Det er rigtig godt!

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
Kan en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen?
For mig personligt giver det mere mening og lettere at argumentere for undervisningens indhold

Hvordan har dine idrætslærerkompetencer/ færdigheder været i spil i forhold til prøven
(didaktisk og pædagogisk)?
Jeg har nok trukket lidt mere på egne interesser for at udvide elevernes kendskab til idræt, igen for
at udvide og vise kroppens mange muligheder. Ellers har jeg inddraget elevernes kompetencer i
undervisningen, hvilket har fungeret helt optimalt.

I hvilken grad har du/ I bragt CKF’erne i spil ( Kroppen og dens muligheder, Idrættens kultur og
Idrættens værdier)?
Eleverne har fra årets start været bekendt med Trinmålene for 9. klasse og er undervejs blevet
henvist til at kigge på dem.
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Hvordan har den daglige undervisning afspejlet sig i den afsluttende prøve?
Eleverne har taget udgangspunkt i de områder vi har arbejdet med i større eller mindre grad.
Undervisningen har afspejlet fagets bredde/dybde, som eleverne på kreativ vis var gode til at
komme omkring til prøven.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?
Det har det for de involverede parter i denne prøve. Der er sat fokus udad til. Det vil være med til at
højne status og kvalitet.

Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til debat? I
idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?
Ja det har helt klart sat skub i interessen omkring at højne fagets status, blandt elever, lærere og
ledelse. Det har åbnet op for at vi på Rosenlundskolen fortsætter med prøverne i alle kommende 9.
klasser, og jeg mener de er kommet for at blive på Rosenlundskolen.

Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og
læring i faget idræt?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at motivere eleverne til aktiv deltagelse og øget
læring?
Det har helt klart haft en betydning for eleverne at de skulle afslutte med en prøve. Jeg oplever helt
klart at de unge i dag er opdraget med, at det er seriøst og har betydning hvis der er en form for
bedømmelse i den anden ende.

Har afgangsprøven demotiveret nogen elever? Hvis ja, hvilke elever?
Jeg har ikke oplevet en demotivation, men det har været grænseoverskridende for et par af
eleverne. Hvilket så til gengæld har været en stor sejr at klare komme igennem.

Ville årskarakterer kunne gøre det samme som en afgangsprøve?
Jeg ser det helt optimale med både årskarakter og afsluttende prøve. Årskarakteren kan ikke gøre
det samme, men med en årskarakter kan man give faget et betydeligt løft. Håber vi derved kan
undgå, at idræt bliver et opfyldnings ag i fagfordelingen.
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Hvordan har elevernes fravær/ deltagelse været i løbet af året – tror du/ I, at det har haft
betydning, at der skulle afholdes prøve?
Det har helt klart haft en betydning for enkelte pigers deltagelse. Der er bare nogle sløve piger
indimellem. Hvilket jeg tror, er meget generelt for piger i udskolingen
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Søndermarkskolen
Idrætslærerevaluering af
Prøver i Idræt 2012

Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
Hvilke fordele og ulemper ser du ved den prøveform som I valgte at afprøve?
Fordele: Den er meget praktisk anlagt således at alle har samme mulighed for et godt resultat med
den rigtige planlægning. De får en god mulighed at se hvordan prøven er når de skal på
videregående uddannelse.
Negative: Den er ikke så teoretisk anlagt, dvs at de mangler en masse viden om idræt som vil
kunne gavne dem i deres videre liv.

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved at bedømme et kropsligt produkt?
Samme som ovenstående

Hvordan ses slutmålene (Fælles Mål, Faghæfte 6) i prøven?
De ses hele vejen igennem i stort set alle grupperne. Nogle har rigtig mange slutmål med og andre
har et par stykker. Men generelt er der tænkt meget over tingene i forhold til sammensætningen.

Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse,
karakter mm.)?
Hvordan er vejledningen for vurderingskriterier blev brugt i bedømmelsen?
De er blevet godt brugt. Vi lagde en linje og vejledningen blev brugt mange gange for at sikre os
det rigtige grundlag for karaktererne.

Har du/ I tilføjelser/ kommentarer til fremsendte udkast af vejledende karakterbeskrivelse?
Den er fin, men resten af karakter skalaen ville være rar at få med.
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Har I før bedømt idrætsundervisningen? Hvis ja, hvordan og hvor ofte (udtalelse, karakterer,
performance…) ?
Nej, men en fantastisk oplevelse at få lov til det.

Hvordan har prøven haft indflydelse på den daglige undervisning?
Eleverne har været meget aktive i undervisningen. De har vidst fra starten at deres aktivitet i
timerne ville få indflydelse på halvårskarakteren. Vi har også været meget målrettede hele vejen
igennem, der har ikke været tid til fri leg (boldspil) i undervisningen. Nogle har været irriterede over
vores seriøsitet, men heldigvis har størstedelen (måske 90 %) virkelig syntes at projektet har været
fedt og undervisningen har været givende.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
Kan en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen?
Klart, uden mål og system vil en forberedelse til en eksamen være umulig. Eleverne har noget at se
frem til, et mål med undervisningen. Eks hvorfor skal fodbold drengene danse, fordi det skal bruges
til eksamen og det ved de. På den måde er de tvunget til at give sig 100 % og på den måde udvikler
de sig.

Hvordan har dine idrætslærerkompetencer/ færdigheder været i spil i forhold til prøven
(didaktisk og pædagogisk)?
Undervisningen har til tider været lidt åben i det at der har været meget gruppearbejde hvor de har
arbejdet selv, så vi har flere gange krydset fingre for at de er blevet arbejdet seriøst i grupperne.
Men det kræver at man er villig til at tage nogle chanser og tro på elevernes egne evner. Og det
kræver at man har gjort et godt forarbejde med de forskellige temaer og emner. For mit
vedkommende har jeg arbejdet sammen med den bedste og dygtigste koordinator og planlægger
man kan få, så det gør at jeg kan have fokus på andre ting som ligger nærmere mine kompetencer.
Men man bliver udfordret og det er et mål i sig selv.

I hvilken grad har du/ I bragt CKF’erne i spil ( Kroppen og dens muligheder, Idrættens kultur og
Idrættens værdier)?
I fin stil. Vi har været omkring stort set alle punkter, og uden at eleverne ved det opfylder de alle de
krav der stilles til dem som 9 klasser.
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Hvordan har den daglige undervisning afspejlet sig i den afsluttende prøve?
Nogle grupper har virkelig brugt den tidligere undervisning i prøven med stor succes mens andre
har brugt egne erfaringer. Nogle meget positivt og andre knap så positivt. Men generelt har vi lagt
op til at det er den daglige undervisning de skal vise til eksamen og det er lykkes ret fint.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?
Klart…hele skolen har snakket om den her prøve i idræt og mange har fået øjnene op for
Mulighederne i idræt. Idræt har altid været et fag hvor man bare var aktiv og havde det sjovt. Med
en eksamen har alle en mulighed for at nå til tops…
Kvaliteten er god da eleverne god ved at hvis de ikke lærer et rullefald nu så kan de heller ikke vise
et til eksamen.

Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til debat? I
idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?
En smule ja, men tror at det er noget vi vil snakke meget mere om her efter ferien når emnet bliver
taget op igen. Rigtig mange har været interesseret så en debat skal nok komme.

Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og
læring i faget idræt?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at motivere eleverne til aktiv deltagelse og øget
læring?
Ja klart. Få har været ligeglade med en karakter, men størstedelen har virkelig gået op i det med
en stor motivation. Også dem som normalt ikke er de bedste eller mest aktive er virkelig trådt
frem, så det har virkelig gavnet med en eksamen for det. Og det har rustet dem til fremtidige
eksamener i idræt.

Ville årskarakterer kunne gøre det samme som en afgangsprøve?
Karakterer gør meget, men nej ikke i samme grad. Selvom du ikke er den bedste til idræt kan du få
en topkarakter til eksamen hvis man er dygtig til at strukturere og opbygge et godt program. Man
bliver sat på prøve på en anden måde til en eksamen. Eleverne har store forventninger til dem selv,
og de vil ikke skuffe læreren eller hinanden.
En eksamen vil vise om de har hørt efter i løbet af året….
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Hvordan har elevernes fravær/ deltagelse været i løbet af året – tror du/ I, at det har haft
betydning, at der skulle afholdes prøve?
Den sidste periode af skoleåret var der næsten ikke noget fravær, de knoklede for at blive færdige. I
løbet af året har fraværet også været småt, så jo en prøve har haft indflydelse tror jeg, men tror
også at klasser er forskellige og vores idrætsklasser elsker idræt og det gør også at de er mere
disciplinerede.
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Bankagerskolen
Idrætslærerevaluering af
Prøver i Idræt 2012

Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
Hvilke fordele og ulemper ser du ved den prøveform som I valgte at afprøve?
Den store fordel var, at vi havde en todelt eksamen med praksis først og efterfølgende teori. I
teorien oplevede vi mange elever blomstre og fik mulighed for at sætte ord på idrætten. Synopsen
gav problemer, da den for mange virkede diffus! Den krævede mange vejledninger for grupperne.
Men vi fandt dog frem til en form/opskrift, som hjalp mange til at lave en god synopsis.

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved at bedømme et kropsligt produkt?
Fordelene er især at opleve elever, der ikke har en force i de boglige fag blomstre i en kropslig
eksamen. Derudover oplevede vi elever udvise en helt enorm motivation og samarbejdsvilje i
gruppen for at få det hele til at klappe – og øve igen og igen. Der var elever, som omvendt ikke er
specielt kropslige øve og øve og simpelthen ville den eksamen. Disse typer elever viste en
alsidighed, der sikrede dem flotte karakterer, hvilket man måske ikke havde forventet.
Ulemperne oplevede vi, da vi skulle være censor og skulle bedømme Sports klasserne på
Langmarkskolen. Her blev karakterskalaen trukket endnu længere ud (vi havde virkelig her brug for
den gamle 13-skala), da niveauet her var noget højere generelt end, hvad vi ellers havde oplevet.

Hvordan ses slutmålene (Fælles Mål, Faghæfte 6) i prøven?
Igennem synopsisprøven med trækning af emne i hvert enkel gruppe har kravet været at alle
grupper skulle omkring slutmålene på den ene eller den anden måde. Gennem emnerne har vi
sikret os at især Idrættens værdier og idrættens kultur er tilgodeset. Kroppen og dens muligheder
skinnede selvfølgelig primært igennem i den praksiske del af prøven. (Se vores
eksamensbeskrivelse)
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Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse,
karakter mm.)?
Hvordan er vejledningen for vurderingskriterier blev brugt i bedømmelsen?
I starten af eksamen (både mandag, onsdag og fredag) blev vurderingskriterierne flittigt brugt –
for at lægge niveau.

Har du/ I tilføjelser/ kommentarer til fremsendte udkast af vejledende karakterbeskrivelse?
Nej ikke lige her. Sender i stedet rettelser el tilføjelser på skemaet!!

Har I før bedømt idrætsundervisningen? Hvis ja, hvordan og hvor ofte (udtalelse, karakterer,
performance…) ?
De sidste mange år har vi lavet udtalelser i 9. klasse.
I år afsluttede vi vores MBU-forløb med en dans, som eleverne viste for hele udskolingen og
forældre. Dette var en rigtig god måde at evaluere forløbet på, og derudover gav det et helt
igennem godt sammenhold og fællesskabsfølelse på holdet.

Hvordan har prøven haft indflydelse på den daglige undervisning?
Hele året har vi selvfølgelig arbejdet intenst henimod eksamen – og dette især fordi det er første år
med eksamen!!

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
Kan en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen?
Ja i den grad!
Vi har konstant holdt den daglige undervisning op imod de endelige mål! Tiden har været meget
knap og derfor har alle timer været brugt optimalt.

Hvordan har dine idrætslærerkompetencer/ færdigheder været i spil i forhold til prøven
(didaktisk og pædagogisk)?
Planlægning af undervisningen har været i højsædet. Pga tidspresset har der virkelig været fokus
på ”hvad skal vi lære fremfor hvad skal vi lave”. I starten var der en del kanter, der skulle slibes af.
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Der var en del støjende drenge, der konstant afbrød og ødelagde undervisningen, så det stillede
store krav til vores pædagogiske arbejde. Vi valgte at skrive hjem til forældrene fra gang til gang,
hvis der var problemer. Derudover havde standpunktskarakterne og årskarakterne en god effekt,
der bevirkede at alle rimelig hurtigt tog timerne MEGET seriøs.

I hvilken grad har du/ I bragt CKF’erne i spil ( Kroppen og dens muligheder, Idrættens kultur og
Idrættens værdier)?
I høj grad. Især ved at eleverne skulle trække et overordnet emne sikrede vi at sætte alle CKF`er i
spil.

Hvordan har den daglige undervisning afspejlet sig i den afsluttende prøve?
Mange grupper brugte en del øvelser/musik fra den daglige undervisning. Og omvendt lavede
nogle grupper helt nye forløb/øvelser/udviklede spil etc.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?
Ja i den grad! Jeg har aldrig oplevet elever gå så MEGET op i en eksamen. Jeg tror de fleste elever
synes, at det er helt på sin plads at idræt skal være et eksamensfag. Alle syntes, at det var en
perfekt afslutning på 10 års idræts undervisning.

Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til debat? I
idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?
Ikke så meget debat – nærmere interesserede spørgsmål…Vi oplevede stor interesse fra især
kollegaer, som har spurgt ind til forløbet, og der var rigtig mange, som kom og så en del
eksaminer.

Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og
læring i faget idræt?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at motivere eleverne til aktiv deltagelse og øget
læring?
Synes allerede jeg har svaret på dette. Men vi har KUN oplevet motivation som et produkt af
indførelsen af prøven. Derudover har vi oplevet et minimum af fravær i den daglige undervisning.
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Ville årskarakterer kunne gøre det samme som en afgangsprøve?
Nej – men hjælpe på fraværet, tror jeg.

Hvordan har elevernes fravær/ deltagelse været i løbet af året – tror du/ I, at det har haft
betydning, at der skulle afholdes prøve?
Ja stor betydning
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Stubbekøbing
Idrætslærerevaluering af
Prøver i Idræt 2012

Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
Hvilke fordele og ulemper ser du ved den prøveform som I valgte at afprøve?
Nu prøvede jeg kombineret synopsis / praktisk internt skoleåret 10/11 og praktisk prøve med
konsulent 2012.
Den praktiske prøve er helt klart min favorit, da faget ER praktisk, og eleven kan under og efter
prøveafvikling forklare og begrunde teorien.
Den store overraskelse for mig var nok tidsforbruget.

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved at bedømme et kropsligt produkt?
At idrætsfaget er i fokus med kvalitet og især leg, vil for fremtiden bryde den almene opfattelse
’idræt tæller ikke rigtig for noget’. Dette gælder både hos elever og forældre.
Man behøver jo ikke at være superatlet til idrætsprøven. Den ene af mine pigegrupper viste dette
gennem kreativitet, kvalitet og leg (dem der var på TV).

Hvordan ses slutmålene (Fælles Mål, Faghæfte 6) i prøven?
Personligt finder jeg det lettere at differentiere ud fra karakterskalaen (udkastet), som jeg fandt
dækkende ved forskellene i karaktergivningen.

Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse,
karakter mm.)?
Hvordan er vejledningen for vurderingskriterier blev brugt i bedømmelsen?
Vi tog som basis udgangspunkt i den vejledende karaktergivning, som vi fandt nuanceret nok til en
reel bedømmelse.
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Har du/ I tilføjelser/ kommentarer til fremsendte udkast af vejledende karakterbeskrivelse?

Har I før bedømt idrætsundervisningen? Hvis ja, hvordan og hvor ofte (udtalelse, karakterer,
performance…) ?
Lovgivningsmæssigt har det i mange år været obligatorisk at lave udtalelser i faget idræt på 8. og
9. klassetrin, og jeg fik hurtigt 7 forskellige standarder til udtalelsen. Derfor har jeg længe anvendt
7-trins tanken for mine bedømmelser.

Hvordan har prøven haft indflydelse på den daglige undervisning?
Udsigt til prøveafviklingen gjorde mig mere bevidst om brugen af de didaktiske redskaber, fx
spilhjulet, i min undervisning.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
Kan en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen?
Helt klart. Det stiller krav til underviserne om den faglige kompetence.

Hvordan har dine idrætslærerkompetencer/ færdigheder været i spil i forhold til prøven
(didaktisk og pædagogisk)?
Jeg har velsignet mine linjefagskompetencer IDRÆT og BIOLOGI. Ellers kan det være svært at
komme helt omkring idrætsteorien.

I hvilken grad har du/ I bragt CKF’erne i spil (Kroppen og dens muligheder, Idrættens kultur og
Idrættens værdier)?
Tidligere nævnt: Mere bevidst brug nu, og jeg vil klart inddrage dem på tidligere klassetrin.
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Hvordan har den daglige undervisning afspejlet sig i den afsluttende prøve?
Realistisk – dog var eleverne ikke bevidste nok omkring prøven som ’performance’. Tidsfaktoren
spillede også en del et puds.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?
Vi vil forsøge at bringe diskussionen om ’idræt – et fagligt forløb på 10 år’ på et fælles fagligt plan.

Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til debat? I
idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?
Det højner klart fokus på fagets kvaliteter, og jeg har modtaget meget ros fra elever og forældre
for prøven. De var glade for, at deres børn fik vist andet end den boglige præstation.

Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og
læring i faget idræt?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at motivere eleverne til aktiv deltagelse og øget
læring?
Ikke synderligt i skoleåret 11/12, men fremtiden vil vise det.

Ville årskarakterer kunne gøre det samme som en afgangsprøve?
Muligvis. Det gør noget ved de unge mennesker, at der er fremmede tilstede (censor). Ligeledes
bliver den efterfølgende teoretiske snak mere nuanceret.

Hvordan har elevernes fravær/ deltagelse været i løbet af året – tror du/ I, at det har haft
betydning, at der skulle afholdes prøve?
Som jeg nævnte ved prøven, så havde jeg på prøvedagen for første gang i skoleåret ALLE
elever til idræt. Tankevækkende!
Tillige fik jeg henvendelser fra forældre, der lige pludselig anså idræt som værende
obligatorisk.
Med venlig hilsen
Nicoline Kjerulff
Stubbekøbing skole
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Langmarkskolen
Idrætslærerevaluering af
Prøver i Idræt 2012

Hvordan skal en prøve i idræt udformes (indhold og form)?
Hvilke fordele og ulemper ser du ved den prøveform som I valgte at afprøve?
Praksisprøven
Fordele: Eleverne føler sig trygge. Kan bruge ex fra UV.
Ulemper: For kort tid til mundtlighed + 5 min. pr. gruppe.

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved at bedømme et kropsligt produkt?
Fordele: Vi bedømmer på andet end boglige færdigheder.
Ulemper: Vanskeligt for de der er meget idrætshæmmet – man bliver udstillet.

Hvordan ses slutmålene (Fælles Mål, Faghæfte 6) i prøven?
Mest fokus på kropslige færdigheder..

Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafviklingen (udtalelse,
karakter mm.)?
Hvordan er vejledningen for vurderingskriterier blev brugt i bedømmelsen?
Den blev brugt hver gang.

Har du/ I tilføjelser/ kommentarer til fremsendte udkast af vejledende karakterbeskrivelse?

Har I før bedømt idrætsundervisningen? Hvis ja, hvordan og hvor ofte (udtalelse, karakterer,
performance…) ?
Udtalelser + løbende evaluering.
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Hvordan har prøven haft indflydelse på den daglige undervisning?
Skaber mere seriøsitet → arbejder målrettet.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på undervisningens mål, indhold,
tilrettelæggelse og evaluering?
Kan en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere idrætsundervisningen?
I høj grad.

Hvordan har dine idrætslærerkompetencer/ færdigheder været i spil i forhold til prøven
(didaktisk og pædagogisk)?
Mere præcise i årsplanen. Mere konkrete/direkte i både UV. og mål for UV. (det skrevne).

I hvilken grad har du/ I bragt CKF’erne i spil (Kroppen og dens muligheder, Idrættens kultur og
Idrættens værdier)?
I høj grad.

Hvordan har den daglige undervisning afspejlet sig i den afsluttende prøve?
Stor sammenhæng.

Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at højne fagets status og kvalitet?
Ja, hos både elever, børn og forældre.

Har arbejdet med udviklingsarbejdet omkring Prøver i Idræt givet anledning til debat? I
idrætsfaggruppen? På skolen? Blandt elever/ forældre?
Ja, det er blevet en del af vores udviklingsarbejde.
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Kan en prøve i idræt være med til at motivere eleverne i deres deltagelse og
læring i faget idræt?
Har medvirken i udviklingsarbejdet bidraget til at motivere eleverne til aktiv deltagelse og øget
læring?
Mindre fravær, større engagement.

Ville årskarakterer kunne gøre det samme som en afgangsprøve?
Nej.

Hvordan har elevernes fravær/ deltagelse været i løbet af året – tror du/ I, at det har haft
betydning, at der skulle afholdes prøve?
Den svageste del kan stadig være vanskelig. Men det er blevet bedre.
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Bilag 6 Konsulentmøder Langmarkskolen, Rosenlundskolen, Stubbekøbing

Konsulentbesøg Langmarkskolen
Dato:

28. september 2011

Deltagere:

Langmarkskolen: Christian, Claus, Mette, Christian og Anja
KOSMOS: Pia, Kamilla og Katrine

KOSMOS beretter om hvilke tiltag der er på vej ang. opsamling af prøver.
-

Der sendes snarest en afrapportering til skolen m. videoer/billeder og rapport
UVM – fagkonsulent

Langmarkskolen beretter om, hvordan de griber det an i 2011/12.
-

Praksismodellen, hvor elever er forberedte når de kommer og viser praksis på selve dagen
med efterfølgende kort dialog.
Alsidigt er et krav – men der kan jo spørges ind til, hvad vil det sige at det skal være alsidigt.
Bedømmelseskriterier (Pilotprojekt om prøveafholdelse i idræt – Langmarkskolen (tjek om
det er et dokument vi har)
Målrette undervisningen i dagligdagen til prøven
Forløb rettet mod prøven
Fordelingen mellem praksis og dialog/samtale tydelig
Vurderingskriterier sendes til Langmarkskolen for øvrige praktisk musiske fag (præcision og
tydelighed)
Gruppeinddeling er foretaget i august/september
Forældrebrev med orientering omkring prøver i idræt
Hvad gør vi med skadede elever/ sygeeksamen/kompenserende tiltag
Succes for ikke-boglige elever
Kunne oversigten erstattes af en disposition (afvigelser fra disposition skal begrundes af
eleverne)
Afløse idrætsområder: hvad gør vi?
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Konkret fra 9. s
-

5 gange omkring prøveform/krav/indhold/alsidigt/begrundelser for prøveafvikling
En prøve som skal blive en god afslutning for idrætsundervisning
Oplæg omkring anatomi (elevopgave/hæfte)
Teoretiske indholdsområder (fysiologisk, didaktiske redskaber, værdier i idræt, kultur i
idræt)
Overordnet disposition er udarbejdet og der kan fyldes på i løbet af året
Workshops arbejder elever som skal inspirere til praksis
Kaniner – hvad gør vi (hjælpegrupper og aftaler med elever fra idrætsundervisningen)
Skabe flow i performance – en vigtig dimension

Næste møde torsdag den 23. februar kl. 14.30 – 15.30
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Konsulentbesøg Rosenlundskolen
Dato:

24. maj 2012

Deltagere:

Rosenlundskolen: Charlotte
KOSMOS: Katrine

Her har du de noter som jeg tog til vores møde ang. Prøver i idræt - på Rosenlundskolen den 24.
maj 2012:
Gruppestr. (selvvalgt - men forelæsning med gode råd - køn, ressourcer)
Dokumentationsprocessen - Charlotte fortæller, at eleverne i forbindelse med deres
projektopgave i uge 5-6 virkelig var gode til at bruge it-udstyr. Denne gode erfaring skal eleverne
bruge til dokumentationen i prøver i idræt. Elevgrupperne skal lave videoblog fra når de øver
(videoer skal både vise korte snakke og korte "træningssektioner".
Den 15. maj sender Charlotte elevernes dispositioner samt deres videoblog (wado eller på
smartphone) Charlotte laver eksempler på dispositioner i forbindelse med til den kommende
idrætsundervisning Eleverne skal til deres dispositionsarbejde med afsæt i årsplaner fra 7. - 9klasse lave "Greatest hits"
Fagkonsulenten i idræt Rikke Christina Stobbe (Rikke.Christine.Stobbe@uvm.dk) inviteres til
prøvedagen den 24. maj (jeg debatterer lige dette med Pia inden invitationen sendes - så
strategien med at invitere hende aftale og planlægges) Dokumentation på selve prøvedagen
foregår ved, at en idrætskollega filmer
Der afholdes fælles evaluering til slut (eleverne skal være til stede hele dagen fra start til slut - og
til slut evalueres dagen i fællesskab - Charlotte og undertegnede laver nogle spørgsmål til
evalueringen) Evt. inviteres forældrene fra klassen til at komme og se på - Charlotte har gennem
sin undervisning været vant til at inddrage forældrene.
KOSMOS (undertegnede er censor - og vi er blevet enige om, at elever ikke informeres om, at vi
kender hinanden - da vi gerne vil holde en formel tone:)
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Konsulentbesøg Stubbekøbing
Dato:

Onsdag den 26. oktober 2011

Deltagere:

Stubbekøbing Skole: Nicoline, Mathias, Jane og skolens leder
KOSMOS: Katrine

- 3 idrætslærer har 8- og 9. klasse sammen til idræt (50 - 60 elever)
- 1 lærer har valghold i idræt
- Har gode faciliteter til både ude og inde idræt - har dog været lidt ramt af vejret i forhold til
eftersommerens idræt
- I udskolingen deltager elever og idrætslærerne i diverse stævner (fodbold, basket, volley - i
Dansk Skoleidræt-regi) Og dette betyder, at det ofte bliver disse områder, som eleverne arbejder
med i idræt
- I 2011 lavede Nicoline og 9. klasse prøve i idræt/synopsisprøven på eget initiativ (Nicoline sender
alt materiale og erfaringer fra denne afvikling)
- Prøven i 2012 bliver praksismodellen som skal afprøves
- Prøvedato skal findes mellem skriftlige og mundtlige prøver
- Der var mange gode og konstruktive snakke omkring:
•
•
•
•

•
•
•

vurderingskriterier og karaktergivning i idræt (snak ud fra slutmål jf. Fælles Mål Idræt)
grupper (selvvalgt? eller bestemmes ud fra forskellige idrætslige kompetencer og
færdigheder)
prøven skal ikke kun være tilrettelagt som eleverne får vist sig som til et talentprogram
"Stjerne for en aften"
vigtigt at prøven afspejler idrætsundervisningen og den alsidighed som faget rummer
teorien skal være med fokus på refleksion over egen praksis på elev-niveau
prøven bliver også en evaluering af egen idrætspraksis som idrætslærer og får
efterfølgende betydning i forhold til planlægning af kommende idrætsår
vigtigt at prøven har en gode idrætshistorie der rummer flow
vurderingskriterier skal være målbare i forhold til kropslig udfoldelse
idrætslærerne foreslår at der oprettes en portal med inspiration til artikler mm. til
idrætslæreren jf. erfaringer fra Clio
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- Dokumentation af udviklingsarbejdet sendes til KOSMOS - idrætslærerne skal sørge for at sende
alle deres dokumenter, tanker og udfordringer til KOSMOS
•

vi vil gerne have en dato for afvikling af prøve
information om censor (skolen forsøger at skaffe en censor fra en anden skole i
lokalområdet)
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Bilag 7 KOSMOS-observationer fra prøveafviklingen foråret 2012
Langmarkskolen
Bankagerskolen
Bakkeskolen
Skjoldborgvejens- Stubbekøbing
skole

Rosenlundskolen Søndermarkskolen

Praksismodellen

Synopsismodellen

Synopsismodellen

Praksismodellen

Praksismodellen

Praksismodellen

Praksismodellen

Prøvedage
21. maj og 25. maj

Prøvedage
23. maj og 24. maj

Prøvedage
21. maj og 22. maj,

Prøvedag
30. maj

Observation og censur
24. maj

Prøvedag
25. juni

Observation v. KOSMOS
21. maj

Observation v. KOSMOS
23. maj
OBS! Pressedækning
Horsens Folkeblad og
Østbirk Avis udkom
samme dag som
prøverne med artikler
om prøver i idræt, med
elev- og
lærerkommentarer.

Observation v.
KOSMOS
30. maj, 2012

Observation v.
KOSMOS
24. maj

Observation v. KOSMOS
25. juni

OBS! Pressedækning
TV2 havde forud for den
første prøvedag meldt
deres ankomst på
baggrund af den
pressemeddelelse som
KOSMOS udsendte ugen
optil prøverne.

Observation v.
KOSMOS
22. maj

Prøvedage
23. maj, 24. maj og 25.
maj

OBS!
Pressedækning. TV2
East meldte i løbet
af formiddagen
deres ankomst på
selve prøvedagen.

OBS! KOSMOS havde
inviteret
fagkonsulenten Rikke
Stobbe til at deltage
denne dag som ekstern
observator/gæst.

Eleverne deltog som 8.
klasse, hvilket betød, at
vurderingskriterier blev
anvendt på et lidt andet
niveau

KOSMOS og
idrætskoordinatoren på
skolen havde
koordineret
pressearbejde,
information til elever og
forældre som skulle
filmes mm.

Eleverne havde forud
for prøven afleveret en
synopsis på baggrund af
lodtrækning af
overordnet tema for
deres praksis.

Den praktiske del af
prøven tog afsæt i
mange forskellige
fremgangsmåder,
hvilket krævede
meget af censor og
eksaminator

Alle elever var ifølge
aftale med deres
idrætslærere tilstede
hele dagen. Formålet
var, at eleverne fik
fælles velkomst, så
hinandens prøver og
der til slut blev
evalueret i fællesskab.

En skole fra Lolland
stillede med to
idrætslærere, som gerne
ville se, hvordan prøver i
idræt kunne foregå.

Synopsismodellen gav
eleverne en retning,
hvilket ret tydeligt
skinnede igennem i
deres praksis, som var
mere målrettede.

Det overordnede
tema var at
tilrettelægge en
idrætsdag
Eleverne viste ret
flotte powerpointpræsentationer,
som eleverne
anvendte til at
gennemgå deres
praksis via videooptagelser og viste
dermed en mindre
del af praksis på
prøvedagen

Observation v. KOSMOS
23. maj
Eleverne var generelt
rigtig godt forberedt til
prøverne
Eleverne var ekstremt
loyale over for hinandens
kompetencer i valg af
aktivitet/
indholdsområder
Lærerne(eksaminatorer)
spurgte ind og gik i dialog
med eleverne undervejs i
praksis og uddybende
efter praksis

Eleverne
demonstrerede stor
viden og indsigt i
idrætsfaget og dets
perspektiver

Den refleksive og
teoretiske del af
prøven foregik
meget uformelt.
Censor og
eksaminator brugte
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Eleverne var
velforberedt og det var
generelt nogle alsidige
programmer

Elevgrupperne var generelt
store (optil 5 – 6 i
grupperne). Men det virkede
fint og overskueligt både i
praksis og teoretisk
Nogle enkelte elevgrupper
oplevede undervejs i deres
praksis, at de havde for lidt
indholdsområder med,
hvilket betød, at nogle ting
blev gentaget i mangel på
bedre
Censor var intern – og
fungerede til dagligt som
idrætslærer på skolen, men

Mange gode og alsidige
praksisprøver
Eleverne var meget
optaget af det at
reflektere over deres
praksis – størstedelen af
grupperne havde
forberedt oplæg til den
mundtlig snak
Megen brug af de
didaktiske modeller i
både spørgsmål fra
eksaminator og i
elevforklaringerne
Opvarmningsdelen
fylder for meget i praksis
for næsten alle grupper
Censor deltog også i
teorien og var god til at
spørge ind til elevernes
praksis

Eleverne var forberedte
til fingerspidserne
I teorien havde eleverne
gjort brug af forskellige
redskaber til at
systematisere deres
samtale (eks. tegninger,
modeller mm. som
illustration)
God fordeling mellem
praksis og teori
God stemning blandt
alle tilskuer (skolens
andre udskolingslærer
og elever fra
udskolingen)
Censor og
eksaminatorer var til
tider uenige om hvor
meget
vurderingskriterier
skulle fylde i forhold til
andre perspektiver.
Censor tog meget afsæt
i om tiden var
disponeret fornuftigt.
De nåede dog altid til
enighed om den
endelige karakter

vurderingskriterier
som afsæt for
karaktergivningen

Lærere og censorer
diskuterede i
forhold til
karaktergivning og
vurdering, hvor
meget ”kroppen” og
dermed i praksis,
viste færdigheder,
burde fylde i et
kropsligt orienteret
fag. Lærerne gav
udtryk for at deres
elever(måske) ikke
opnåede så høje
karakterer idet
vægten og fylden lå
på de flotte
synopser i form af
præsentationer

Eksaminator og censor
bidrog begge i den
teoretiske del af prøven
Elevgrupperne var
sammensat sådan at
hver gruppe havde
både drenge og piger,
hvilket virkede godt på
prøvens
indholdsområder
En del af eleverne var
mere
praksisorienterede end
teoriorienterede

KOSMOS var til tider
meget imponeret
over elevernes høje
faglige niveau
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det havde ikke nogen særlig
indvirkning på voteringen
mellem censor og
eksaminatorer
Stor enighed i
karaktergivningen

Bilag 8 Oplæg til fælles mødet den 12.12.12

1

PRØVER I IDRÆT
13.00 – 13.30

Siden sidst

13.30 – 14.30

Modellernes anvendelse i praksis på de enkelte skoler

14.30 – 14.45

Pause

14.45 – 15.15

Evaluering fra lærere og elever

15.15 – 16.00

Konklusion - hvilken model arbejder KOSMOS videre med?

16.00 – 16.15

Perspektivering

16.15 – 16.30

Hvad så nu?

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

SIDEN SIDST
• Opsamling
• Artikler, debat- og blogindlæg
http://folkeskolen.dk/515751/idraet-som-det-nye-proevefag
http://folkeskolen.dk/514389/elevers-tanker-og-oplevelser-fra
idraetsproeven• Jespers ph.d om ”Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne”
• Ny skolereform

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

STANDPUNKTSKARAKTERER OG ANTAL KLASSER

Standpunktskarakterer Klasser

Bankager (2011 og nu)
Rosenlund = 1 klasse (23)
Bakkeskolen (2011 og nu)
Langmarkskolen = 2 klasser ( )
Skjoldborgvejens Skole (2011) Bakkeskolen = 2 klasser ( )
Bankager = 2 klasser (39)
Skjoldborgvejensskole = 3 klasser (75)
Søndermarkskolen = 2 klasser ( )
Stubbekøbing Skole = 1 klasse ( )

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

HYPOTESER OG FORFORSTÅELSE
- Vi forventer, at udviklingsarbejdet kan give konkrete bud på udformning af og
vurderingskriterier til afsluttende prøve i idræt.
- Vi forventer, at en prøve i idræt kan være med til at målrette og systematisere
idrætsundervisningen i folkeskolen.
- Vi forventer, at en prøve i kan være medvirkende til at højne fagets status og
kvalitet samt motivere eleverne til aktiv deltagelse.
- Vi forventer, at arbejdet med vurderingskriterier herunder karaktergivning kan give
anledning til debat.
- Vi forventer, at indførelsen af en ny prøve i et praktisk-musisk fag vil udfordre og
provokere lærere i faget idræt.

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

1. PROCES – ARBEJDSPROCESSEN OG
DEN DAGLIGE IDRÆTSUNDERVISNING
Hvordan har jeres forberedelse til prøverne set ud?
Hvad har I været særligt optaget af i forhold til den daglige idrætsundervisning?
(Temaer, CKF’er, kompetencer, læringsmetoder/undervisningsformer)
Er der kommet en bedre sammenhæng mellem Fælles Mål og den daglige
idrætspraksis?
Har det haft en afsmittende effekt på jeres undervisningsplaner, at I har haft en prøve
som slutprodukt?

Har det haft en afsmittende effekt på elevernes deltagelse (både fravær og
aktivitetsniveau/engagement) i undervisningen, at I har haft en prøve som
slutprodukt? Er der sket forbedringer i forhold til fravær?

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

2. PROCES – SELVE PRØVEDAGEN
Hvad var/er jeres generelle indtryk af dagens prøveafvikling?
Hvilke fordele og ulemper mener I eksisterer ved jeres prøvemodel (faglige, tid,
ressourcer, relationer (elev/elev, lærer/elev, lærer/lærer, lærer/ledelse,
elev/ledelse)?
Hvilken indflydelse får en afsluttende prøve på fagets status?
Hvilke vurderingskriterier skal ligge til grund for prøveafvikling (jf. vores udkast) –
Debatter og forhold jer kritisk til det!
Kan årskarakter gøre det samme som en afgangsprøve?
Er der en fare for at nogle elever mister lysten og glæden ved idræt ved indførsel af
prøven (mere eller mindre polarisering, stigmatisering, motivering eller
demotivering)?
Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

3. PROCES – EVALUERING FRA LÆRERE
Kommer prøver i idræt til at gå ud over de idrætsusikre elevers motivation for
deltagelse i idræt?
Idrætslærernes kommentarer:
- Selvom der kommer en afgangsprøve bliver elever uden for pæd. rækkevidde bliver
hverken mere eller mindre motiverede (Skjold)
- Idrætsusikre elever oplever det som motivationsfremmende at der er en prøve i
faget – og da idræt er et gørefag, får eleverne en masser små successer
- Grupperne er vigtige for motivationen
- Fraværsprocenten er faldet (dokumentation fra skolerne)
- Den daglige idrætsundervisning er blevet mere systematisk og det fremme også
motivationen hos alle elever

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

3. PROCES – EVALUERING FRA LÆRERE
Hvad er retfærdig karaktergivning? Oplevede I vanskeligheder og store
uoverensstemmelser ved at bedømme idrætsprøven?
Idrætslærernes kommentarer:
- Karaktergivningen er baseret på at blive begjesteret – og det dækker over
alsidigheden
- Ensretning giver grundlag for retfærdighed
- Forberedelse afspejles ved prøven
Idrætslærernes kommentarer:
Hvad gør en idrætsprøve ved jeres indholdsområder og pædagogiske frihed i idræt?
- Indholdsområder skal være defineret, så fagets status holdes.
- Det er ok at få indsnævret den pæd. frihed
- Et læringsfag som giver mening for eleverne
- Stiller krav til lærerne på den gode måde – vi bliver også motiveret

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

3. PROCES – EVALUERING FRA LÆRERE
Hvis I skal lave en forenkling af Fælles Mål Idræt (jf. den nye reform), hvad skulle
forenklingen så bestå i?
Idrætslærernes kommentarer:
- Faciliteter
- Forenkling er ikke løsningen – læring i bevægelse er en stor del af den ny reform

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

PERSPEKTIVERING – HVORDAN KAN EN PRØVE I
IDRÆT BIDRAGE POSITIVT TIL FØLGENDE:
• Polarisering
• Fælles Mål – ”De glemte CKF’er”
• Innovation i idræt
• Det brede idrætsbegreb
• Eksterne samarbejde
• Medbestemmelse og fællesskab

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

PERSPEKTIVERING – HVORDAN KAN EN PRØVE I
IDRÆT BIDRAGE POSITIVT TIL FØLGENDE:
Ny Nordisk Skole
• Virkelighedsnær 9.klasse prøveform i idræt – hvordan?
• 9.klasseprøven bidrager til at hæve kvaliteten i forhold til, at
man i idrætsfaget arbejder praksisorienteret med læring og
bevægelse
• 9.klasseprøven bidrager til øget fokus på udskolingens behov for
at blive klædt på til ungdomsuddannelserne i form af, at der
arbejdes med både personlige, sociale og faglige kompetencer i
et kropsligt perspektiv
• 9.klasseprøven har en moderne form, idet der arbejdes i grupper
og tværfaglige-, projekt- og produktorienterede arbejdsformer
tilgodeses

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

HVAD SÅ NU?
I skal sende følgende oplysninger til os snarest
• Karakterblade/karakterer fra prøverne i maj/juni 2012
• Fraværsprotokol for skoleåret 2011/2012 i idræt
• Eksempler på de produkter som eleverne afleverede forud for
prøven (synopsis, dispositioner, oplæg mm.)
• Antal elever som I havde til prøve
• Antal klasser som I havde til prøve

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

TAK FOR I DAG

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, Pia Paustian, ppau@ucsyd.dk,University College Syddanmark

Bilag 9 Udkast til Idrætsprøve anno 2013
Formål
Formålet med idrætsprøven er, at eleven viser en alsidighed i kropslige færdigheder og kundskaber og kan
gå i dialog om og reflektere over teorien bag den valgte praksis.
Indhold
Prøven består af en kobling mellem faglige indholdsområder og tematikker baseret på kroppen og dens
muligheder, idrættens værdier og kultur.
Forud for prøven bestemmer lærerteam og klassen hvilke tematikker, som skal være gældende den
lodtrækning, som ligger 6 uger forud for skriftlige prøver. Prøven afvikles som en gruppeprøve.
Elevgrupperne udarbejder med afsæt i deres tema en disposition (udarbejdes i udgangspunktet i de 6
ugers idrætstimer). Dispositionen udarbejdes særligt med inspiration fra årsplanernes i hhv. 7. + 8. + 9.
klasse og med vægtning som beskrevet i de faglige indholdsområder.
Faglige indholdsområder
• Obligatorisk opvarmning i relation til de valgte indholdsområder/ aktiviteter (20 %)
• Boldbasis/ boldspil (20 %)
• Musik, bevægelse og udtryk (20 %)
• Leg/skolegårdslege/ (20 %)
• Gymnastik/ redskabsgymnastik/ parkour (20 %)
Tematikker
• Idræt og køn (Ex: Underemne: ”Drenge og pigers valg af idræt i teori og praksis”)
• Idræt og livsstil (Ex. Underemne: ”Idrættens subkulturer”)
• Idræt og fairplay (Ex: Underemne: ”Snyd i sport”)
• Idræt og fællesskab (Ex: Underemne: ”Skolens idrætsdag”)
• Idræt og leg (Ex: Underemne: ”Hvem leger hvad?”)
• Idræt og xx
• Idræt og xx

Form
Disposition
Elevgruppen trækker et tema 6 uger før skriftlige prøver og afleverer deres disposition 3 uger før
prøveafviklingen i idræt.
Elevgrupper og tidsperspektivet
En elev udløser 15 min, hver elev yderligere udløser 5 min.
Fordelingen mellem praksis og teori fordeles 2/3 til praksis og 1/3 til teori.
Efterfølgende 5 min. til votering og karaktergivning
Fremgangsmåde
Elevgruppen fremviser et praksisforløb med fokus på kropslige færdigheder og kundskaber. Elevgruppen
vælger forud for prøven, om de ønsker at tage dialogen undervejs i praksis eller efter endt praksisdel.
Vurdering
Elevgruppen vurderes med afsæt i den vejledende karakterbeskrivelse efter 12 skalaen (bilag 9) og der
gives en individuel karakter på baggrund af en helhedsvurdering af både praksis og teori.
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Bilag 10 Udkast til Vejledende karakterbeskrivelse tilhørende
Idrætsprøven anno 2013
Praktisk/mundtlig prøve
Karakter

Betegnelse

12

Fremragende Eleven arbejder koncentreret, systematisk og udviser stor sikkerhed
med at udføre de fysiske aktiviteter og behersker de kropslige og
idrætslige færdigheder alsidigt.
Eleven disponerer tiden fornuftigt således, at der gennemføres alsidig
idrætspraksis, der viser, at eleven kan planlægge, udvikle og udføre de
valgte øvelser.
Eleven kan i samtale selvstændigt og overbevisende begrunde og gå i
dialog omkring de trufne valg fra praksis ved at koble teori og praksis
indenfor Kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og Idrættens
kultur.
Elevens arbejde tilgodeser, at eleven formår at indgå i såvel individuelle
som forpligtigende fællesskaber i forbindelse med idrætsudøvelse og i
dialogen, desuden demonstrere eleven forståelse for fysisk aktivitets
betydning for sundhed og kropskultur samt er fortrolig med de
dertilhørende aktuelle anbefalinger.
God
Eleven arbejder målrettet med og udviser et godt kendskab til at udføre
de fysiske aktiviteter og behersker de kropslige og idrætslige
færdigheder. Elevens fremvisning er præget af en forståelse for både
egne og andres færdigheders betydning i arbejdet med idrætsudøvelse.
Elevens disposition af tiden er ikke optimal, således fremstår elevens
praksis ikke som en alsidig idrætspraksis, men viser dog at eleven kan
udføre de valgte øvelser.
Eleven kan redegøre for de trufne valg og eleven demonstrere et vist
kendskab til Kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og
Idrættens kultur, herunder et kendskab til fysisk aktivitets betydning for
sundhed og kropskultur samt er fortrolig med de dertilhørende aktuelle
anbefalinger.
Tilstrækkelig Eleven udfører de fysiske aktiviteter og behersker de kropslige og
idrætslige færdigheder med usikkerhed og tidsmæssig ineffektivitet.
Elevens fremvisning bærer præg af manglende evne til at planlægge og
udføre øvelser.
Eleven udviser et minimalt kendskab til et alsidigt krops- og
idrætsbegreb.
I samtale viser eleven et begrænset kendskab til Idrættens værdier og
Idrættens Kultur og kan ikke koble dem til Kroppen og dens muligheder
eller til egen viste praksis.
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Beskrivelse
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