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Abstract 

In the light of the reform of the Danish public school system, the aim of this thesis has been to 

achieve a better understanding of the consequences of professional identities in a partnership 

between elite sport coaches and public school sport teachers. The background to this thesis is the 

growing popularity of partnerships between the public sector and sport clubs and the expectation 

that professional identities can be vital to the development and implementation of these 

partnerships. The economical strong and professionally driven elite sport clubs are among those 

clubs which are well equipped and motivated to enter into sport partnerships, however partnerships 

between elite sport coaches and public school teachers have not previously been examined. In this 

thesis professions literature is used as the theoretical framework in a single case study of the 

professional identities of elite sport coaches and public school teachers and the consequences the 

professional identities have on the partnership.  

The results show that a partnership can be more difficult than the ideal notion of partnerships due to 

the professional identities. The professional identities can be seen as both the strength and weakness 

of a partnership between different professions. Partnership is a challenge to the coaches and 

teachers because they have to transcend their professional boundaries. Meanwhile a successful 

partnership requires open, risk willing, and flexible professionals, who can acquaint themselves 

with other professionals and act within a new context as well as with new tasks and solutions. This 

is difficult because the professional identity is limited in its knowledge, competences, values, 

perceptions, acts, habits, etc.  

The coaches and teachers do not take the initiative, ownership or responsibility of the difficult and 

resource demanding tasks such as planning, development, and communication, because the tasks 

are viewed as being outside their professional boundaries. This can be damaging to the success of a 

partnership since it need constant maintenance and support.  

In order to cope with the transcending and unknown parts of the partnership the coaches and 

teachers seek to establish a partnership characterized by division of labor, specialization, distance, 

and independence. They do not launch themselves into a spontaneous, close, and integrated 

partnership. This means that their professional differences are only set to work to a limited degree 

and that positive synergies are not fully achieved. However, the partnership can still be of great 

value. The thesis show that both elite sport coaches and public school teachers – despite their 
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different professional identities – evaluate the instruction put into practice positively. The positive 

evaluation is based on their agreement on fundamental values such as the importance of the children 

having fun, a high physical level of activity and the development of basic physical skills. The 

results of the thesis show no signs that a partnership between elite sport coaches and public school 

teachers cannot be well-functioning. On the contrary, the results show that elite coaches can be a 

good partner since the teachers seek inspiration and subject specific expertise. At the same time the 

results show that the professional identities of elite coaches are composite of many different sports 

experiences which make them capable of understanding different logics and adapt to the concrete 

context and athletes.  
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1.0 Indledning og problemformulering 

Den 20. december 2013 blev lovforslaget om ændring af folkeskolen ved indførelse af en længere 

og mere varieret skoledag vedtaget i Folketinget. Folkeskolereformen træder i kraft i august 2014 

og aftaleteksten mellem de politiske partier lægger blandt andet op til forandringer i form af mere 

idræt, motion og bevægelse samt større inddragelse af det lokale samfund. Idræt, motion og 

bevægelse skal på alle klassetrin indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 min dagligt. I 

forhold til inddragelsen af det omgivende samfund lyder aftaleteksten således:  

 

”Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større 

inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til 

at sikre et samarbejde” (Undervisningsministeriet 2013 A). 

 

’Den åbne skole’ i reformen er et eksempel på den generelle samfundsmæssige tendens til øget 

samarbejde og partnerskabelse mellem den offentlige sektor og frivillige (idræts)foreninger. På 

idrætsområdet er den statslige og kommunale idrætspolitik taget til, og der er et øget fokus på at 

inddrage frivillige foreninger i løsningen af samfundsmæssige opgaver (Ibsen 2009: 7; Ibsen & 

Eichberg 2006: 21). De kommuner, skoler og foreninger, der landet over forbereder sig på 

folkeskolereformen, har brede rammer i udformningen af samarbejdsaftaler og partnerskaber, idet 

implementeringen i høj grad er decentraliseret. Samarbejdet mellem folkeskoler og lokale aktører 

kan derfor vise sig i mange forskellige udgaver og mellem mange forskellige aktører. Dette speciale 

beskæftiger sig med idrætspartnerskaber, der strækker sig over længere forløb og ikke blot et enkelt 

besøg i en idrætsforening eller lignende.  

 

Implementeringslitteraturen beskriver, hvordan implementering af politiske love og beslutninger 

ikke bare er en automatisk, teknisk eller let proces, fordi der er mange aktører og interesser i spil. 

De frontarbejdere, der skal udføre og ’aflevere’ politikken i sidste instans, kan være vanskelige at 

lede og styre. Deres evner, viden, interesser og holdninger smitter af på deres adfærd og praksis, og 

de kan derfor agere anderledes end det, der forventes eller ønskes (Winter & Nielsen 2008: 5). 

Frontarbejderne er i den optik professionelle eksperter, der opfatter, prioriterer og handler ud fra 

bestemte kompetencer og værdier. De er i besiddelse af en såkaldt professionel identitet, som kan 

have stor betydning for, hvordan partnerskaberne i folkeskolen implementeres og udmøntes i 

praksis. 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

7 

 

 

På idrætsfeltet findes tilsyneladende flere forskellige professionelle identiteter. I en empirisk 

udredning af det danske idrætsfelt er der identificeret konkurrerende idrætsopfattelser og 

definitioner, hvor forskellige aktører forsvarer deres måde at tænke og dyrke idræt på (Munk & 

Lind 2004: 31). Erfaringer fra tidligere tværprofessionelle partnerskaber viser, at det 

tværprofessionelle samarbejde både kan resultere i positive effekter, men samtidig også kan opleves 

som vanskeligt og problematisk (’Børn og unge i bevægelse (BUB)’ (Høyer-Kruse et. al. 2008), 

’Børn lærer gennem kroppen’ (Christensen 2004), ’Grib chancen’ (Storm 2012), ’Gå i gang’ 

(Østerlund 2010), ’Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn’ (La Cour 2009), ’Projekt 

skolesport’ (Østergaard 2008), ’Idræt og helhed’ (Vindeløv 2005)). Det er kendetegnende for flere 

af disse tidligere projekter, at de med udgangspunkt i et breddeidrætsperspektiv bl.a. har til formål 

at få flere til at dyrke idræt – ofte med henvisning til større sundhed. I et breddeidrætsperspektiv er 

det dog lidt paradoksalt, ”at det ofte er de økonomisk stærke, professionelt drevne 

eliteidrætsforeninger, der er bedst rustet til at indgå i fremtidens samarbejds- og 

partnerskabskonstruktioner” (Kulturministeriet 2009: 215). Det er i særlig grad de   

store, ressourcestærke idrætsforeninger med en mere instrumentel, serviceorienteret og 

markedsorienteret tilgang, der tilbyder sig i opgaveløsningen af velfærds- eller samfundsopgaver 

(Ottesen et. al. 2009). Mange eliteidrætsforeninger vil kunne matche denne profil, fordi de har 

ressourcer og kompetencer og samtidig er orienteret mod marked og samfund.  

 

Spørgsmålet er, hvordan det påvirker partnerskabssamarbejdet, hvis det primært er 

eliteidrætsforeninger og elitetrænere, som har potentialet og lysten til at indgå i idrætspartnerskaber 

med folkeskolen. Idrætspartnerskaber mellem eliteidrættens elitetrænere og folkeskolens 

idrætslærere er i litteraturen ikke tidligere blevet undersøgt eller evalueret. Men når det tyder på, at 

vi i lyset af folkeskolereformen lige netop vil se fremtidige forsøg med denne specifikke 

partnerskabskonstellation, så ønsker dette speciale at undersøge elitetræneres og idrætslæreres 

professionelle identiteter i et tværprofessionelt partnerskabssamarbejde. Da de professionelle 

identiteter på aktørniveau ser ud til at have afgørende betydning for partnerskabssamarbejdet tager 

undersøgelsen udgangspunkt i professionsteoretisk analyse- og forståelsesramme. Målet med 

undersøgelsen er således at kunne bidrage til den eksisterende litteratur omkring tværprofessionelt 

partnerskabssamarbejde indenfor idrætten. Først og fremmest for at få en øget forståelse for 

elitetrænerens og idrætslærerens professionelle identiteter i dette specifikke 
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partnerskabssamarbejde. Undersøgelsen vil dermed være relevant for de aktører, der fremover 

forsøger sig med tværprofessionelle idrætspartnerskaber – særligt mellem elitetrænere og 

idrætslærere. På baggrund af ovenstående arbejder specialet med følgende problemformulering:  

 

Hvilken betydning har professionelle identiteter for samarbejdet i et tværprofessionelt 

idrætspartnerskab mellem eliteidrættens trænere og folkeskolens idrætslærere? 

 

1.1 Afgrænsning 
Ovenfor er baggrunden for specialets problemformulering beskrevet, og det fremgår, at dette 

speciale ønsker at undersøge et længere idrætspartnerskab mellem elitetrænere og idrætslærere. I 

det følgende afgrænses specialet yderligere.  

 

Partnerskabssamarbejdet mellem elitetrænere og idrætslærere tager udgangspunkt i et idrætsforløb, 

der foregår i den faglige idrætsundervisning. Det afgrænser sig dermed fra de partnerskaber, der vil 

blive implementeret i fx fritidstilbud, SFO eller i den nye ’understøttende undervisning’. 

Partnerskabsforløb i den understøttende undervisning kan dog vise sig at være sammenligneligt 

med dette speciales fokusområde, idet undervisningen kan være med til at understøtte den faglige 

idrætsundervisning og stadig kan bestå af et samarbejde mellem en elitetræner og idrætslærer. 

Specialet beskæftiger sig dermed ikke med de tilfælde, hvor pædagoger eller andre lærere vil indgå 

i samarbejdet med elitetræneren. Når reformen træder i kraft kan aftaler om samarbejde bestå i et 

enkelt besøg, hvor fx idrætsforeninger kommer på besøg for at eleverne kan afprøve den givne 

idrætsgren. I dette speciale betragtes det som et samarbejde og ikke et partnerskab, hvorfor det ikke 

er en del af undersøgelsen. Partnerskabsbegrebet defineres i afsnit 2.1.3. 

 

Besvarelsen tager som beskrevet udgangspunkt i en professionsteoretisk analyse- og 

forståelsesramme. I stedet for en mere induktiv undersøgelse af de professionelle identiteter i sin 

helhed, så har specialet primært fokus på at forstå professionelle identiteters praksis, opfattelser, 

interesser og værdier i et konkret partnerskabssamarbejde. Til det formål anvendes en 

professionsteoretisk analyse- og forståelsesramme som et redskab til at fokusere undersøgelsen og 

indkredse bestemte aspekter ved de professionelle identiteter. Undersøgelsen har i den forstand en 

deduktiv tilgang, men målet med den professionsteoretiske analyse- og forståelsesramme er ikke at 

forklare eller forudsige aktørernes adfærd. Heller ikke teste professionsteoriers gyldighed. Den 
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professionelle identitet er dog resultatet af et komplekst samspil mellem aktører og faktorer på flere 

niveauer, men dette speciale undersøger ikke i dybden, hvordan makroforhold er med til at forme de 

professionelle identiteter. Udgangspunktet er en undersøgelse af aktørerne på mikroniveau, men for 

at undgå en isoleret og snæver analyse inddrages kontekstuelle faktorer i en analyse af de 

professionelle identiteters genstandsfelt. Centrale begreber som profession og professionel identitet 

defineres i teorikapitlets afsnit 2.2. Ligesom specialet ikke undersøger alle aspekter ved de 

professionelle identiteter, så favner specialet heller ikke alle aspekter ved tværprofessionelle 

partnerskaber – fx partnerskabers organisering, ledelse osv. Andre rapporter i litteraturen 

beskæftiger sig med, hvad der generelt set kendetegner et godt idrætspartnerskab, men dette 

speciale ønsker i stedet at komme så dybt som muligt i forståelsen af de specifikke professionelle og 

deres partnerskabssamarbejde.    

 

Specialet benytter sig af et single-casestudie som undersøgelsesdesign. Casen er et 

partnerskabsprojekt med arbejdstitlen ’ESAA Kids’ mellem netop elitetrænere og idrætslærere, som 

er skabt på baggrund af folkeskolereformen. Projektet tager udgangspunkt i idrætsforløb for børn i 

indskoling og på mellemtrin, hvorfor undersøgelsen også tager udgangspunkt i partnerskabsforløb 

for denne målgruppe. Der foretages kvalitative forskningsinterviews med casens professionelle 

aktører. Casen beskrives nedenfor. 

 

1.2 Casebeskrivelse 
I efteråret 2013 afprøvede Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA

1
) i samarbejde med eliteklubber og 

folkeskoler i Aarhus Kommune et partnerskabsprojekt med arbejdstitlen ’ESAA kids’. 

Projektbeskrivelsen findes i bilag 1. Her følger blot en kort beskrivelse af projektet. 

Partnerskabsprojektet blev afprøvet på to forskellige måder på to folkeskoler. Casen i dette speciale 

er partnerskabet med den ene skole, der forløb som et samarbejde mellem 3 elitetrænere og 2 

idrætslærere i den faglige idrætsundervisning. Elitetrænere er rekrutteret fra eliteklubber i Aarhus. 

Deltagerne er blevet kontaktet af hhv. skoleleder og ledere i eliteklubberne og spurgt om de vil 

deltage. Helt konkret bestod projektet af et målrettet træningsforløb på 6 undervisningslektioner for 

to 3.klasser med 9-10 årige børn. Træningsforløbet tog udgangspunkt i Team Danmarks 

                                                             
1 ESAA er et kommunalt forankret partnerskab mellem Aarhus kommune, uddannelsesinstitutioner i Aarhus, 

eliteklubber, DIF og Team Danmark, som har til formål at løfte talentudviklingen i Aarhus. 
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aldersrelaterede træning og havde fokus på basale kropslige og idrætslige færdigheder indenfor 

disciplinområderne rytmik, gymnastik, atletik, boldbasis og kropsbasis, hvor formålet var ”gennem 

målrettet leg at få aktiveret, stimuleret og udviklet børnene og deres fundamentale 

bevægelsesfærdigheder” (Bilag 1). Træningen forløb helt praktisk med en fælles rytmisk 

opvarmning, hvorefter børnene blev fordelt ud på disciplinspecifikke stationer, som de derefter 

roterede imellem. Der var lagt op til, at elitetrænerne og idrætslærerne efter den første 

undervisningsgang kunne samarbejde omkring indholdet. Forløbet blev afsluttet med en 

færdighedstest indenfor de 5 disciplinområder. Projektbeskrivelsen begrunder partnerskabsprojektet 

ud fra primært 3 faktorer. Først og fremmest ønsker ESAA at udvikle den eksisterende 

talentudviklingsmodel ved ikke kun at ’sætte ind’ over for dem, der allerede er talenter. De ønsker 

at løfte talentudviklingen ved at sætte ind med træning og udvikling af de fundamentale 

basisfærdigheder i kroppens ABC og idrættens ABC i den kritiske og gyldne periode for indlæring i 

præpuberteten. Ifølge ESAA giver det både flere talenter og en større glæde ved idræt hos alle børn. 

Dernæst skal partnerskabsprojektet ifølge ESAA ses i forlængelse af en række ikke-

idrætsspecifikke gevinster bl.a. i form af sundhed, læring og trivsel. Til sidst begrundes 

partnerskabsprojektet med henvisning til, at der i folkeskolereformen er mulighed for ”et frugtbart 

samarbejde med mange synergieffekter, når det kommer til sundhed, læring, trivsel, talentudvikling 

mm.” (Bilag 1).  

 

1.3 Læsevejledning og opbygning 
Specialet er opdelt i 5 kapitler. 

Kapitel 1 har beskrevet specialets problemformulering – dets formål, baggrund og relevans. Det er 

gennem studiet af ovenstående case og dens aktører, at specialet vil besvare problemformuleringen. 

 

Kapitel 2 redegør for specialets analyse- og forståelsesramme og er delt op i to dele. I første del 

introduceres og defineres partnerskabsbegrebet og det ses i sammenhæng med både 

konkurrencestat, partnerskabsteori og tidligere partnerskabserfaringer. I anden del introduceres 

specialets professionsteoretiske analyse- og forståelsesramme. Centrale begreber defineres og på et 

overordnet plan søges en forståelse for professionelle identiteter og hvordan de er konstitueret. 

Forskellige teoriretninger og tilgange til professionelle præsenteres og de udmøntes i 3 teoretiske 

forventninger til de professionelle elitetrænere og idrætslærere. De repræsenterer 3 optikker, som 

kan bidrage til forståelsen af aktørerne, og som vil være styrende for den efterfølgende analyse. 
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Kapitel 3 beskriver og begrunder specialets valg af forskningstilgang, undersøgelsesdesign, 

dataindsamling, databearbejdning og sætter besvarelsen op imod centrale forskningskriterier.  

 

Kapitel 4 præsenterer analysen i to dele. Analysedel 1 analyserer elitetrænernes og idrætslærernes 

genstandsfelt og kontekst i forhold til de 3 teoretiske forventninger udledt fra kapitel 2. I analysen 

anvendes centrale dokumenter, rapporter og litteratur om hhv. elitetræneren og idrætslæreren. 

Analysedel 2 præsenterer resultaterne fra den empiriske undersøgelse af de professionelle 

identiteter i partnerskabssamarbejdet og sætter dem i forhold til resultaterne i analysedel 1.  

 

Kapitel 5 konkluderer på besvarelsen af problemformuleringen og efterfølges af en perspektivering.  
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2.0 Teori 

2.1 Folkeskolereform og partnerskaber i et 

konkurrencestatsperspektiv 
Når folkeskolereform og partnerskab er knyttet sammen, så er det ikke en tilfældighed. Begge 

fænomener synes nemlig at være underlagt samme logik.    

2.1.1 Folkeskolereform og konkurrencestat 

Folkeskolereformen er mere end blot idræt, motion og bevægelse samt større åbenhed og 

samarbejde med foreningslivet. Som det fremgår af aftaleteksten handler folkeskolereformen helt 

overordnet om at løfte det faglige niveau: ”Skal elevernes faglige niveau og dermed det faglige 

niveau i folkeskolen forbedres, er det centralt, at alle elever får mulighed for at udfolde deres 

potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende internationale konkurrence” 

(Undervisningsministeriet 2013A). I bestræbelserne for at nå dette iværksættes en lang række 

initiativer. Initiativerne omhandler især øget faglighed, færdigheder, (sammenlignelige) tests, mål- 

og resultatstyringsværktøjer, uddannelsesparathed, sundhed og innovation (ibid.). Anskues disse 

elementer i et større perspektiv synes reformen at være udtryk for en særlig neoliberal og globalt 

orienteret logik, som har rod i en samfundsmæssig tendens. Reformen synes måske lige frem at 

være et produkt af det, professor i komparativ politisk økonomi, Ove K. Pedersen, kalder for 

’konkurrencestaten’. Konkurrencestaten beskriver nogle historiske og epokegørende skift i 

samfundets institutionelle og rationelle logikker efter 1990. Den bliver til på grund af ændringer i 

den globaliseret verdensøkonomi, som forandrer (velfærds)samfundets opgaver, organisering og 

ledelse (Pedersen 2011: 9). Forandringerne er så gennemgribende, at de sætter sig igennem i 

samfundets økonomiske, politiske, kulturelle og sociale institutioner. Det handler om 

konkurrenceevne – ikke bare økonomisk konkurrenceevne, men det Pedersen kalder for institutionel 

konkurrenceevne; Alt, der kan adskille stater og skabe konkurrencefordele, udgør en 

konkurrencefaktor. Det er afgørende at kunne tilpasse sig og påvirke de globale eksterne 

betingelser. Sammenfattende kan det siges, at der i konkurrencestaten gennemføres reformer og 

politik for at skabe effektive og konkurrencedygtige økonomier. Derfor søger konkurrencestaten 

aktivt at fremme dynamik og mobilisere ”befolkningen og virksomhederne til at deltage i den 

globale konkurrence” (ibid.:12). I dette lys er folkeskolereformen et eksempel på, at uddannelse er 

en konkurrencefaktor. Men som vi skal se i det følgende så synes også partnerskabsbegrebet at være 

et produkt af konkurrencestaten.  
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2.1.2 Partnerskaber og konkurrencestat 

Partnerskabet i en dansk kontekst skal ses i sammenhæng med konkurrencestatens udvikling fra ca. 

1990 og i forlængelse af velfærdsstatens samfundsøkonomiske problemer om gennem 1970’erne og 

80’erne. Velfærdsstaten er i krise pga. stor offentlig gæld, dårlig konkurrenceevne og 

effektivitetsproblemer (Hjære 2005: 7; Hardis 2004: 38; Andersen 2006: 54). Velfærdsstaten og den 

offentlige sektor kan ikke alene magte opgaven med at løse alle sociale problemstillinger og den 

kritiseres samtidig for at være for konventionel, ufleksibel og passiviserende. Det fører til et opgør 

med velfærdsstaten, der skal moderniseres og transformeres til et bæredygtigt velfærdssamfund, 

hvor alle tager ansvar (ibid.). Partnerskaber og New public Management (NPM) bliver symbolet på 

denne transformation (Høyer-Kruse et al. 2008: 14). Partnerskabsbegrebet italesættes derfor som et 

positivt begreb, der symboliserer åbenhed, (tværsektorielt) samarbejde, ansvar, fællesskab, 

fleksibilitet, udvikling og produktivitet – dvs. som et modbegreb til alt det velfærdsstaten i 70’erne 

stod for. Med store forventninger til partnerskabers potentiale har der lige siden været mange forsøg 

på at fremme partnerskaber mellem den offentlige sektor og frivillige foreninger (Høyer-Kruse et al. 

2008, Andersen 2006: 73; Jørgensen 2012). Det ses også i de politiske programmer, at frivillige 

foreninger ønskes inddraget i løsningen af samfundsopgaver – særligt i forhold til sundhed 

(Regeringen 2002:7; Regeringen 2011: 50: Regeringen 2014). 

2.1.3 Partnerskabsbegrebet 

Et partnerskab er et samarbejde, men ikke alt samarbejde er et partnerskab (Hjære 2005: 38). Det 

kan derfor være svært at skelne mellem partnerskab og andre samarbejdsformer. Men også inden 

for kategorien partnerskaber kan der være stor forskel på de givne arrangementer. Dette speciale 

anvender følgende definition af partnerskabsbegrebet, som er anvendt i en evalueringsrapport af 

netop offentlige-frivillige partnerskaber om børn og fysisk aktivitet udarbejdet af Center for 

forskning i idræt, sundhed og civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet: ”Et partnerskab er 

en struktureret, gensidigt forpligtende og dialogbaseret samarbejdsform mellem organisationer fra 

forskellige sektorer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at 

løse konkrete problemer, udvikle processer og/eller nye aktiviteter” (Høyer-Kruse et al. 2008: 10). 

Det centrale ved partnerskabet i denne definition er, at de forskellige partnere kan se fordel, synergi, 

værdi og interesse i at kombinere ressourcer og kompetencer i fællesskab for at opnå nogle 

muligheder, som ikke var muligt uden et partnerskab. I ressourcesammenlægningen ligger således 

muligheder og udvikling. Men partnerskabet adskiller sig fra mere uformelle og spontane 

samarbejder og netværk ved at være formelt, aftalt og gensidigt forpligtende. Partnerskabet er 
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ligeværdigt og dialogbaseret og udviklet i fællesskab, og der er således ingen af parterne, der alene 

har retten til at kontrollere og beslutte, selvom der kan være stor forskel på, hvad parterne bidrager 

med (Hjære 2005: 45). Partnerskabet kan dog have forskellige udgangspunkter. Partnerskabet kan 

fx opstå på grund af lovgivning (offentligt), med profit på øje (marked) eller frivilligt. Det kan være 

defensivt (når en part ikke længere selv kan opnå det, den førhen kunne), offensivt (når en part 

ønsker at opnå eller udvikle noget nyt) eller et shot-gun partnerskab (når offentlige myndigheder 

kræver et partnerskab) (Høyer-Kruse et al. 2008: 13). Partnerskabscasen i dette speciale er etableret 

frivilligt, men skal dog ses i lyset af folkeskolereformen, da det formentlig ikke ville være blevet til, 

hvis det ikke var for lovgivning. Det er offensivt, fordi aktørerne ønsker at afprøve og opnå noget 

nyt.  

Forskelle mellem partnerskaber ses også i det konkrete samarbejde. I en karakteristik af samarbejdet 

kan der skelnes mellem forskellige samarbejdsformer og grader af samarbejde – bl.a. mellem fuld 

uafhængighed og total integration (Himmelmann 2001: 277), mellem høj og lav kompleksitet 

(Hjære 2005: 49), mellem spontant og bureaukratisk samarbejde (Christensen 2004: 25; Nylehn & 

Stykken 2002: 60) og mellem nærhed og distance (Bundesen et. al. 2001: 25). Inden for 

partnerskabsdefinitionen kan samarbejdet i det enkelte partnerskab således både være særdeles tæt 

men også mere adskilt. Et partnerskab med tæt samarbejde er oftest kendetegnet ved at være 

komplekst, fordi der er en høj grad af interaktion mellem aktørerne, der aktivt skal forholde sig til 

hinanden og hvor samarbejdet er en integreret del af udførelsen af opgaverne. Der er en stor grad af 

koordination, vidensdeling og sparring. Der er derfor ofte stor afhængighed, integration, nærhed og 

kompleksitet. I den modsatte ende kan samarbejdet være mere aktørløst, hvor aktørerne ikke 

arbejder tæt sammen og ikke i samme grad skal forholde sig til hinanden personligt såvel som 

professionelt ift. arbejdsopgaver. Der kan være en større specialisering, der medfører en lavere grad 

af kompleksitet, større distance og uafhængighed. Specialets partnerskabs-case er et kort 

partnerskabsforløb på forsøgsbasis. Men det ser i udgangspunktet ud til at være meget tæt i den 

forstand, at der er lagt op til, at de konkrete aktører, idrætslæreren og elitetræneren, aktivt spiller 

sammen i udførelsen af opgaven. De skal orientere sig i forhold til hinanden personligt men også 

hinandens kompetencer og arbejdsområder. Det lægger op til interaktion, afhængighed, nærhed og 

kompleksitet.  
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2.1.4 Erfaringer med offentlige-frivillige partnerskaber om børn og idræt 

Partnerskabstendensen ses også på idrætsområdet, hvor projekter og puljer har forsøgt at etablere 

samarbejde mellem kommuner, skoler, institutioner og idrætsforeninger. En del af disse er blevet 

evalueret; ’Børn og unge i bevægelse (BUB)’ (Høyer-Kruse et. al. 2008), ’Børn lærer gennem 

kroppen’ (Christensen 2004), ’Grib chancen’ (Storm 2012), ’Gå i gang’ (Østerlund 2010), 

’Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn’ (La Cour 2009), ’Projekt skolesport’ (Østergaard 

2008), ’Idræt og helhed’ (Vindeløv 2005), (Undervisningsministeriet & Deloitte 2014; 

Kulturministeriet og skoleidrættens udviklingscenter 2008; Støckel 2008; Ibsen et al.2012). Udover 

mange positive erfaringer og gevinster viser evalueringerne af ovenstående projekter, at 

partnerskabssamarbejdet og relationen til andre professionelle kan opleves som en udfordring. I det 

følgende er mindre positive oplevelser plukket ud af ovenstående evalueringer og sat sammen i en 

mindre fortælling som et billede på, hvordan aktører kan opleve partnerskabssamarbejdet, når det er 

værst. 

Aktører har oplevet at man i partnerskabet har haft forskellige interesser og mål, og at der har været 

en mangelfuld afklaring om fælles mål. Det frustrerer aktørerne, når målet ikke nås. Det har bl.a. 

ført til utilfredshed med den anden parts indsats samt en frustration og usikkerhed, som hober sig 

op, hvis ikke forskelligheder og konflikter bearbejdes hurtigt på en god måde. Det kan føre til 

splittelse i ’os’ og ’dem’. I stedet for positiv synergi bliver forskelligheden altså i det skjulte til 

ophobede frustrationer. Helt specifikt har aktørerne eksempelvis oplevet, at lærere enten har svært 

ved at afgive ’magten’ i undervisningen eller at de trækker sig helt ud og ikke bidrager med noget. 

Omvendt er det i nogle tilfælde opfattelsen, at de eksterne frivillige aktører, fx trænere, ikke har 

tilstrækkelige pædagogiske kompetencer til at indgå i samarbejdet. Der viser sig altså til tider en 

manglende forståelse parterne imellem. Og en følelse af at være overset eller sat uden for 

indflydelse. Parterne har svært ved naturligt at kommunikere på tværs af de normale 

professionsgrænser og har svært ved samarbejdsformen. I evalueringerne kommer usikkerheden og 

manglende afklaring om roller i det konkrete samarbejde også til syne ved at aktørerne beskytter sig 

selv gennem henholdenhed og mindre åbenhed. Ansvaret for projektet lægges over på den anden 

part for ikke selv at risikere for meget eller fordi man synes, at der mangler ressourcer, tid og lyst til 

at løse arbejdsopgaver, der ligger uden for ens eget ansvar og område (ibid.).  

De mindre gode oplevelser går bl.a. på aktørernes forskellige mål, forventninger, opfattelser og 

kompetenceopfattelser men også at kommunikation og samarbejde med aktører uden for egen 
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faggrænse kan være svær. De tidligere partnerskabserfaringer kalder altså på en større indsigt i 

professioner og professionelle for bedre at kunne forstå partnerskabssamarbejdet. I det følgende 

introduceres derfor centrale professionsbegreber samt specialets professionsteoretiske analyse- og 

forståelsesramme. 

 

2.2 Professioner og professionelle 

2.2.1 Professioner i et makroperspektiv 

For at få en forståelse for professionelle identiteter i et aktørperspektiv redegøres i det følgende for 

professioner i et institutionelt makroperspektiv. De sættes dermed ind i en støtte kontekst og 

ramme. Der vil blive redegjort for centrale begreber som profession og professionalisering. 

Derudover præsenteres 3 forskellige teoriretninger inden for professionslitteraturen, som bidrager 

med forskellige optikker til at forstå professioner og professionelle. Indenfor en bred og mangfoldig 

litteratur er de udvalgt, fordi de i et historisk perspektiv har vist sig som nogle af de mest 

toneangivende og centrale. Disse 3 tilgange vil senere blive brugt i analysen af hhv. elitetrænerne 

og idrætslærerne. 

2.2.1.1 Professionsbegrebet 

Profession er både et flertydigt og omstridt begreb, fordi det kan opfattes og forstås på mange 

måder (Molander & Terum, 2008: 16). Professionsbegrebet er primært blevet brugt i sociologien 

inden for samfundsvidenskaben. Professionsforskningen har på trods af mange lister over 

definerende træk ved professioner ikke nået til enighed om en definition af professionsbegrebet. Det 

skyldes, at professioner er historiske og må ses i lyset af den samfundsmæssige kontekst, de 

befinder sig i – er der eksempelvis tale om et liberalt, markedsorienteret amerikansk samfund eller 

et europæisk velfærdstatssamfund. De er dynamiske og komplekse størrelser under stadig 

omformning og fortolkning (Staugård, 2011: 162). Der er kommet flere professioner til, men de har 

mindre til fælles og besidder ikke en række af de traditionelle definerende træk (Molander & 

Terum, 2008: 17). Det afspejler sig i brede definitioner af professioner, som der er generel enighed 

om. Professioner defineres eksempelvis som ”specielle grupper af individer, der anvender et vist 

omfang af abstrakt viden på særlige områder” (Abbott, 1988: 318) og ”en type erhverv, som 

udfører tjenester baseret på teoretisk viden, erhvervet gennem specialiseret uddannelse” (Molander 

& Terum 2008: 13). Disse brede definitioner følges op af en række idealtypiske karakteristika på et 
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kontinuum, hvor der ikke er konsensus om hverken betydning eller sammenhæng. De handler om 

a.) monopol og jurisdiktion over arbejdsopgaver, b.) arbejdsmoral med ansvarlighed for samfundet, 

c.) professionsudøvelse på baggrund af specialiseret viden og uddannelse, d.) autonomi og skøn i 

professionsudøvelsen samt e.) en kollektiv organisering og normativitet (Staugård 2011: 164; 

Abbott 1988; Fibæk Laursen et al., 2005: 21; Freidson 2001: 23; Molander & Terum 2008: 18). I en 

sammenfatning af ovenstående karakteristika forstås professioner som en erhvervsmæssig 

organisering af arbejdsfunktioner, hvor grupper med en vis uddannelse tildeles retten til at udføre 

visse arbejdsopgaver mere eller mindre autonomt. Til grund for denne jurisdiktion ligger en 

anerkendelse af og tillid til professionens specialiserede kompetencer i løsningen af arbejdsopgaver 

med samfundsmæssig betydning (Molander & Terum, 2008: 20). Professionalisering defineres som 

en proces eller udvikling i retning af ovenstående træk. Betydningen af ovenstående træk vægtes 

forskelligt i professionsforskningen, hvilket kommer udtryk i de følgende 3 perspektiver på 

professioner. 

2.2.1.2 System- og strukturfunktionalismen 

Professionsforskningens første fase frem til 1960 forsøgte at afdække professionernes essens. Inden 

for denne essensforskning, hvor langt de fleste forskere tog udgangspunkt i funktionalistisk 

sociologi, er den amerikanske sociolog Talcott Parsons den stærkeste repræsentant for en mere 

makroorienteret, samfundsvidenskabelig og teoribaseret professionsforskning (MacDonald 1995: 3 

& Fauske 2008: 40). Funktionalismen betoner nytte og funktionalitet og betragter alle elementer i 

samfundet ud fra deres funktionelle betydning for samfundets funktion, integration og sammenhæng 

(Fibæk Laursen et al. 2005: 20; Felter 2010: 45 og Fauske 2008: 32;40) Professionerne og det 

professionelle system har ifølge Parsons en afgørende betydning for det moderne samfund, fordi det 

løser problemer, som de politiske og økonomiske systemer ikke formår (Parsons 1977 & Fauske 

2008: 40). Det skyldes, at professionerne har sit legitimationsgrundlag i kompetence, kyndighed, 

værdier og normer og ikke på en egennyttemaksimerende politisk autoritet eller økonomisk succes 

(ibid.). Det ligger i professionernes DNA og eksistens at udvikle/opnå viden samt applicere denne 

viden i varetagelsen af kollektivets og fællesskabets interesser og problemer. Professionernes 

rationalitet, faglighed, viden og kompetencer følges op af værdier, normer og etiske regler for 

praksisudøvelsen. Sammenfattende anser Parsons professionerne som et samfundsmæssigt gode, 

fordi de i kraft af deres funktionelle specificitet (overlegenhed i viden og kompetencer) og 

værdiorientering er nødvendige for samfundets integration og stabilitet.  
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2.2.1.3 Symbolsk interaktionisme og neo-weberianisme 

Professionsteorier fra 1970-1990 siges at tilhøre professionsforskningens 2. fase, fordi de på trods 

af mange forskellige tilgange har det til fælles, at de i en kritik af funktionalismen tager 

udgangspunkt i et aktørbaseret og konfliktorienteret perspektiv. Tilgangene benævnes i flæng 

symbolsk interaktionisme, neo-weberianisme, ’the power approach’ og konfliktteori og bygger alle 

i større eller mindre grad på Max Webers teorier og begreber, selvom Weber ikke selv skrev om 

professioner (Felter 2010: 60). Fokus er på hvad professioner gør, i stedet for hvad de er 

(MacDonald 1995: 14). Abstrakte begreber og principper om systemer er skiftet ud med et mere 

aktørbaseret, dynamisk og interaktionistisk syn på professioners samspil med omverden, stat og 

andre professionelle. Med reference til Webers begreber om de moderne rationelle handlinger 

lægges særligt vægt på målrationelle handlinger, hvor aktørerne strategisk kalkulerer handlinger for 

at opnå ønskede mål (Weber 2003 & Månson, 2005: 95). Perspektivet på professionerne bliver 

dermed mere konfliktorienteret, fordi professionerne som kollektive aktører i første omgang 

kæmper for anerkendelse og legitimitet for at blive en profession, dvs. om adgang, mandat og 

jurisdiktion til opgaver på et område. Dernæst forsøger de at kontrollere og monopolisere området 

(Fauske 2008: 44). Denne lukningsstrategi har sin oprindelse i Webers fokus på kamp, konkurrence, 

magt og herredømme mellem grupper og individer. Weber benytter begrebet lukning (’Schlieung’ 

eller ’social closure’) om afgrænsningen af fællesskaber eller sociale relationer: ”Hvis deltagerne 

forventer at øget tilgang til relationen vil forbedre omfanget, karakteren, sikkerheden eller værdien 

af deres egne muligheder, så er de interesseret i ’åbning’, mens de omvendt, hvis de har tilsvarende 

forventninger til en monopolisering, er interesserede i ’lukning udadtil’ (Weber 2003: 227). 

Bestræbelserne på lukning og monopol er således udtryk for professionernes kollektive egoisme, 

hvor de med kynisk, rationel og strategisk handlen fx søger at opnå (definitions)magt, status og 

privilegier (ibid. & Dahl 2005: 39). Lukningsstrategien har et dobbelt aspekt, da professionerne 

både søger at ekskludere andre grupper ved at kontrollere og begrænse adgangen til et område men 

også mere offensivt kan forsøge at udvide sin dominans til andre områder.  

2.2.1.4 Professioner og (konkurrence)stat 

Ovenstående klassiske professionsteorier eksemplificeret ved Parsons og Weber er fulgt op af de 

seneste årtiers professionsforskning, der anlægger et mere helhedsorienteret blik på professionerne 

med et større fokus på konteksten (Dahl 2005: 36). Det er i dette speciale en alt for omfattende 

opgave at gøre fyldestgørende rede for disse makromekanismer, der kan have betydning for hhv. 
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idrætslærernes og elitetrænernes professionelle identitet og praksis. Forholdet mellem profession og 

samfund er et komplekst resultat af en lang række processer på ”mange forskellige niveauer, 

rækkende fra samfunds- over feltniveau til organisations- og individniveau”, og det er summen af 

alle disse processer, der tilsammen spiller ind på de professionelles praksis (Kragh Jespersen 2005: 

77). For at kunne se de professionelle frontarbejdere i et større perspektiv redegøres i det følgende 

for få centrale forhold og tendenser i det senmoderne samfund, som professionsforskningen de 

seneste årtier har været med til at belyse.  

 

Den svenske sociolog Thomas Branthe viser, hvordan der under forskellige historiske perioder med 

forskellige institutionelle logikker opstår meget forskellige professioner (Branthe 2005). Staten er 

ikke neutral, da den fastlægger professionernes spilleregler, muligheder og udfordringer. Han 

hævder derfor, at relationen mellem profession og stat er den vigtigste makromekanisme i 

forståelsen af professioner og deres udvikling (ibid.: 17). Branthe ser et historisk og epokegørende 

skift i samfundets institutionelle og rationelle logikker efter 1990, der fører til en mere neoliberal og 

globaliseret stat (ibid.: 31). Denne nye stat kalder professor i komparativ politisk økonomi, Ove K. 

Pedersen, for ’konkurrencestaten’ – se afsnit 2.1.1.  

 

Konkurrencestaten ændrer på vilkårene for professioner og professionelle. Men det er ikke entydigt, 

hvilken betydning det får for professionelle. Det synes at være et åbent diskussionsspørgsmål 

(Fibæk Laursen et al. 2005: 27). I forlængelse af NPM-diskursen ses tendenser, der peger i retning 

af deprofessionalisering med eksempelvis mere kontrol, styring, bureaukratisering, dokumentation 

(ibid.: 105). Men der ses også tendenser mod øget professionalisering. Efterspørgslen efter ny viden 

og øget faglighed er stor i konkurrencestaten. Decentraliseringen ud til enkelte institutioner giver 

mange steder også de professionelle nye kompetencer og nye arbejdsområder – fx i form af 

partnerskabelse, samarbejde med ledelse, ’brugere’, andre faggrupper eller i organisationsudvikling 

og udviklingsprojekter. De professionelle får her nye roller, hvor de skal benytte andre vidensbaser 

end de traditionelle – fx ift. samarbejde, ledelse og projektarbejde (ibid.: 103). Som det tidligere er 

blevet vist, så stiller både folkeskolereform og partnerskaber krav til de professionelle om bl.a. 

fleksibilitet, omstillingsparathed, udvikling og tværfagligt samarbejde. Det synes at være centrale 

konkurrencestats- og partnerskabskompetencer. Det indikerer en udvikling mod nogle nye typer af 

professionelle, der ikke sætter så stor ære i traditionel faglighed og autonomi men som i stedet 

hurtigt og fleksibelt kan omstille sig til ny viden eller nye opgaver (Dahl 2005: 54; Kuhlman 2004: 
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84; Dent og Whitehead 2002: 3). Professioner og professionelle, der ikke accepterer eller forliger 

sig med disse forandrede vilkår, kompetencer og idealer for den professionelle praksis, vil ud fra 

ovenstående betragtninger have det svært i konkurrencestaten. Overensstemmelse med disse 

forandringer synes at være afgørende for professionelle i konkurrencestaten. I det følgende skiftes 

makroperspektivet på professioner og professionelle ud med et mikroperspektiv for at få en 

forståelse for, hvad der på individniveau konstituerer den enkelte professionelles praksis. 

 

2.2.2 Professionelle i et mikroperspektiv 

I det følgende vil det blive uddybet og præciseret, hvordan den professionelle identitet hos den 

enkelte aktør er konstitueret. 

2.2.2.1 Professionel praksis 

 I den professionelle identitet på det konkrete praktikerniveau indgår langt mere end blot de 

eksterne faktorer, som kan identificeres på forskellige makro-niveauer (Wackerhausen 2002: 54; 

Wackerhausen 2004: 14). De klassiske professionsteorier har ikke blik for de interne 

læringsprocesser på individniveau, der i høj grad også er med til at styre den konkrete praksis. For 

at blive en accepteret og anerkendt professionel udøver er der langt mere på spil end fx den 

teoretiske og videnskabelige uddannelse (Wackerhausen 2004: 13). I praksis er det opgavernes 

karakter, der bestemmer hvilke kundskabselementer, der er brug for, og det resulterer i, at de 

professionelle gør brug af såkaldte praktiske synteser alt efter, hvad der i situationen giver mest 

mening for den enkelte (Grimen 2008: 74). Det er et udtryk for, at der er langt mere komplekse 

processer og langt flere aktører på spil i (ud)dannelsen af professionskompetence og identitet. At 

blive en professionel udøver er en læringsproces, som ikke blot handler om at overføre viden. Den 

professionelle er i besiddelse af mere kompleks viden og kompetencer, som bl.a. beskrives som tavs 

og kropsliggjort (Polanyi 1983: 4), habitueret (Bourdieu 1990), situeret og forhandlet i 

praksisfællesskab (Lave & Wenger 1991) og tilegnet gennem refleksion (Schön 2001). Hvert af 

disse begreber fortjener at blive uddybet yderligere, men har her blot til formål at vise, at 

professionelle udøvere gennemgår en kompleks og identitetsændrende læringsproces for at blive 

kompetente og anerkendte professionelle.  
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2.2.2.2 Identiteter – personlig, kollektiv og professionel 

De enkelte aktører identificerer sig med professionen. Valget af uddannelse og job har stor 

betydning for den enkeltes identitet. Dels fordi det siger noget om, hvordan man opfatter sig selv og 

hvem man ønsker at være. Og dels fordi den læring og socialisering, der sker gennem uddannelse 

og på arbejde, former og ændrer den enkeltes opfattelse af sig selv og andre – den er 

identitetsændrende, fordi den involverer hele personen (Eggen 2008: 321). Professionel identitet 

kan altså ikke forstås uafhængigt af den personlige identitet, hvorfor der i det følgende redegøres for 

selve begrebet identitet. 

 

Personlig identitet 

Identitet defineres oftest bredt som vores ”forståelse af, hvem vi er, og hvem andre mennesker er” 

(Jenkins 2006: 29) og at ”personen selv og andre kan opfatte ham/hende som den samme over tid” 

(Eggen 2008: 322). Begrebet identitet betyder oprindeligt ’samme’ og henviser til ensartethed og 

kontinuitet over tid. Ensartethed handler således om en indre ensartethed over tid i personens essens 

– dvs. en sammenhæng og konsistens i personens adfærd, egenskaber, meninger og ønsker. Identitet 

er således de ensartede træk ved en person, som tilsammen både kendetegner og afgrænser 

personen, som forskellig fra andre (Jenkins 2006: 52). Identitetsbegrebet kan dog analyseres fra 

forskellige vinkler, som ikke udelukker hinanden, men som blot betoner forskellige betydninger af 

begrebet. Således kan identitet ses som a) de træk, egenskaber og færdigheder som tilsammen 

definerer personen, b) personens (refleksive) selvopfattelse og oplevelse af sig selv som den samme 

samt c) personens deltagelse i og identifikation med forskellige grupper og gruppeidentiteter, hvor 

ensartetheden deles med andre (ibid.). Disse forskellige definitoriske træk har rod i forskellige 

teoretiske tilgange, som ser forskelligt på identitetsbegrebet – bl.a. psykologien, sociologien, 

antropologien, fænomenologien og filosofien. Den omfattende litteratur indenfor disse områder 

samt de mange varianter på tværs af disciplinerne udelades her til fordel for en groft skitseret 

dialektik mellem det individuelle og det kollektive – et overvejende psykologisk perspektiv mod et 

overvejende sociologisk perspektiv. Sondringen mellem de to perspektiver i den klassiske aktør-

struktur problematik er primært teoretisk og analytisk og kan være med til at synliggøre centrale 

aspekter i identitetsbegrebet – i virkeligheden er de individuelle og kollektive elementer i 

identiteten svære at adskille, da de er sammenfiltret, interagerende og indlejret i hinanden (ibid.: 29, 

40). 
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Et overvejende psykologisk perspektiv vil have tilbøjelighed til at se på den personlige identitet 

med fokus på selvet og det individuelle (se eksempelvis Schön 2001, Giddens 1996, Erikson 1974, 

Mead 2005). Individet er i centrum som en autonom aktør med selvidentitet, selvbevidsthed, 

selverkendelse, selvrefleksion og selvopfattelse. Individet er i dette perspektiv i høj grad selv i stand 

til at skabe sin egen identitet og tage individuelt stilling til forskellige handle- og væremåder.  

  

Et mere sociologisk perspektiv vil i stedet have fokus på betydningen af individets sociale relationer 

og de grupper, som individet er en del af (se eksempelvis Lave & Wenger 1991, Jenkins 2006, 

Bourdieu 1990). Identiteten skabes ikke af os selv, idet vi er med til at identificere andre ligesom de 

identificerer os. Individet udvikler sig efter de sociale sammenhænge, som det indgår i, i en form 

for forhandling og samhandling (Eggen 2008: 322; Jenkins 2006: 44). Individet socialiseres ind i, 

tilpasser sig og identificerer sig med forskellige grupper ubevidst og ureflekteret, hvor man er fælles 

om ensartethed og hvor man afgrænser og adskiller sig fra andre grupper. Da man er medlem af 

mange grupper og fællesskaber, så er den personlige identitet konstitueret af flere forskellige 

(gruppe)identiteter, der viser sig som forskellige sider i forskellige sociale kontekster – dog med det 

forbehold at de kan have forskellig betydning og styrke (Eggen 2008: 323). 

 

Professionsidentitet som kollektiv gruppeidentitet 

Den norske professor Kåre Heggen skelner mellem begrebet professionsidentitet som en kollektiv 

identitet og professionel identitet som en individuel identitet, mens Steen Wackerhausen bruger 

professionsidentitet som et samlet begreb. Professioner og faglige organisationer på 

professionsinstitutionelt niveau kan være med til at skabe en kollektiv gruppeidentitet med fælles 

forestillinger, strategier, mål og holdninger til hvad professionen kan og skal – holdninger og 

opfattelser som i høj grad kan påvirke den enkelte praktikers identitet gennem eksempelvis 

uddannelse og arbejde (Eggen 2008: 323). Men denne gruppeidentifikation kan også foregå i mere 

konkrete grupper og fællesskaber blandt professionelle – fx på skolen, i foreningen eller blandt de 

nærmeste fagkollegaer såsom trænere og idrætslærere. Grupper kan også påvirkes af individer, da 

grupper består af selvstændige aktører, der pga. individuelle erfaringer og livshistorier kan orientere 

sig forskelligt i gruppen (Heggen 2008: 323). Det er på denne baggrund af Heggen skelner mellem 

professionsidentitet som kollektiv identitet og professionel identitet som personlig identitet.  

 

Professionel identitet 
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Professionsidentiteten og den professionelle identitet er dybt afhængige og gensidigt påvirket af 

hinanden, da de indgår i samspil (ibid.: 325). Radikale afvigelser i centrum af professionens 

fællesidentitet er en trussel mod den pågældende praktikers anerkendelse og legitime medlemskab. 

At benytte begrebet professionel identitet frem for professionsidentitet giver os et mere individuelt 

syn på den enkelte professionelle og dermed en forståelse for, at der er flere faktorer en blot 

gruppeidentiteten, der konstituerer praksis. Vi kan definere professionel identitet som ”det særlige 

ved den måde, som den professionelle forstår sig som professionel på” (Hansbøl & Krejsler 2004: 

31) og dermed som de forestillinger om sig selv som professionel i forhold til de egenskaber, 

færdigheder, værdier og holdninger, der gør en god professionsudøver. Det er således en identitet, 

der bygger ovenpå den grundlæggende personlige identitet og den kollektive professionsidentitet. 

Wackerhausen definerer professionel identitet på det konkrete plan ”som de interne forhold hos den 

enkelte praktiker, som aktivt er med til at ’drive’, strukturere, formgive, stabilisere osv. praktikerens 

praksis. Professionsidentiteten er således det (hvad end det er, og uanset hvordan det er dannet), 

som hos den enkelte praktiker ligger bag og manifesteres i den pågældende praktikers praksis” 

(Wackerhausen 2004: 14). Udover bevidste og artikulerede antagelser, nøglefortællinger, værdier, 

rationaler og forestillinger består den professionelle identitet også af en lang række ubevidste, 

legemliggjorte og usynliggjorte selvfølgeligheder, idealer, prioriteringer, sædvaner og mønstre.  

Den selektive opfattelse af hændelser og fænomener, der nærmest automatisk afføder bestemte 

aktivitetsmønstre og handlingsrutiner (kaldet aktivitetsdispositioner) kaldes sammen med de 

værdimæssige prioriteringer for det ’professions-blik’, som professionelle er udrustet med (ibid.: 

16). Gradvist dannes, tillæres og ’habitueres’ den professionelle identitet gennem formaliseret og 

uformaliseret gentagelse. Den hjælper de professionelle i den daglige opgaveløsning med at opfatte 

og handle. Men heri er der ikke garanti for sandhed eller rationalitet, og den professionelle identitet 

har således en iboende risiko for, at sædvanen bliver en barriere for nye og bedre løsninger.  

2.3 Idrætslærere og elitetrænere som professionelle? 
Sættes de idealtypiske træk i den klassiske forståelse af professioner i forhold til idrætslærerne og 

elitetrænerne, så er det kun idrætslærerne, der kan siges at være at tilhøre en profession. 

Elitetrænerne synes kun i meget ringe grad at leve op til de idealtypiske professionskendetegn.  

(Idræts)lærerne kan siges at have fået tildelt retten til at løse den vigtige arbejdsopgave med at 

(ud)danne samfundets børn og unge. Denne jurisdiktion ses også i det voksende fokus på, at lærerne 

skal have bestået læreruddannelsen og skal være linjefagsuddannet i de(t) fag, de underviser i. 
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Lærerne har på trods af bekendtgørelser stadig en betydelig autonomi i den konkrete undervisning. 

Den mellemlange videregående læreruddannelse, uddanner lærerne, så de har et vidensgrundlag i 

deres fag og i det pædagogisk-didaktiske arbejde med eleverne. At lærerne er kollektivt organiseret 

fik vi at se i konflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening 

(KL) i forhandlingerne om lærernes arbejdstidsregler og i de politiske partiers forhandlinger om den 

nye folkeskolereform. Det har her været tydeligt, at lærerne i deres selvforståelse som 

professionelle og som eksperter på feltet har været skuffet over, at der ikke var udvist dem større 

(professions)tillid og indflydelse i udformningen af disse aftaler (DLF 2013).  

Elitetrænerne derimod opfylder kun i ringe grad de gængse idealtypiske professionskriterier. De er 

ikke kollektivt organiseret, selvom de klubber, de er trænere i, i langt de fleste tilfælde vil være 

organiseret i et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). De er oftest frivillige og ikke 

som sådan ansatte lønarbejdere, selvom de ofte modtager økonomisk godtgørelse, anden 

kompensation eller reel løn. DIF udbyder kurser og uddannelser for trænere på forskellige niveauer. 

I samarbejde med Team Danmark afholdes fx elitetræneruddannelser i form af Idrættens Træner 

Akademi. Men disse uddannelser giver ikke formel autorisation eller jurisdiktion til et bestemt 

område eller stillinger, hvorfor mange elitetrænere ikke har dem. Elitetrænere har i stedet oftest en 

træneruddannelse i de enkelte specialforbund. Disse uddannelser er i øvrigt ikke særligt 

videnskabelige, akademiske eller teoretiske men i langt højere grad praktiske. Det medfører en stor 

diversitet og mangfoldighed blandt elitetrænere, da de kommer fra vidt forskellige idrætskulturer og 

har forskellige uddannelsesbaggrunde – både civilt og i trænerøjemed. Det kan derfor argumenteres, 

at elitetrænernes faglighed samt professionelle identiteter også er vidt forskellige. Elitetrænerne har 

dog stor autonomi og vurderingsmagt, da de ikke er underlagt formelle love, bekendtgørelser og 

krav. Samlet set kan elitetrænere umiddelbart ikke siges at tilhøre en formel profession.  

Men elitetrænerne synes alligevel at opfylde minimalforståelsen af professionsbegrebet, idet de er 

en speciel gruppe af individer, der anvender viden og kundskaber på et område. Praksisudøvelsen 

hos både elitetrænere og idrætslærere er bygget på værdier, forestillinger og normer. Og selvom de 

pga. manglende organisering og fælles uddannelse ikke har en overordnet professionsidentitet, så 

kan de i idrætsforeninger og trænerfællesskaber have væsentlige gruppeidentiteter. Der kan godt 

være tale om professionel identitet, selvom der ikke er tale om en formel profession. Det 

argumenteres, at der kan være tale om professionel praksis, når den professionelle har gjort sig 

erfaringer i mange variationer af et antal tilfælde (Schön 2001: 250), hvor der godt kan være tale om 
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en mere personorienteret professionalisme, der er båret af kropslige kundskaber snarere end af 

videnskabelig viden (Martinsen 1994). På denne baggrund kan elitetrænere og idrætslærere 

karakteriseres som professionelle. 

2.4 Opsamling og teoretiske forventninger 
Dette kapitel har redegjort for professioner og professionelle i et makro- og mikroperspektiv. Som 

ovenstående viser, så kan idrætslærere og elitetrænere godt have en professionel identitet, selvom 

de ikke nødvendigvis tilhører en profession i traditionel og klassisk forstand. Der er yderligere 

blevet redegjort for 3 professionsteoretiske teoriretninger. De udgør ikke en samlet teori, der på 

deterministisk vis skal forudsige og forklare de professionelle identiteter hos hhv. elitetrænerne og 

idrætslærerne. Men med forskellige perspektiver belyser de aspekter ved professioner og 

professionelle, som kan anvendes i analysen og forståelsen af professionelle identiteter i et 

partnerskabssamarbejde. De 3 teoretiske perspektiver udmøntes nedenfor i forventninger eller 

fokusområder, som udgør specialets analyse- og forståelsesramme.  

 

Teoretisk forventning 1 

Talcott Parsons system- og strukturfunktionalistiske teori lægger vægt på professionernes 

harmoniske, positive nytte og funktion for samfundet. I professionernes DNA og i deres eksistens- 

og legitimationsgrundlag ligger faglige kompetencer, værdier, normer og etik med fokus på at 

udføre og varetage vigtige opgavefunktioner til gavn for samfundet. Det er således denne DNA, der 

er styrende for professionernes adfærd og praksis. På baggrund af denne teori kan vi have følgende 

teoretiske forventning til hhv. idrætslærerens og elitetrænerens professionelles identitet i et 

partnerskabssamarbejde: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af deres faglighed 

– dvs. faglig viden, faglige kompetencer samt faglige værdier, normer og etik. En analyse af de 

professionelle identiteter må derfor tage udgangspunkt heri. 

 

Teoretisk forventning 2 

 Den neoweberianske konfliktteori betoner i et mere kritisk perspektiv professionernes kollektive 

egoisme og egennyttemaksimering i kamp om (definitions)magt, jurisdiktion, monopol, status og 

privilegier gennem kynisk, strategisk og målrationel handlen. Professionerne vil i et dynamisk 

samspil med omverdenen både defensivt forsøge at ekskludere og ’lukke’ for andre grupper ved at 

kontrollere og begrænse adgangen til arbejdsområdet, men også offensivt forsøge at udvide sin 

dominans til andre områder. Såfremt denne teori har gyldighed kan vi have følgende teoretiske 
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forventning til hhv. idrætslærerens og elitetrænerens professionelle identiteter i et 

partnerskabssamarbejde: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af egne kollektive 

interesser i en kamp om magt, jurisdiktion, status mm. 

 

Teoretisk forventning 3 

Den nyeste forskning i professioner ser professioner i sammenhæng med stat og samfund. Disse 

nyere teorier finder i det senmoderne samfund et epokegørende skift i samfundets institutionelle og 

rationelle logikker, der fører til en mere neoliberal og globaliseret stat – også kaldet 

konkurrencestaten. Folkeskolereform og partnerskab synes på mange måder at være et produkt af 

den senmoderne konkurrencestat. Disse nye vilkår forandrer professioner og professionelle og 

stiller krav om bl.a. fleksibilitet, omstillingsparathed, udvikling og tværfagligt samarbejde. De 

professionelles syn på og holdning til disse forandringer kan få betydning for de professionelle 

identiteter i et partnerskab. En professionel identitet i overensstemmelse med konkurrencestatens 

krav og forandringer vil have bedre forudsætninger for at indgå i et idrætspartnerskab end en 

professionel identitet, der ikke accepterer konkurrencestatens idealer og værdier. Såfremt denne 

teori skulle have gyldighed kan vi have følgende teoretiske forventning til hhv. idrætslærerens og 

elitetrænerens professionelles praksis i et partnerskabssamarbejde: De professionelles adfærd og 

praksis er styret og drevet af den professionelle identitets grad af overensstemmelse med 

konkurrencestatens krav og vilkår. 

 

Disse forskellige tilgange tilbyder hver især og tilsammen begreber og optikker til at kunne forstå 

professionelle identiteter i et partnerskabssamarbejde. De er ikke gensidigt udelukkende men kan 

hænge sammen og indvirke på hinanden. De kombineres med en overordnet forståelse af 

professionel identitet, som de interne forhold hos den enkelte praktiker, som aktivt er med til at 

’drive’, strukturere, formgive, stabilisere osv. praktikerens praksis. Det er med udgangspunkt i 

denne teoretiske base, at specialet vil undersøge elitetrænernes og idrætslærernes professionelle 

identiteter i et partnerskabssamarbejde. Specialets analyse- og forståelsesramme er illustreret i 

nedenstående model:  
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3.0 Metode 

Metoden er vejen til målet (Kvale & Brinkmann 2009: 125). Målet er et kvalificeret og 

erkendelsesskabende svar på problemformuleringen. Men det skal også være et troværdigt svar. 

Derfor præsenteres i dette kapitel det forskningsdesign og de metoder, der anvendes til 

undersøgelsen af specialets problemstilling. De metodiske valg, og implikationerne heraf, 

diskuteres og begrundes, da disse er afgørende for, om undersøgelsen lever op til centrale 

forskningskriterier. Indledningsvist beskrives og begrundes studiets overordnede forskningstilgang 

efterfulgt af et afsnit om undersøgelsens design. Derefter følger afsnit om dataindsamling og 

databearbejdning.   

3.1 Forskningstilgang 
Problemformuleringens spørgsmål har forrang i besvarelsen (ibid.: 223). Spørgsmålet er 

bestemmende for metoden. Dette metodekapitel tager derfor udgangspunkt i problemformuleringen, 

som genkaldes her:  

Hvilken betydning har professionelle identiteter for samarbejdet i et tværprofessionelt 

idrætspartnerskab mellem eliteidrættens trænere og folkeskolens idrætslærere? 

De professionelle identiteter er den uafhængige variabel (X). Specialets fokus er at komme i dybden 

med at forstå betydningen af de professionelle identiteter for partnerskabssamarbejdet – 

partnerskabssamarbejdet er dermed den afhængige variabel (Y). Dybtgående forståelse af unikke 

fænomener på et sammensat og komplekst felt lægger op til en kvalitativ metodisk tilgang med 

udgangspunkt i et fortolkningsvidenskabeligt paradigme og en forstående forskningstype (Launsø & 

Rieper 2008: 58; Dahler-Larsen 2010). Forskning indenfor dette paradigme bygger netop på den 

grundlæggende anskuelse, at viden og indsigt i sociale forhold nødvendigvis må bygge på forståelse 

og indlevelse i de sociale fænomener, der undersøges. I dette paradigme skal teorier, metoder og 

data bidrage til at skabe forståelse af menneskers opfattelser og handlinger. Kernen er lige præcis, at 

det er menneskers egne opfattelser af, hvad de gør, som giver handlingerne mening – dvs. 

intentioner indfanges (Launsø & Rieper 2008: 59). I dette paradigme er virkeligheden og de sociale 

fænomener ontologisk socialt konstrueret. I forlængelse heraf tager specialet epistemologisk 

udgangspunkt i en hermeneutisk-fænomenologisk tænkning om, hvordan viden kan og skal 

erkendes. 
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Fænomenologien: forstår de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskriver 

verden ud fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad mennesker opfatter den som 

(Kvale 2004: 61). Det er således studiet af, hvordan verden viser sig for en bevidsthed – hvordan 

den opleves og beskrives. Det handler derfor om at være åben over for menneskers konkrete 

virkelighed (livsverden) og hvordan de selv tillægger mening og intentioner til deres oplevelser. Det 

handler om at møde verden fordomsfrit og med en bevidst naivitet. Den fænomenologiske reduktion 

handler om at sætte commonsense og (videnskabelig) forforståelse i parentes for at studere den rene 

bevidsthed – også kaldet epoche af Husserl, fænomenologiens grundlægger (Jacobsen et. al 2010: 

188). Fænomenologien forsøger samtidig også at overskride de umiddelbart oplevede betydninger 

med henblik på at artikulere det prærefleksive niveau af levede betydninger og gøre det usynlige 

synligt (Kvale 2004: 62). Ved at anvende dette perspektiv som udgangspunkt for undersøgelsen, så 

er jeg bevidst om, at jeg kun kan erkende det, som fremtræder hos de professionelle aktører. Når jeg 

ønsker at forstå de professionelle identiteter hos elitetrænerne og idrætslærerne og deres indbyrdes 

samarbejde, så er det netop de individuelle oplevelser og beskrivelser, der er centrale. Både hvordan 

de beskriver deres faglighed og praksis, men også hvordan de oplevede partnerskabssamarbejdet. 

Det er en velegnet tilgang, fordi jeg gennem aktørernes oplevelser og livsverden kan få adgang til 

aktørernes prærefleksive og usynlige niveau. Det er vigtigt, fordi den professionelle identitet som 

beskrevet består af både bevidste og ubevidste antagelser. 

Hermeneutikken: fokuserer ligesom fænomenologien også på mening, men den adskiller sig fra 

fænomenologien ved at subjektet forstår ved at fortolke. Fænomener må fortolkes for at forstås. I 

forhold til fænomenologien bygger forskningen på en dobbeltfortolkning, også kaldet 

dobbelthermeneutik, fordi man fortolker virkeligheder, der allerede er fortolket (Launsø & Rieper 

2008: 60). Men man fortolker ikke som i fænomenologien forudsætningsløst. Fortolkeren kan for 

det første ikke springe uden for sin egen forforståelse, hvorfor det handler om at være så bevidst og 

eksplicit som muligt om egne forudsætninger. Forskeren er selv et subjekt, der skaber sit eget syn 

på undersøgelsesfeltet (Kvale 2004: 59). Dernæst er det også kun muligt at forstå menneskelige 

fænomener, hvis hele ens forståelseshorisont har noget til fælles med den andens forståelseshorisont 

– det er i horisontsammensmeltningen at ny forståelse opstår (Gadamer 2004:291). Derfor må man 

inddrage konteksten i fortolkningen. Det afspejler sig i den hermeneutiske cirkel, som beskriver den 

kontinuerlige proces frem og tilbage mellem delene og helheden i den hermeneutiske fortolkning 

(Gadamer, 2004; Heideigger, 1962; Kvale 2004). Fortolkning foregår som en cirkulær bevægelse, 

hvor enkelte dele skal ses i sammenhæng med deres helhed, og at man dermed også kun kan forstå 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

30 

 

helheden ved at forstå de enkelte dele – både ift. fænomenet specifikt og fænomenet i en større 

kontekst men også i en vekslen mellem teori og empiri. Ved at veksle mellem del og helhed 

fremkommer en gradvis dybere forståelse. I denne fortolkningsproces er forskeren altså på ingen 

måde neutral, men bruger sin viden og forforståelse bevidst. Kvalitetskriteriet i denne tilgang er 

helhedskriteriet, hvilket vil sige, at fortolkningen inddrager de sociale og institutionelle 

sammenhænge, som den udforskedes meninger er indlejret i (Launsø & Rieper 2008: 28). Den 

hermeneutiske tilgang vurderes at være velegnet i dette speciale, fordi aktørernes 

(fænomenologiske) fortællinger og oplevelser ikke kan stå alene. Det er nødvendigt at se 

elitetræneren og idrætslæreren i et større perspektiv – fx det felt og den kontekst de er en del af. 

Samtidig skal aktørernes partnerskabsoplevelser fortolkes, hvor det handler om at uddybe og udvide 

aktørernes mening – indsigter om det tværprofessionelle partnerskabssamarbejde kan ligge ud over 

den udforskedes forståelse. Min forforståelse er i denne tilgang vigtig – den vil senere blive 

beskrevet. 

3.2 Undersøgelsesdesign 
Specialet benytter sig af et casestudie som undersøgelsesdesign, fordi casestudiet giver mulighed 

for at gå i dybden i undersøgelsen af komplekse fænomener. Casestudiet er netop defineret som en 

strategi til at studere et komplekst tilfælde, som er et eksempel på et fænomen. Det er oftest 

karakteriseret ved at være tæt på virkeligheden i tilfældets naturlige kontekst og sammenhæng 

(Launsø et al., 2011:94). Det er altså anvendeligt, når det netop handler om at forstå mekanismer og 

sociale processer i partnerskabssamarbejdet mellem professionelle identiteter (ibid.: 96).  

3.2.1 Valg af case 

Udvælgelsen af cases har stor indflydelse på, hvad man får indsigt om, og hvad man kan udtale sig 

om (Ramian, 2012: 83). Målet med undersøgelsen er at komme så dybt i forståelsen af et konkret 

partnerskabssamarbejde mellem elitetrænere og idrætslærere. ESAA kids projektet har her været 

den eneste mulige case. Det er i den forstand et enestående og sjældent forekommende fænomen, 

hvorfor valget af et single-casestudie er givet på forhånd (ibid.). Da jeg i kraft af egen deltagelse i 

projektet samtidig havde adgang til projektbeskrivelse og deltagere, så blev ’ESAA kids projektet’ 

udvalgt som case. Der har derfor også været tale om en adgangsudvælgelse, da kriteriet for 

udvælgelsen af casen var, at der overhovedet var adgang til at studere fænomenet (ibid.: 89). Denne 

case kan altså karakteriseres som en paradigmatisk eller unik case, fordi den fungerer som et nyt 

eksempel for det område, casen vedrører (Flyvbjerg 1991: 150; Ramian 2012: 85). Den kan på sin 
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vis både være en opklarende case, der kan bidrage med forståelse til hvad der sker i 

partnerskabssamarbejdet mellem professionelle, men samtidig også bidrage med viden om 

idrætspartnerskabet mellem elitetrænere og idrætslærere. Men det er ikke alt ved de professionelle 

identiteter og ved partnerskabssamarbejdet, der har interesse – det er ikke et holistisk casestudie, 

hvor casen undersøges i al sin kompleksitet. Det er ikke idrætspartnerskabet i sin helhed, der i 

fokus. Det er i stedet et analytisk, indlejret casestudie, fordi der er et specifikt fokus på de 

professionelle aktørers partnerskabssamarbejde (Ramian 2012: 86). Der er fx ikke fokus på 

idrætspartnerskabets organisering og ledelse. Eller på alle aspekter af de professionelle identiteter. 

Med udgangspunkt i den redegjorte partnerskabs- og professionsteori fokuseres på bestemte 

aspekter ved de professionelle. Det kan derfor præciseres, at det som sådan ikke er 

idrætspartnerskabet som fænomen, der er casen. Det er snarere aktørernes konstruktioner om et 

givet fænomen (tværprofessionelt partnerskabssamarbejde), der er casen (ibid.: 27). 

3.2.2 Kombineret deduktiv og induktiv tilgang 

Med udgangspunkt i fænomenologien synes en induktiv tilgang oplagt. Her kunne man med åbent 

sind se og høre, hvad de professionelle aktører gør og siger i partnerskabssamarbejdet og lade 

analysen være funderet i denne empiri. Her vil man være tro overfor aktørernes oplevelser uden at 

lade sig (vild)lede af teori. Undersøgelsen forsøger at følge denne tilgang ved at være åben overfor 

aktørernes oplevelser, som de fremtræder. Denne tilgang anvendes dog kun i meget begrænset 

omfang, da det ikke har været muligt at lave eksempelvis observationsstudier, fordi 

specialeprocessen først har fundet sted efter projektets afslutning. Det er vurderingen, at en induktiv 

undersøgelse udelukkende baseret på få interviews vil være (for) tynd. Samtidig er det vurderet, at 

en mere teoristyret undersøgelse vil være velegnet, fordi jeg som beskrevet ikke er interesseret i alt 

ved partnerskabet og de professionelle identiteter. 

Tilgangen til undersøgelsen tager i høj grad udgangspunkt i partnerskabs- og professionsteori og er 

derfor mere deduktiv. Ud fra et professionsteoretisk perspektiv er 3 teoretiske forventninger udledt. 

Disse perspektiver er styrende for analysen af genstandsfeltet og aktørernes kontekst (analysedel 1). 

Med udgangspunktet i hermeneutikken giver det mere viden om aktørernes kontekst og mulige 

adfærd i partnerskabssamarbejdet. Denne analyse holdes sammen med den empiriske undersøgelse 

af aktørerne i analyse del 2. Her fortolkes ved hjælp af det hermeneutiske fortolkningsprincip med 

en vekslen mellem del og helhed – og mellem teori og empiri. Men undersøgelsestilgangen er ikke 

rendyrket deduktiv, da målet ikke er at teste teori eller lovmæssigheder på casen ud fra målbare 
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variable. Teorien inddrages som en teoretisk referenceramme for at bidrage til forståelsen af det, der 

foregår i praksis. Der er derfor både induktive og deduktive elementer i undersøgelsens tilgang. På 

den måde ligner tilgangen til syvende og sidst også en abduktiv og kreativ vidensproces, hvor 

teoretisk sensitering er nødvendig (Peirce 1979; Antoft & Thomsen 2005: 158). Det empiriske 

materiale forholdes her til allerede eksisterende teori og fakta, som kan være behjælpelig med at 

forklare det, der kommer til udtryk.  

3.3 Dataindsamling 
Ved triangulering kan man angribe problemformuleringen på forskellige måder og få en mere 

kvalificeret og troværdig besvarelse. Det gøres i praksis ofte ved at kombinere forskellige metoder 

og datakilder (Launsø & Rieper 2008: 184). Som det i teorien er blevet beskrevet så består de 

professionelle identiteter af både ubevidste og bevidste antagelser mm. Det kan være en udfordring 

at få indfanget mening og intentioner i folks livsverden, hvis de er prærefleksive og ubevidste. Det 

ville derfor have været relevant at indsamle viden gennem observationsmetoder, så man kan se, 

hvad aktørerne rent faktisk gør, og hvordan de samarbejder. Ved at sammenholde aktørernes 

oplevelser og erfaringer med det, de i virkeligheden gør, så vil man kunne styrke undersøgelsens 

resultater. Men da ESAA kids projektet var afsluttet, så var denne metode ikke mulig. I stedet er 

viden opsamlet gennem primært 2 metoder; dokumentarmetoder og kvalitative, semistrukturerede 

interviews. 

3.3.1 Dokumentarmetoder 

Dataindsamling og analyse i analysedel 1 er foretaget ved hjælp af dokumentarmetoden. 

Dokumentarmateriale omfatter bl.a. alle former for skriftligt, optaget og billedmæssigt materiale 

(Launsø & Rieper 2008: 115). I analysedel 1 er der anvendt relevant forskningsmateriale og 

faglitteratur i form af rapporter og undersøgelser. Udover projektbeskrivelsen fra ESAA kids 

projektet er der også benyttet artikler, hjemmesider, høringssvar, regeringsrapporter samt 

bekendtgørelser, notater og erklæringer fra organisationer og institutioner. Fordelen ved denne 

metode er, at den kan give indsigt i de institutionelle kontekster, som aktørernes er en del af. Det er 

et godt udgangspunkt for analysen og fortolkningen af det tværprofessionelle 

partnerskabssamarbejde, at aktørerne ikke ses isoleret.  

Den konkrete dataindsamling og litteraturindsamling er sket ved indledningsvise brede søgninger på 

www.bibliotek.dk,  www.google.com og scholar.google.com samt www.infomedia.dk . Disse 

søgninger blev fulgt op af mere afgrænset søgninger i forskellige variationer ud fra begreberne 
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partnerskab, samarbejde, idræt, elitetræner, idrætslærer. Hovedparten af de anvendte dokumenter 

og litteratur er fundet ved hjælp af centrale dokumenters referencer til andre tekster, som igen ledte 

videre til nye tekster. Denne metode kaldes også ’sneboldmetoden’ (Torfing 2004). 

3.3.2 Det kvalitative forskningsinterview 

Det semistrukturerede interview er valgt som metode til at indfange aktørernes professionelle 

identiteter samt deres oplevelser og erfaringer med tværprofessionelt partnerskabssamarbejde. Det 

kvalitative interview som dataindsamlingsmetode er netop velegnet til at indfange, hvordan 

mennesker beskriver, opfatter, konstruerer mening og udtrykker deres forståelse af dem selv og 

deres erfaringer (Launsø og Rieper 2008: 129). Filosofisk bygger interviewet bl.a. på den 

hermeneutiske og fænomenologiske tænkning, som er beskrevet ovenfor. De to tilgange er 

kombineret i dataindsamlingen og har begge spillet en rolle i udformningen af interviewguiden. 

Interviewforskning foregår gennem menneskelige relationer – det er samtalen, der som sådan er 

metoden. Data ligger ikke bare og venter på at blive opsamlet, men det skabes i 

interviewsituationen gennem en proces og et samspil mellem interviewer og informant. Det er en 

aktiv interaktion og social praksis, som ikke er en neutral teknik. Gennem konkrete spørgsmål er 

intervieweren med til at konstruere rammen, hvilket indebærer socialt forhandlede og kontekstuelt 

baseret svar (Kvale & Brinkmann 2009).  

3.3.2.1 Interviewguide 

Det semistrukturerede interview har en vis struktur og tager udgangspunkt i bestemte teoretiske 

temaer og spørgsmål i en bestemt rækkefølge. Men interviewguiden kan fraviges og der kan stilles 

uddybende, opfølgende og andre relevante spørgsmål (Kvale 2004: 131). De to interviewguider til 

interviews med idrætslærerne og elitetrænerne findes i bilagsmaterialet. De er tematisk opdelt og 

med centrale forskningsemner i venstre kolonne, som er udmøntet i konkrete operationelle 

interviewspørgsmål i højre kolonne. 

Interviewguiden er udformet på baggrund af den anvendte partnerskabs- og professionslitteratur. 

Spørgsmålene, rækkefølgen og den tematiske opdeling har rod i de teoretiske forventninger netop 

for at kunne hente oplevelser og erfaringer relateret til det teoretiske fokus. I overensstemmelse med 

hermeneutikken spiller den teoretiske viden og forståelse på den måde en stor rolle i indsamlingen 

af viden. Appliceringen af de teoretiske forventninger i analysen af genstandsfeltet (analysedel 1) 

bringer samtidig også viden om og forståelse for aktørernes kontekst, hvilket ifølge hermeneutikken 

er en vigtig del af fortolkningen i den hermeneutiske cirkels vekslen mellem del og helhed. 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

34 

 

Det fænomenologiske tankegods genfindes også i interviewguiden. Med fænomenologien kan man 

forsøge at artikulere aktørernes prærefleksive niveau, som ligger ud over det umiddelbart oplevede. 

Det har betydning for mange af spørgsmålene i interviewguiden. For det første gøres brug af 

tragtformede spørgeteknikker med åbne og generelle spørgsmål i starten af hvert tema. Dernæst 

forsøges også med indirekte spørgsmål at få adgang til aktørernes prærefleksive niveau. For det 

tredje har flere spørgsmål en (biografisk) narrativ karakter. Det henviser til den biografisk narrative 

metode, hvor intervieweren med sine spørgsmål forsøger at få adgang til informantens livsverden 

gennem dennes fortællinger og historier. Mennesker oplever og tolker hændelser og forsøger 

kontinuerligt at sætte disse ind i meningsskabende konstruktioner og fortællinger (Antoft & 

Thomsen 2005: 159). Indlejret i disse fortællinger og historier udtrykkes værdier, mening, 

prioriteringer mm., som ikke nødvendigvis er bevidste. Disse fortællinger og historier kan derfor 

være en metode til at indfange de professionelle identiteter i og udenfor et tværprofessionelt 

samarbejde. Interviewguiden indeholder derfor såkaldte narrative spørgsmål, som har til formål at 

få aktørerne til at fortælle historier. Et eksempel fra interviewguiden kunne være: ”Fortæl din 

historie om hvordan du er endt her i dag som idrætslærer. Tænk så langt tilbage som du kan og 

fortæl om alt det, du igennem livet har lavet, og som har haft betydning for at du sidder her i dag 

som idrætslærer?”. Det kunne også være fortællinger om en god undervisning eller gode oplevelser 

i partnerskabssamarbejdet. Derudover blev der ofte som opfølgning på svar bedt om fortællinger, 

som eksempler på det aktørerne gav udtryk for. I disse situationer var interviewet mindre 

struktureret og aktørerne fik plads til at fortælle deres historier.  

3.3.2.2 Min forforståelse 

Jeg har selv været ungdomselitetræner gennem flere år. Igennem dette job blev jeg tilknyttet ESAA 

og har været en del af ESAA kids projektet som træner. På samme tid er jeg også gymnasielærer i 

idræt. Jeg har derfor erfaringer med både elitetræner-rollen og idrætslærer-rollen og et kendskab til 

begge felter – dog i lidt mindre grad idrætslærer-rollen i folkeskolen. Jeg indgik i projektet ved at 

være en af de tre elitetrænere som samarbejdede med de to idrætslærere. Helt konkret var jeg træner 

på boldbasis-området og mødte ligesom de øvrige trænere op den første gang med et planlagt 

program. Aftalen var herefter, at vi i projektet løbende kunne snakke sammen om resten af forløbet. 

I kraft af min egen deltagelse kender jeg til projektet, deltagerne og processen. Og jeg har selv fået 

erfaringer og oplevelser med det tværprofessionelle partnerskabssamarbejdet. Det medfører, at jeg 

som forsker har haft en meget omfattende forforståelse og viden om projektet. Det kan både være 
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en fordel, som kan kvalificere undersøgelsen. Men det kan også være en problematisk ulempe, fordi 

jeg er for tæt på undersøgelsen. 

Først og fremmest er der risiko for, at jeg ikke kan holde den professionelle distance til 

undersøgelsen, hvilket er et troværdighedsproblem. Man kan snakke om, at jeg er inhabil, fordi jeg 

på en måde skal undersøge mig selv. Egne oplevelser og erfaringer som idrætslærer, elitetræner 

eller deltagende aktør i projektet kan styre dataindsamling, analyse og fortolkning og forårsage, at 

jeg ikke er åben overfor aktørernes oplevelser eller formår at sætte egen forforståelse i parentes. 

Samtidig kan der i den konkrete interviewsituation ske det, at jeg ikke får spurgt indgående nok ind 

til aktørernes oplevelser, fordi jeg er indforstået og kan genkende episoder eller oplevelser. Det er 

min oplevelse, at det til tider faktisk var tilfældet. Ellers oplevede jeg ikke ovenstående som et 

problem men mere som en kæmpe styrke og fordel. Min erfaring med aktørernes felter samt selve 

casen har givet mig en unik viden på området, som jeg kunne drage fordel af. Det giver en bedre 

forudsætning for at forstå og opnå ’horisontsammensmeltning’. Jeg oplevede, at jeg nemmere kunne 

forstå og fortolke aktørernes oplevelser – se sammenhænge og spørge præcist ind til oplevelser. 

Min egen deltagelse i projektet kunne oven i købet fungere som en form for uvidenskabelig 

observation. Det øger validiteten, at jeg ved hvad aktørerne snakker om, og at jeg kan se, hvis der er 

åbenlys diskrepans mellem det, de fortæller, og det de gjorde i praksis.  

Dernæst kan det i den konkrete samtale med informanterne være et problem, hvis de ikke tør 

fortælle om deres ærlige meninger og oplevelser, fordi jeg var en del af projektet. De kan også være 

lidt utrygge omkring formålet med projektet og min rolle – er jeg fra ESAA? Får det konsekvenser, 

hvis de udtaler sig negativt om nogen eller noget? For at undgå dette gjorde jeg mig umage med i 

min henvendelse, orientering og briefing at lægge vægt på, hvad formålet med undersøgelsen var og 

at undersøgelsen ikke havde forbindelser til ESAA eller andre – se et eksempel i interviewguidens 

briefing. Informanterne er derudover lovet anonymitet og ’beskyttelse’, hvilket forhåbentlig har 

kunnet medvirke til en åben og fri interviewsamtale. Det er min oplevelse, at informanterne ikke var 

utrygge eller holdt sig tilbage – tværtimod. Jeg tror snarere, at fordi jeg ikke var en fremmed og 

ukendt interviewer, så gav det en tryghed til, at de kunne være dem selv og fortælle åbenhjertigt.  

3.3.2.3 Informanter og gennemførelse af interview 

Udover min egen tilstedeværelse deltog to linjefagsuddannede idrætslærere og to elitetrænere i 

partnerskabsforløbet. Der er foretaget et interview med hver enkelt af disse fire aktører. På grund af 
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anonymisering er interviewpersonernes rigtige navne erstattet med fiktive navne. Hvert interview 

startede med en briefing og sluttede med en debriefing.  

3.4 Databearbejdning og analyse 
Analyse betyder bogstaveligt talt at bryde noget ned i mindre dele. Man opdeler et fænomen i 

mindre komponenter ved at sammenfatte materialet på forskellige måder, hvor man forsøger at 

finde frem til centrale strukturer og sammenhænge (Jakobsen & Harrits 2010: 173). 

Analyseprocessen er en bevægelse mellem at bryde ned for at kunne bygge noget nyt op, hvor nye 

sammenhænge bidrager til forståelse, der kan besvare problemformuleringen. I det følgende 

beskrives specialets analysestrategi.  

Analysen og fortolkningen foregår i realiteten allerede ved transskription af interviews, da der ikke 

findes en endegyldig sand eller objektiv transformation af data fra interviewsamtalens talesprog til 

skriftsprog og tekst (Kvale & Brinkmann 2009: 208). Ulempen er at viden kan gå tabt i denne 

proces, mens fordelen er, at man med tekster kan få et bedre overblik over materialet. For at undgå 

en tilfældig transskription blev retningslinjer for transskriptionen formuleret inden denne proces – 

de er beskrevet i bilagsmaterialet. De transskriberede interviews er vedlagt på cd. 

Kodning er anvendt som indledende analyseredskab og metode. Specialet anvender som beskrevet 

en primært deduktiv tilgang til undersøgelsen, hvilket også skinner igennem i analysestrategien. De 

teoretiske forventninger danner rammen for både interviewguide og kodeliste. Inden kodningen af 

interviewtekster har jeg således udarbejdet en teoretisk, lukket kodeliste – dog med åbenhed for nye 

koder. Disse koder sammenfatter materialet i bestemte teoretiske temaer og begreber. Kodelisten 

kan ses i bilaget. En lukket kodeliste kan give en klar struktur, øge transparensen og gøre det 

nemmere at sammenligne på tværs af informanter (Jakobsen & Harrits 2010: 182). Kodningen 

foregår konkret ved hjælp af PC-programmet Nvivo. Formålet med kodningen har primært været at 

få opdelt materialet for at få et bedre overblik og udgangspunkt for efterfølgende analyse og 

fortolkning. I denne efterfølgende proces har specialet gjort brug af følgende tre analysemetoder. 

Narrativ meningsstrukturering: De kvalitative interviews med det biografisk narrative element har 

genereret fortællinger og beretninger. Udfordringen i den efterfølgende databehandling er dog 

herefter at få reduceret og analyseret de righoldige fortællinger med mange detaljer uden unødig 

forsimpling – det er jo netop de unikke og detaljerede beskrivelser og fortællinger samt den 

dybdegående forståelse, som er formålet. Og som casestudiet og det kvalitative interview er 
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velegnet til at erhverve. Faglige identiteter kan være svære at indfange i kasser og typer, som giver 

overblik. Derfor analyseres aktørernes faglige identiteter gennem en narrativ meningsstrukturering. 

En narrativ analyse betragter interviewteksten som en fortælling. Her fokuseres på at sammenfatte 

og rekonstruere de beretninger og fortællinger, hvor aktørerne giver retrospektive udsagn om, hvad 

der er betydningsfuldt og afgørende for deres praksis, selvforståelse og faglige identitet. 

Interviewpersonernes spredte historier er samlet i en righoldig og sammenhængende 

helhedsfortælling med de mest centrale grundmønstre, fortællelinjer og markører (Kvale 2004: 

197). Som ’forsker’ skifter jeg således mellem rollen som ’fortællings-finder’, der leder efter 

fortællinger i interviews, og rollen som ’fortællings-skaber’, der udformer forskellige fortællinger 

til en sammenhængende historie om de professionelles faglige identitet isoleret fra 

partnerskabssamarbejdet (ibid.: 198).  

Meningskondensering: Kodningen bidrager til at få struktureret og opdelt materialet, men får ikke 

for alvor reduceret og kondenseret essensen af aktørernes mening. Efter kodningen var der således 

stadig brug for at reducere lange udsagn og tekststykker. I forlængelse af fænomenologien er 

meningskondensering her brugt som metode til at få essensen af aktørernes udsagn kogt ned til 

korte sætninger, begreber eller temaer (ibid.: 192). Den kondenserede essens indgår efterfølgende i 

displays i resultatfremstillingen. Displays er en koncentreret fremstilling af kvalitative data, som har 

flere fordele. Først og fremmest er de med til at besvare problemformuleringen. Dernæst kan de 

være med til at skabe overblik over undersøgelsens fund, da der er meget data på meget lidt plads 

(Dahler-Larsen 2010 B: 192). Displayet er ikke kun formidling af resultater, men det er også 

fremstilling og produktion, idet data indsamles, ordnes og gives mening. Displays er med til at vise 

vejen fra data over analyse til konklusion – den såkaldte ”chain of evidence”.  

Meningsfortolkning: Resultaterne af analysen er dog ikke bare en kronologisk gengivelse af temaer 

ud fra kodelisten og kondenseret essens. I forlængelse af de hermeneutiske fortolkningsprincipper 

sker der også en fortolkning. Ved at koble empirisk kondenseret data med teori og kontekst i 

analysedel 1 veksles mellem del og helhed. I analysen er afsnit derfor struktureret efter nye 

sammenhænge og forståelser, som er kommet frem gennem denne fortolkning. I disse 

fortolkningsafsnit er der dog brugt mange af aktørernes egne citater for hele tiden at bevare 

troværdigheden og forbindelsen til aktørernes egne udsagn. 
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 3.5 Forskningskriterier og opsamling 
Formålet med dette kapitel har været at vise specialets vej fra problemformulering til resultater. 

Ekspliciteringen af valg og procedurer er foretaget med henblik på at leve op til det eneste 

universelle forskningskriterium, som der er enighed om; nemlig gentagelighed. Det handler om at 

have en gennemsigtig undersøgelse, som andre kan følge. Det er en forudsætning for at andre kan 

stole på og bygge videre på resultaterne (Andersen 2010: 98). Undersøgelsen skal være pålidelig, 

fordi den er systematisk besvaret. Problemet med kvalitativ forskning er dog forskerens 

subjektivitet og forforståelse samt intersubjektiviteten i interviewsituationen, hvilket gør 

gentageligheden meget vanskelig i praksis. For at få en gennemsigtig og systematisk undersøgelse 

har jeg forsøgt at følge dette kapitel stringent, og jeg har i bilagsmaterialet vedlagt interviewguide, 

kodeliste, transskriptionsmanual og transskriberet interviews. 

Forskningstilgang, casestudiedesign, dataindsamlingsmetoder og databehandlingsmetoder er valgt 

med henblik på en dybtgående forståelse af de professionelle identiteter i et tværprofessionelt 

partnerskabssamarbejde. En dybtgående undersøgelse har gode muligheder for at indfange 

begreber, oplevelser og sammenhænge præcist og dermed opnå en høj validitet i den konkrete 

undersøgelse. Mere præcist er der en høj økologisk validitet, fordi undersøgelsen går tæt på 

virkeligheden og de professionelle aktører i partnerskabssamarbejdet. Validitet drejer sig også om, 

hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge. Det er noget man hele tiden 

skal holde sig for øje og derfor har jeg forsøgt at kvalitetssikre og validere løbende igennem alle 

faser i undersøgelsen. Validitet er i den optik en håndværksmæssig kvalitet.  

Det sidste centrale forskningskriterium handler om generalisering. Dvs. i hvilket omfang er 

resultaterne gyldige i og overførbare til andre sammenhænge og kontekster? Den statistiske 

generalisering kan ikke bruges i dette speciales single-casestudie med få interviews. I stedet kan der 

anvendes analytisk generalisering, der indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad 

resultaterne fra denne undersøgelse kan være vejledende for andre situationer (Kvale 2004: 228). 

Det er i høj grad derfor andre, der kan vurdere, hvorvidt undersøgelsens resultater kan generaliseres 

til ’deres situation’ – det kaldes derfor også for situeret generalisering (Ramian 2012: 21). 

Generaliseringen afhænger således i høj grad af, hvor stor forskel der er mellem de professionelle 

identiteter og partnerskabssamarbejdets konkrete kontekst i denne undersøgelse og den 

sammenlignelige situation – jo større forskelle, desto større sandsynlighed for lavere generalisering.   

De professionelle identiteter er individuelle, komplekse og sammensatte, hvilket svækker 
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generaliseringspotentialet. Både den interne og den eksterne validitet er søgt styrket ved at 

sammenholde undersøgelsens resultater med litteratur om elitetrænere, idrætslærere, tidligere 

idrætspartnerskaber samt partnerskabs- og professionslitteratur.   

4.0 Analyse 

4.1 Analysedel 1: De professionelle identiteter og de 

teoretiske forventninger 
 

I denne del analyseres elitetræneren og idrætslæreren ud fra de teoretiske forventninger udledt i 

afsnit 2.4. Målet er at få en forståelse for den professionelle identitet hos hhv. elitetræneren og 

idrætslæreren og få analyseret den kontekst, de er en del af. Fund fra den empiriske undersøgelse af 

aktørerne kan dermed sættes ind i en større ramme og kontekst, hvilket forhåbentlig kan bidrage til 

en større forståelse og bedre besvarelse af specialets problemstilling. Analysen gør brug af centrale 

dokumenter i form af eksisterende rapporter og undersøgelser indenfor feltet samt bekendtgørelser, 

notater og erklæringer fra aktørernes organisationer og institutioner. Indledningsvis kridtes banen 

op ved at redegøre for de umiddelbare institutionelle og kontekstuelle forskelle mellem 

idrætslæreren og elitetræneren.  

 

Først og fremmest ses institutionelle og organisatoriske forskelle mellem konteksten i folkeskolens 

institutionsidræt og eliteklubbernes fritidsidræt, hvilket i et vist omfang gør dem usammenlignelige, 

selvom indholdet substantielt kan være det samme (Rønholt & Peitersen 2008: 69). Hvor 

idrætsundervisningen skal leve op til undervisningsministeriets bekendtgørelser og formål (Fælles 

mål for idræt 2009 – faghæfte 6), så bestemmer idrætsforeningen mere eller mindre selv, da 

folkeoplysningsloven fortolkes bredt (Ibsen & Eichberg 2006: 29). De kontekstuelle forskelle ses 

bl.a. i, at idrætsundervisningen har brede idrætslige og almene udviklingsmål, mens elitetræningen 

har mere specifikke færdighedsmål – dvs. idræt som (ud)dannelse versus idræt som 

konkurrenceforbedrende (og konkurrenceforberedende) specialisering og fordybelse. Hvor 

idrætsundervisningen i skolen er obligatorisk, heterogen (børnenes køn, niveau, interesse) og 

indholdsmæssigt bred, så er elitetræningen i foreningen frivillig, homogen (børnenes køn, niveau, 

interesse) og specifik (Rønholt & Peitersen 2008: 70).  

Forskellen kan også illustreres ved hjælp af begreberne idræt og sport. Idrætsbegrebet er ligesom 

idrætsfeltet et overordnet kulturfænomen, der indeholder en række idræts-delkulturer i samfundet – 
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fx motion, leg, folkelig gymnastik, dans, sport og friluftsliv (ibid.: 148). Sport kan i denne 

sammenhæng ses som en underordnet delmængde af det brede idrætsbegreb. Sport har sin egen 

logik og består af en målbar præstationsmæssig udøvelse, en stræben efter perfektion og resultater, 

som måles og produceres i konkurrencer opbygget i et hierarkisk organisationssystem med regler, 

registrering, rekorder og udvælgelse (Storm & Brandt 2008: 34). Elitesport og eliteidræt er endnu 

en delmængde af sporten, hvor konkurrenceudøvelsen, præstationen og perfektionen er tydeligst og 

mest ’ekstrem’ (ibid.). (Elite)sportens logik kan således illustreres via koder som ’vind/tab’ og 

’fremgang/tilbagegang’ (ibid.: 43). I modsætning hertil har idrætsundervisningen i folkeskolen bl.a. 

til formål at ’føre til kropslig og almen udvikling via færdigheder og kundskaber tillært gennem 

alsidige idrætslige læringsforløb’, ’at eleverne oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt’, ’at 

elverne opnår indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur’ og ’give eleverne 

forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab’ 

(Undervisningsministeriet 2009: 3). På baggrund af institutionelle og kontekstuelle forskelle synes 

elitetræneren og idrætslæreren umiddelbart at være positioneret i forskellige logikker på 

idrætsfeltet, som kommer til udtryk i hhv. den specialiserede, ensidige og frivillige 

konkurrenceidræt baseret på (elite)sportens koder og i den obligatoriske og alsidige skoleidræt 

baseret på kropslig og almen (ud)dannelse (Rønholt & Peitersen 1995: 51). I det følgende 

analyseres, hvorvidt og hvordan det manifesterer sig hos aktørerne.  

4.1.1 Idrætslæreren og de teoretiske forventninger 

 

Teoretisk forventning 1: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af deres 

faglighed – dvs. faglig viden, faglige kompetencer samt faglige værdier, normer og etik. 

Ovenstående formål for idrætsfaget i folkeskolen er udmøntet i tre centrale kundskabs- og 

færdighedsområder
2
 (CKF’ere) som der skal undervises i; 1. kroppen og dens muligheder, 2. 

idrættens værdier og 3. idrættens kultur. På hvert af disse områder er der bindende trin- og slutmål 

(ibid.). Udover kropslige færdigheder er kulturelle og dannelsesmæssige kvaliteter således også 

bærende i undervisningen. Frem for et mere snævert og idrætsspecifikt færdighedsfokus er der 

således formelt et bredt fokus på elevernes helhedsudvikling i form af personlige, kropslige, 

idrætslige, sociale og kulturelle kompetencer (ibid.: 14). I en empirisk undersøgelse af 

                                                             
2
 Fælles mål er netop ved at blive revideret og forenklet, hvorefter forslaget skal sendes til høring. 
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idrætsundervisningen i folkeskolen finder Helle Rønholt, at de brede og helhedsorienteret formål 

for idrætsundervisningen udmønter sig i en kompleks faglig identitet med konkurrerende 

grundopfattelser. Idrætslærerne har således ikke en éndimensionel idrætsopfattelse, men i stedet et 

grundsyn der optræder som konkurrerende koncepter – ikke blot lærerne imellem men også i den 

enkelte lærers bevidsthed (Rønholt 1999). Samtlige idrætslærere i undersøgelsen ser det som en 

vigtig opgave at motivere eleverne til at være fysiske aktive og have glæde derved – både fordi det 

er sundt, men også fordi idrætslærerne selv har haft positive oplevelser med idrætsudøvelse. 

Derudover synes idrætslærerne splittet mellem 3 forskellige grundopfattelser; 1.) Motorisk 

færdighedsmæssig (almen motorisk og idrætslig kompetence gennem pædagogisk leg og indlæring 

af færdigheder i de traditionelle idrætsdiscipliner). 2.) Psykisk intrapersonel (positive 

idrætsoplevelser og kropssansninger der fører til positiv selvopfattelse, selvværd og identitet). 3.) 

Social interpersonel (socialt fællesskab og sociale læreprocesser).  

Indtil videre kunne det tyde på, at elitetræneres og idrætslæreres faglige opfattelser og motiver er 

væsensforskellige. Men studier tyder på, at de også har ligheder. Mette Krogh Christensen finder i 

en evaluering af idræts- og udviklingsprojektet ”Børn lærer gennem kroppen”, at idrætslærere og 

trænere har sammenfaldende værdier på en række områder – bl.a. i prioriteringen af at børn er 

fysisk aktive, at børn opnår idrætslige færdigheder, at stimulere børns motoriske udvikling, at kunne 

niveaudifferentiere og skabe progression for hvert enkelt barn samt at børn lærer at tage hensyn til 

andre og kan fungere i en gruppe (Christensen 2004: 44). 

I SPIF-rapporten (Status På IdrætsFaget) 2011, der evaluerer idrætsfaget og dets udvikling i forhold 

til faglighed og formål, konkluderes det, at idrætsundervisningen i praksis i høj grad tager 

udgangspunkt i det centrale færdighedsområde ’Kroppen og dens muligheder’, der har et større og 

mere bevidst fokus end ’idrættens værdier’ og ’idrættens kultur’ (Munk & Seelen 2012: 10). 

Idrætslærerne prioriterer især fysisk aktivitet og bevægelse samt færdige boldspil i undervisningen, 

og der ses derfor en diskrepans mellem idrætsundervisningens indhold i praksis og de ’Fælles mål’ 

for idræt. I praksis kunne noget tyde på, at skoleidrætten og foreningsidrætten ikke nødvendigvis er 

så forskellige, som kontekst, fagbeskrivelser og formål kunne indikere. 

Teoretisk forventning 2: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af egne 

kollektive interesser i en kamp om magt, jurisdiktion, status mm. 
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Ifølge denne teoretiske forventning søger idrætslærerne naturligt at handle ud fra egne interesser i 

samarbejdet med elitetrænerne. Det store spørgsmål handler derfor om, hvordan idrætslærerne 

opfatter egne interesser.  

De kan med udgangspunkt i en defensiv lukningsstrategi forsøge at bevare jurisdiktionen over 

idrætsundervisningen. I denne optik vil de forsøge at beskytte og forsvare egne værdier, faglighed 

og praksis. I forhold til ovenstående formelle faglighed vil de forsvare en helhedsorienteret og 

almendannende idrætsundervisning med et pædagogisk formål, hvor det ikke kun handler om 

færdigheder, udvikling, præstation og konkurrence. Men det handler også om autonomi, vaner og 

følelser – hvor villige, åbne og fleksible er aktørerne i forhold til eventuelt at lade sig ’styre’ af 

elitetræneren. I en defensiv lukningsstrategi vil idrætslæreren bevare kontrol og magt til at styre og 

planlægge undervisningen. Denne linje lægger idrætslærernes faglige organisation, Dansk 

Skoleidræt, sig tilsyneladende tæt op af, hvilket indikeres i deres høringssvar til skolereformens 

lovforslag; ”Principielt er vi af den holdning, at såvel idrætsundervisning som den planlagte 

daglige motion og bevægelse bør planlægges og gennemføres af idrætsuddannede lærere” (Dansk 

Skoleidræt 2013). Ved involvering af idrætsforeninger har idrætslærerne således det overordnede 

ansvar og jurisdiktion. Samme holdning genfindes i DLF’s mere generelle høringssvar (DLF 2013). 

I evalueringen af tidligere omtalte BUB-samarbejdsprojekter kommer lukningsstrategien til udtryk 

ved en repræsentant fra en idrætsforening: ”Det er det daglige slagsmål om at få lov at være her og 

ikke bare blive smidt ud af skolens lærere. Lærerne vil have deres hal i fred og deres redskabsrum i 

fred. Idrætsforeningen har en frygtelig masse penge og har købt en masse redskaber, som de må få 

lov til at sætte uden for døren, hvis de har lyst. Det er den samme problematik, der er overalt, tror 

jeg. Du kan spørge hvilken som helst forening (Høyer-Kruse 2008: 59). Det er indikationer på, at 

idrætslærere og trænere finder interesse i at opretholde forholdsvis skarpe faggrænser.  

Der er dog også tegn på, at idrætslærerne har stor interesse i at samarbejde med trænere og vil være 

åbne og fleksible. Idrætslærerne opfatter tilsyneladende det at have et bredt kendskab til 

idrætsspecifikke øvelser som den vigtigste undervisningskompetence. Udveksling af øvelser og 

aktiviteter er dermed også det, som idrætslærerne indbyrdes snakker mest om (Christensen 2004: 

36, 38). Samarbejdet med elitetrænere kan i den henseende opfattes som værdifuld faglig 

inspiration og udvikling. I evalueringerne af de tidligere idrætspartnerskaber opfatter idrætslærerne 

det faglige udbytte netop som det mest positive ved projekterne (Christensen 2004: 65; Høyer-

Kruse 2008: 41).  
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Teoretisk forventning 3: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af den 

professionelle identitets grad af overensstemmelse med konkurrencestatens krav og vilkår. 

Det centrale i denne forventning handler om, hvordan idrætslærerne forholder sig til de forandringer 

i faglighed, kompetencer og opgaver, som partnerskabssamarbejdet medfører – bl.a. at 

kommunikere og samarbejde med andre professionelle, arbejde projektorienteret og 

(organisations)udvikle denne nye partnerskabspraksis.  

En defensiv lukningsstrategi kunne tyde på, at idrætslærernes opfattelser af egne faggrænser og 

kompetencer er relativt usmidige og snævre. Dette understøttes af tidligere evalueringer, der viser, 

at partnerskaberne er meget afhængige af særlige ildsjæle, der tager initiativ, koordinerer og tager 

ansvar. Når disse ildsjæle brænder ud eller ikke er til stede, så lider partnerskabet af, at deltagerne 

ikke føler sig forpligtet til at tage ansvar for disse opgaver medmindre de tydeligt honoreres med 

løn og/eller arbejdstimer – der er en klar bevidsthed om at disse arbejdsopgaver ligger uden for egen 

faggrænse og ansvarsområde (Christensen 2004: 59; Høyer-Kruse 2008: 40).  

Omvendt kan det også vise sig, at idrætslærerne faktisk ser frem til de nye muligheder som reform 

og partnerskab giver – og at de faktisk efterspørger tværfaglighed og udvikling. Idrætsfaget har 

udviklet sig mod mere tværfaglighed, mangfoldighed, projektorientering og kompleksitet, hvilket 

kunne tyde på, at idrætslærerne allerede er fleksible og anvender partnerskabskompetencer i deres 

normale praksis (Rønholt 1998). 

4.1.2 Elitetræneren og de teoretiske forventninger 

 

Teoretisk forventning 1: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af deres 

faglighed – dvs. faglig viden, faglige kompetencer samt faglige værdier, normer og etik. 

Den indledningsvist beskrevne distinktion mellem den specialiserede, ensidige og frivillige 

konkurrenceidræt baseret på (elite)sportens koder og den obligatoriske og alsidige skoleidræt 

baseret på kropslig og almen (ud)dannelse har rod i en traditionel polarisering, som af mange stadig 

opfattes som en realitet (Rønholt & Peitersen 1995: 51; Patriksson 1984). Det interessante er, 

hvorvidt og hvordan tilslutningen til sportens koder og logik i form af konkurrence, kamp, 
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præstation, perfektion, færdigheder og fremgang manifesterer sig i elitetrænernes professionelle 

identitet i et tværprofessionelt partnerskabssamarbejde i idrætsundervisningen.  

Der fortælles jo også en anden historie om foreningsidrætten, der med udgangspunkt i 

folkeoplysningsloven skal tilbyde frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende 

aktiviteter. Disse aktiviteter skal gennem forpligtende fællesskaber fremme demokratiforståelse, 

aktivt medborgerskab og den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv (Kulturministeriet 

2009: 38). Selvom der i dag er færre samfundsorienterede idrætsforeninger med velfærdspolitiske 

mål, så betragtes det sociale fællesskab stadig som et af foreningernes vigtigste mål (Ibsen 2006).  

En udredning af positioner på det danske idrætsfelt viser, at DIF-medlemmer hovedsagligt tilslutter 

sig en ’idræt som rum for perfektionisme’-logik, mens DGI-medlemmer hovedsagligt repræsenterer 

en ’idræt som rum for det hele menneske’-logik (Munk & Lind 2004: 90). DIF’s og DGI’s 

forskellige logikker er overleverede traditioner, der har historiske rødder tilbage til udbredelsen af 

gymnastik og sport (Agergaard 2005). Sine Agergaard har undersøgt videreførelsen af disse 

traditioner gennem en etnografisk komparativ analyse af en DIF-støttet elitetræneruddannelse og en 

DGI-relateret folkelig idrætsuddannelse. Hun finder, at traditionerne videreføres institutionelt og 

diskursivt, idet der skelnes mellem en folkelig dannelsestradition og en faglig uddannelsestradition 

(Agergaard 2005). Den folkelige dannelsestradition er kendetegnet ved at betone det pædagogiske, 

det almene og det kollektive, mens den faglige uddannelsestradition på elitetræneruddannelsen i 

stedet betoner det specialiserede, det faglige og det individuelle. Der tilstræbes en 

professionalisering af trænernes holdninger og kompetencer ved at fokusere på bestemte faglige 

mål. I denne optik synes en DGI-breddetræner med en folkelig idrætspædagogik og 

dannelsestradition at stemme bedre overens med idrætslærernes formelle faglige identitet, som den 

er udtrykt gennem ’Fælles mål’. Elitetrænerne derimod adskiller sig umiddelbart mere fra 

idrætslærerne. Særligt hvis det viser sig, at elitetrænerne i partnerskabspraksis er præget af den 

elitesportslogik, som Ask Vest Christiansen og Verner Møller finder hos elitesportsudøvere. De 

finder, at elitesporten har sin egen kultur. Elitesportens logik er baseret på et værdisystem, som i 

mange henseender ligger langt fra de idealer, vi anser som ønskværdige og hensigtsmæssige i det 

’civile liv’ (Christiansen & Møller 2007: 142). Elitesporten dyrker viljen til magt i en kompromisløs 

og umådeholden forfølgelse af egeninteressen. Ikke dermed sagt at der ingen moral er i elitesport, 

men den er blot anderledes end det omgivende samfunds moral – og måske derfor ikke velegnet i 

skoleidrættens dannelsesperspektiv. Den brutalitet, aggressivitet, målrettethed, egoisme og vilje i 
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elitesportsudøveres stræben efter sejr og succes stemmer ikke overens med de værdier, normer og 

idealer som vi i samfundet gerne lever efter – fx sundhed, omsorg, barmhjertighed, mådehold og 

påpasselighed (Christiansen & Møller, 2007: 52). 

Flere forhold kan dog pege på, at elitetrænerne i specialets case ikke vil handle i overensstemmelse 

med denne ’ekstreme’ elitesportslogik. Agergaard finder i hvert fald, at trænerne på hhv. den 

folkelige træneruddannelse og elitetræneruddannelsen på trods af forskelle i institutionelle rammer 

og ovenstående verbaliserede idealer i praksis ikke er så forskellige endda. Kursisterne ved begge 

uddannelser har gennem mange år akkumuleret sammensatte erfaringer fra mange forskellige dele 

af idrætsfeltet – både som udøver og underviser (Agergaard 2005: 279). De viser derfor forståelse 

for idrætsfeltets forskellige logikker og koder og sammensætter dem intuitivt på varierende måder. 

De balancerer bl.a. mellem uddannelse og dannelse, mellem det kollektive og det individuelle, 

mellem det almene og det specialiserede, mellem det pædagogiske og det faglige, mellem proces og 

resultat og mellem autoritet og antiautoritet (ibid.: 219). Med henvisning til forskelle i 

disciplinspecifikke faglige kompetencer, så definerer trænerne i Agergaards studie elitetrænere, som 

dem, der træner udøvere på et højt konkurrenceniveau (ibid.: 233). De definerer tilsyneladende ikke 

elitetrænere ud fra en særlig elitesportspædagogik, en ekstrem elitesportslogik eller andre motiver. I 

en kvantitativ undersøgelse af trænerne i den frivillige idræt viser det sig også, at elitetrænere 

adskiller sig fra andre trænere ved at de bruger mere tid på trænerarbejdet, har længere tids 

trænererfaring, har mere idrætsuddannelse og trænerkursus bag sig og i højere grad er lønnede 

(Ottesen & Jensen 2007: 87). Elitetrænere vægter tilsyneladende de samme trænerkompetencer som 

de øvrige trænere, idet samarbejde, idrætsfaglighed, beslutningsevne, pædagogiske evner og 

fællesskab vægtes højest (ibid.). Dog vægter de præstationskompetencer højere end de øvrige 

trænere.  

’Elitebegrebet’ gøres ekstra komplekst ved at der også findes elitetrænere på mange niveauer i en 

hhv. snæver og bred elitedefinition – en seniorelitetræner, der træner udøvere med international 

verdensklasse, adskiller sig formentlig fra ungdomselitetræneren, der træner 10 årige børn. 

Elitetrænerne i denne case tilhører sidstnævnte. Og kigger man eksempelvis på det etiske kodeks for 

dansk konkurrence- og eliteidræt udarbejdet af TD og DIF, så er det ikke den ’ekstreme’ 

elitesportslogik, der hersker. I stedet er det kammeratskab og foreningernes folkeoplysende 

kvaliteter, der fremhæves. Konkurrenceidrætten beskrives som legebetonet og trænerne skal udvikle 

hele mennesker – fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Han/hun skal forme udøvernes værdier og 
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holdninger. Blandt andet lægges der vægt på fair play, respekt, ligeværdighed, empati og omsorg 

(TD & DIF 2006). Slutteligt skal træningen af børn og unge tilpasses deres alder og udviklingstrin. 

Team Danmark udgav i 2005 bogen ’Aldersrelateret træning – målrettet og forsvarlig træning af 

børn og unge’ og har siden fulgt op med nyere hæfter og udgivelser. DIF’s specialforbund har siden 

arbejdet på at udvikle idrætsspecifikke aldersrelateret træningskoncepter. De fokuserer på, at 

træningen af børn og unge ikke bliver en kopi af voksen(elite)træningen, men at træningen kropsligt 

og idrætsligt træner de fundamentale basale færdigheder på en alsidig og hensigtsmæssig måde 

(Bach & Eiberg 2010: 11). Som det ses i casens projektbeskrivelse, så tager pilotprojektet netop 

udgangspunkt i aldersrelateret træning i basale og fundamentale færdigheder (bilag 1). Denne 

tilgang til træning af børn og unge ligger umiddelbart ikke langt fra idrætslærernes bindende trinmål 

i ’fælles mål’. I den forstand har idrætslærerne i mange år praktiseret aldersrelateret 

idrætsundervisning, og man kan på den baggrund måske forvente, at elitetrænere og idrætslærere vil 

have sammenstemmende interesser, opfattelser og prioriteringer i de professionelle identiteter. 

Teoretisk forventning 2: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af egne 

kollektive interesser i en kamp om magt, jurisdiktion, status mm 

Som vi har set ovenfor så er elitetrænere kendetegnet ved en faglig uddannelsestradition med fokus 

på specialiserede færdigheder og kompetencer. Betoningen af færdigheder og udvikling ses også 

tydeligt i casens projektbeskrivelse. Det vil være denne faglighed, som de handler ud fra – og den 

de kan tænkes at have interesse i at forsvare. Elitetrænerne kan på det idrætsspecifikke område helt 

naturligt opfatte sig som værende mere kompetente end idrætslærerne. Med denne selvopfattelse 

kan der følge en forventning om at få lov til at skulle anvende sine kompetencer, og at der er 

efterspørgsel efter dem – at det er elitetræneren, der forestår undervisningen af eleverne, og at 

idrætslæreren ikke betvivler/bekæmper elitetrænerens faglige autoritet. Det kan også tænkes, at 

elitetræneren pga. sin specialiserede faglighed vil kæmpe for, at idrætsundervisningen forbliver tro 

mod idrætsdisciplinen og dens færdigheder og regler. Som sådan kunne dette være udtryk for en 

offensiv tilgang, hvor elitetrænerne og eliteklubberne søger at øge sin indflydelse og jurisdiktion på 

idrætsfeltet ved at sætte et markant præg på skoleidrætten.  

Denne strategi synes DIF’s formand Niels Nygaard at følge, idet han ser idrætsforeningerne spille 

en afgørende rolle i at løfte idrætsfaget og sørge for kvalitet – både i aktiviteter, undervisning og i 

efteruddannelse af idrætslærere. Idrætsforeningerne opfattes som eksperter, der skal garantere 

kvalitet, ”for det er ikke godt nok, hvis lærerne nøjes med at sende eleverne på en gåtur rundt om 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

47 

 

skolen” (Nygaard 2013). DIF-organisationen ser ud til at være interesseret i samarbejde og 

partnerskab med folkeskolen for at kunne skabe ”flere idrætsglade børn i skolen, som igen bør 

betyde flere medlemmer i foreningerne. Fordi bevægelse avler bevægelse (Nygaard 2012). Men i en 

konkurrencestats-tid med finanskrise og diskussion af idrættens decentrale organisering og 

armslængdeprincip, så kan de også have interesse i at udvise samfundsansvar for at dokumentere 

deres værdi for samfundet og på den måde vinde legitimitet og støttekroner over for samfund, stat 

og politikere (Brandt 2013). 

Eliteklubberne kan på samme måde have interesse i at vinde medlemmer og (lokal) legitimitet. Men 

projektbeskrivelsen i dette casestudie giver også udtryk for at eliteklubber ud fra et 

talentudviklingsperspektiv har interesse i, at mange børn får bedre kropslige og idrætslige 

færdigheder, som på sigt kan resultere i flere talenter.   

Trænerne på aktørniveau har ikke bare en faglig interesse, som er blevet udfoldet ovenfor. De har 

også personlige motiver for det frivillige arbejde, som har afgørende betydning. Umiddelbart ser det 

ud til at elitetrænere har samme motivation og syn på det frivilligt arbejde som øvrige trænere 

(Ottesen & Jensen 2007: 86). Det vigtigste for trænerne er selve idrætssagen – det er idrætten, 

træningen og planlægning af træningen (Ottesen & Jensen 2007: 56; Habermann 2000: 38). Men 

også arbejdet med børn og unges udvikling hører til de vigtigste motiver for trænerne (ibid.). En 

kvalitativ undersøgelse af trænere i den frivillige idræt og deres motiver og holdninger til 

velfærdsopgaver viser, at de trænere, der er mest tilbøjelige til at ville deltage i tværsektorielle 

projekter med løsning af velfærdsopgaver, har en karriereopbyggende tilgang til trænergerningen 

(Ottesen et al. 2009: 59). Det er de unge trænere, der giver udtryk for denne nye frivillighedskultur, 

hvor frivilligheden er et ”’personligt projekt’, hvis tiltrækningskraft kan være det sociale netværk, 

udvikling af identitet eller karriere- og uddannelsesmæssige perspektiver” (ibid.: 61). 

Trænergerningen skal give muligheder og kompetencer, som passer ind i trænernes eget projekt. De 

vil have indflydelse, ansvar og anerkendelse, så de føler, at de får noget tilbage for det frivillige 

arbejde og at arbejdet giver ’større’ mening. Og de søger derfor projekter og udviklingsmuligheder 

(Ottesen & Jensen 2007: 76; Enjolras 2002). Når dette ses i sammenhæng med den store grad af 

autonomi og frihed, som trænerne er vant til, samt elitetræneres opfattelse af dem selv som fagligt 

kompetente, så kan det understøtte forventningen om, at elitetrænerne vil have en offensiv tilgang 

til partnerskab med idrætslærerne. Der tegner sig et billede af nogle elitetrænere, der ikke vil være 

tilfredse med blot at være idrætslærernes frivillige hjælpere, der kommer og går. De er ambitiøse 
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professionelle, der vil udvikle sig og have indflydelse og ansvar, og som vil se en større mening 

med deres arbejde, så det passer ind i forventningerne til deres eget ’projekt’. De vil mere end blot 

være ham/hende, der sætter gang i nogle idrætsaktiviteter i et enkelt skolebesøg.  

Omvendt er der også forhold, der peger på, at elitetrænerne vil vælge en mere defensiv tilgang til 

partnerskabssamarbejdet. Trænerne er motiveret af træningen af børn og unge og ikke 

administrativt arbejde, møder, og bureaukrati (Ottesen & Jensen 2007: 75). Trænerne er altså ikke 

motiveret af alle opgaver og vil ikke misbruges som ulønnet arbejdskraft. Frivilligheden skal 

tilsyneladende ikke instrumentaliseres og underløbes.  

Teoretisk forventning 3: De professionelles adfærd og praksis er styret og drevet af den 

professionelle identitets grad af overensstemmelse med konkurrencestatens krav og vilkår. 

Langt størstedelen af klubber og trænere er ikke interesseret i at løfte samfundsopgaver via 

tværsektorielle projekter eller partnerskaber (Ibsen 2006: 15). Det kan blandt andet skyldes, at 

mange trænere ligger tættere på den arketypiske fritidsunderstøttende trænerform og længere fra 

arketypen, der kaldes den karriereopbyggende trænerform (Ottesen et al. 2009: 27). De udgør to 

poler på et kontinuum. Den fritidsunderstøttende trænerform er netop kendetegnet ved at have en 

klassisk tilgang til frivillighed med fokus på et fællesskabsorienteret og traditionsbundet 

foreningsengagement. Fritid og arbejde er skarpt adskilt, og det er i fritiden, at man er sammen 

socialt. Denne træner er motiveret af fællesskabet og lysten til at være sammen, og trænergerningen 

opfattes som et socialt frirum (ibid.). Indsatsen som træner må derfor ikke være præget af 

arbejdsopgaver eller påtvungne pligter, og træneren vil selv bestemme og definere sine opgaver. 

Denne træner er derfor ikke indstillet på at skulle partnerskabe og løse arbejdslignende 

samfundsopgaver i sin fritid. Denne trænertype vil have tendens til at søge mod mere indadvendte 

og medlemsorienteret foreninger, der koncentrerer sig om egne medlemmer og de sportslige 

aktiviteter (ibid.: 38). De har ingen ambitioner om at påtage sig yderligere ansvar i samfundet. 

Den frivillige deltagelse i ’ESAA kids’ projektet vidner om at elitetrænerne casen i højere grad er 

karakteriseret ved den karriereopbyggende trænerform, der er motiveret for at indgå i løsningen af 

tværsektorielle velfærdsopgaver. De har en mere refleksiv og egennyttig tilgang til frivilligheden 

(ibid.: 28). For disse trænere er fritid og arbejde flydende, og fritiden skal understøtte karrieren – fx 

via netværk, prestige, erfaring, uddannelse og kompetencer. Opgaven og udfordringerne er det 

centrale. Disse trænere trives bedst i den udadvendte, service- og markedsorienterede forening, der 
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typisk er en stor og flerstrenget forening med mange aktivitetstilbud (ibid.: 34). Disse foreninger er 

i højere grad vækst- og udviklingsorienteret og ser foreningernes potentiale som medspillere. De er 

mere åbne overfor fornyelse, nye projekter, forandringer i samfundet og for nye medlemmer. Og 

samtidig har de oftest også et højere niveau af godtgørelse og løn til ledere og trænere. 

Karriereopbyggende trænere i disse foreninger synes at have indoptaget konkurrencestatens 

individualiserede og opportunistiske idealer og er fleksible, udviklings- og projektorienteret. 

Trænernes villighed til nye opgaver i idrætspartnerskabet synes altså at afhænge af, hvilken 

trænertype de mest ligner, hvad de ønsker at få ud af partnerskabet og om dette reelt opfyldes.  

4.1.3 Opsamling 

På det formelle, institutionelle og organisatoriske plan har der vist sig klare forskelle på to 

kontekster, som idrætslærerne og elitetrænerne opererer i. Skarpt tegnet op, så skelnes der mellem 

den obligatoriske, heterogene, almen dannende skoleidræt, der skal rumme hele idrætsfeltet og den 

frivillige, homogene, specialiserede, ensidige konkurrence- og eliteidræt baseret på elitesportens 

koder og logik. Denne skelnen indebærer på det formelle plan forskellige faglige identiteter, der 

prioriterer og opfatter forskelligt. Og som derfor også har forskellige interesser og forventninger til 

et partnerskabssamarbejde. Folkelige DGI-trænere ser på det formelle plan derfor ud til at have flere 

ligheder tilfælles med idrætslærerne end elitetrænerne. Men forskelle i fagligheder er ikke 

nødvendigvis et problem. Partnerskabsteorien lægger tværtimod vægt på, at forskellighederne netop 

er årsagen til, at samarbejdet er relevant.  

Analysen har dog også vist, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem det formelle og 

organisatoriske plan og aktørernes professionelle identitet i praksis. Aktørerne deler ikke 

nødvendigvis samme interesser som de organisationer, de er en del af. Og de handler i praksis ikke 

nødvendigvis helt i overensstemmelse med formelle regler eller gængse opfattelser. Der ses derfor 

også områder, hvor de professionelle identiteter kan mødes i en fælles sag. De synes bl.a. at kunne 

mødes i et fælles fokus på at aktivere, stimulere og udvikle aldersrelateret idrætslige, kropslige og 

motoriske færdigheder, som ’ESAA Kids’ projektet netop tager udgangspunkt i. Idrætslærerne er i 

praksis meget fokuseret på traditionelle idrætsdiscipliner og ’kroppen og dens muligheder’, 

samtidig med at elitetrænerne også har fokus på det aldersrelateret, det sjove, det legende og det 

sociale. Idrætslærerne kan også se ud til at være motiveret for at uddelegere en anseelig mængde 

autonomi og suverænitet til gengæld for faglig udvikling og sparring – noget som passer fint ind i 

elitetrænernes selvopfattelse som de ’fagligt kompetente’. Den ’ekstreme’ elitesportslogik, der 
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dominerer hos elitesportsudøverne på højeste niveau er langt fra den eneste logik, som elitetrænerne 

kan være under indflydelse af. Elitetrænere synes at have akkumuleret sammensatte erfaringer fra 

mange forskellige dele af idrætsfeltet, som gør dem i stand til at afveje og forstå forskellige logikker 

og sammensætte dem intuitivt på varierende måder. Det skal i det følgende blive interessant at se, 

hvordan de komplekse og sammensatte professionelle identiteter manifesterer sig i den konkrete 

partnerskabspraksis, og hvordan de forholder sig til ovenstående analyse. Derfor følger nu 

analysens anden del – interviewundersøgelsen.  

 

4.2 Analysedel 2: Interviewundersøgelsen 
 

Resultaterne fra den empiriske undersøgelse af de professionelle identiteter i 

partnerskabssamarbejdet er i denne analyse inddelt i 3 dele, som svarer til de 3 teoretiske 

forventninger og forståelsesperspektiver. Første del omhandler de professionelles faglige identiteter 

i deres normale idrætspraksis og deres evaluering af det idrætsfaglige indhold i partnerskabet. 

Anden del analyserer de professionelles identiteters holdning til jurisdiktion, autonomi og 

rollefordeling i partnerskabssamarbejdet. Tredje del fokuserer på konkurrencestats- og 

partnerskabskompetencer. 

4.2.1 Faglige identiteter  

Nedenfor fremstilles interviewpersonernes subjektive fortællinger og beskrivelser om egen 

faglighed, identitet og praksis i case-historier. Aktørernes citater er indsat i kursiv og indgår 

integreret i den konstruerede fortælling for at vise den tætte forbindelse til de professionelles egne 

fortællinger. De 4 case-historier samles efterfølgende op i en diskussion af forskelle og ligheder. 

4.2.1.1 Case-historier 

Louise, 29 år, elitetræner: ”Det vigtigste er, at de får noget ud af det, så de kommer igen ” 

Louise fortæller, at hun som ganske lille starter til atletik, fordi hendes far er formand for 

atletikklubben. Af samme årsag bliver hun træner i atletik allerede som 12-årig, hvor hun i løbet af 

årene tager flere træneruddannelser i atletikforbundet. I løbet af opvæksten dyrker hun alle mulige 

slags idrætsdiscipliner, men i atletik er det på eliteplan. Hun ser op til hendes far, som gennem 

atletikklubben og sporten står for mange arrangementer og gør ”en masse gode ting for byen og for 

byens unge”. Heriblandt også en række sociale arrangementer, hvor det ikke nødvendigvis har 
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noget med atletik at gøre. Hun er derfor meget bevidst om, ”hvad man kan bruge idrætten til”. 

Hendes store interesse for idræt, som både træner og udøver, får hende til at søge ind på 

idrætsstudiet, hvor hun ender som kandidat i idræt. Der ligger et tydeligt karrieremotiv bag hendes 

trænergerning og øvrige arbejde med idræt, idet hun håber at interesse og job kan kombineres. Som 

træner har hun også haft mange forskellige trænerjobs – både for senior, ungdom, elite og bredde. I 

øjeblikket er hun træner for et seniormotionisthold i atletik og har ingen elitehold. Det gør hende 

bevidst om, at hun på nogle punkter er lidt en ”outsider træner” i forhold til de allerdygtigste 

elitetrænere i klubben, der er meget ’konkurrencemindede’ og træner udøvere på meget højt niveau. 

Når hun fortæller om sin træning og om de værdier og kompetencer, hun finder vigtigst, så er hun 

meget reflekteret. Louise skelner hele tiden mellem forskellige kontekster afhængig af hvem og 

hvad, træningen er rettet mod. Når hun træner eliteudøvere med ambitioner, så lægger hun meget 

vægt på færdigheder, og at børnene fanger den rigtige teknik. Udøverne skal føle fremskridt og 

udvikle sig. Men i andre sammenhænge er det vigtigste ikke nødvendigvis, at de bliver meget 

dygtige. Det vigtigste helt generelt er, ”at de har lyst til at komme igen”, ”at de er glade og 

engageret” og at de ”har fået noget ud af det”. Det er vigtigt, at børn bliver i idrætten. Når hun 

træner børn, så prioriterer hun leg, almen dannelse, fællesskab og socialt samvær, som det vigtigste 

i træningen – langt over præstation eksempelvis. Louise fortæller, hvordan børn gennem leg og 

fællesskab i idrætten lærer hvordan ”de skal opføre sig overfor hinanden” og ”hvad man kan tillade 

sig overfor hinanden”, hvilket hjælper ”dem i hverdagen og ikke kun i sporten”. Det vigtigste, hun 

skal kunne som træner, er derfor at have viden om dem, hun træner – deres niveau, alder og 

motivation. Og dernæst at kunne planlægge en træning, som er målrettet dem. Selvom hun vægter 

færdigheder og udvikling højt, så fylder de sociale og dannelsesmæssige værdier i idrætten meget i 

hendes fortælling.  

 

Cecilie, 22 år, elitetræner: ”Idræt handler om at blive bedre, da det er det, der gør det sjovt” 

Da Cecilie er 3 år starter hun med at dyrke gymnastik i klubben, som hun nu er træner i. Hun har 

aldrig gået til andet end gymnastik, men har prøvet flere forskellige discipliner indenfor 

gymnastikken – til sidst på ret højt niveau. Som 15-årig bliver Cecilie prikket på skulderen i hendes 

egen træning og spurgt om hun ikke vil være træner. Hun starter med at være træner for ”nogle 

breddehold de første par år, hvor det bare var små børn, der skulle tonses igennem og have noget 

sved på panden og lære lidt om kroppen”. Det er hun stadig, men nu er hun også blevet træner for 
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et elite- og konkurrencehold. Hun vil meget gerne arbejde med idræt og sport – også selvom det 

ikke handler om gymnastiktræning. Hun har således også et karrieremotiv. Hun har været på flere 

trænerkurser i gymnastikregi. Hun synes, ”det er klart sjovest at være træner på konkurrencehold i 

forhold til breddehold”. At se børnenes glæde når de i konkurrencer vinder medaljer er ”bare det 

fedeste”. Som træner er hun motiveret af, at se børnene rykke sig og blive bedre – det er det, hun 

selv synes er ’fedest’ ved gymnastikken, og det er det hun også kan se, at børnene er motiveret af. 

Hun kan lide at lære fra sig og se børnenes julelys i øjnene, når de ”laver et nyt spring og ringer på 

klokken”. Det handler om hele tiden at blive bedre og dygtigere, for ”det er det, der gør, at de bliver 

ved med at synes, det er sjovt”. Cecilie ser altså en positiv spiral, hvor udvikling af nye færdigheder 

avler større motivation og lyst, der gør dem endnu bedre. På hendes elitehold vægter hun derfor 

præstationen og udviklingen af færdigheder højt. Men også fællesskabet i den forstand, at de skal 

kunne fungere og præstere sammen. Som træner skal hun derfor have gode idrætsspecifikke 

praktiske færdigheder og en solid idrætsfaglig viden samt være god til at planlægge træning og 

opsætte mål. Hun er meget bevidst om, at hun i klubben træner nogle dygtige piger, som ikke vil 

lege, men at det er nogle andre vilkår andre steder. I skolen skal alle være med, så der vil hun 

justere og tilpasse øvelser på et andet niveau og være ”mere pædagogisk og læreragtig for at få 

børnene med”.  

Helle, 32 år, Idrætslærer: ”De skal lære noget om deres krop og noget om hinanden” 

Helle fortæller, at hun altid har været meget aktiv og engageret i idræt – i mange forskellige 

idrætsgrene. Det sociale samvær og fællesskab har fyldt meget i hendes idrætsudøvelse, men i 

teenageårene bliver hun meget kropsfikseret og får et usundt forhold til idræt. Da hun får kæmpet 

sig ud af det og ”fundet tilbage til balancen”, har hun fået lyst til at undervise i krop og idræt. Det 

er medvirkende til, at Helle vælger idræt som linjefag på læreruddannelsen. Hun fortæller, at hun 

synes, idræt er et rigtig vigtigt fag i folkeskolen, fordi idrætsundervisningen bryder de normale 

rammer, så børnene er sammen med hinanden på en anden måde. Det giver unikke muligheder for 

at lære” nogle sociale spilleregler gennem idrætten”. Det handler om dannelse, fællesskab og social 

læring, hvor eleverne blandt andet lærer at samarbejde. Men det handler også om, at børnene ”skal 

lære noget om deres krop og noget om hinanden”. Helle fortæller, hvordan hun oplever, at de 

”lærer bedre ved at bruge deres krop”, fordi de oplever med deres krop, lytter til deres krop og 

erfarer med deres krop. I Helles faglige identitet fylder denne bevidsthed om kroppen gennem 

idrætsoplevelser meget. Der er vigtigt for hende, at idrætsundervisningen adskiller sig fra de 
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idrætstilbud, børnene har uden for skolen. Idrætsundervisningen er for alle børn, og det er derfor 

vigtigt for Helle at afveje, hvad de ’får’ gennem anden idræt og hvad de skal have ud af 

idrætsundervisningen i skolen. Hun vil helst ikke spille færdige spil eller dyrke de færdige 

idrætsdiscipliner, da hun oplever, at de, der ikke er vant til at bruge deres krop eller dyrke idræt, 

falder fra. Igennem en bred vifte af aktiviteter fokuserer hun i højere grad på processen, at alle er 

med, og at det skal være sjovt. Hun vil derfor gerne ”præsentere dem for nogle ting, som de ikke 

nødvendigvis selv har valgt” eller som de ”måske ikke lige har stiftet bekendtskab med” før. Det er 

fedt, når børnene ”rykker sig hver især”, men det skal ikke kun være i de færdige idrætsdiscipliner 

– det kan også være andre kropslige færdigheder eller mere generel udvikling og dannelse. For at 

opnå dette er det vigtigt for Helle at have et godt kendskab til børnene, men også at kunne 

planlægge undervisningen og reflektere didaktisk. Men hun savner generelt noget mere idrætsfaglig 

teoretisk viden, som hun kan bruge i undervisningen. 

Jørgen, 60 år, idrætslærer: ”Det vigtigste mål må være, at de vælger en idræt i fritiden” 

Idræt har altid fyldt meget i Jørgens liv, og gør det stadigvæk – fx når han dyrker idræt, når han er 

dykkerinstruktør eller når han arrangerer ture i ungdomsskolen. Jørgen fortæller utrolig mange 

historier om sine mange gode oplevelser med idræt. Det er tydeligt, at idrætten og de mange 

oplevelser spiller en stor og positiv rolle i Jørgens personlige identitet. Særligt betydningsfulde er 

de sociale relationer og kammeratskaber han har fået opbygget gennem et langt idrætsliv med især 

holdsport i foreninger – og det prioriterer han også som en værdi i børnenes idræt. Det spiller ind på 

hans faglige identitet og praksis som idrætslærer. Han ser det som sin egen og skolens vigtigste 

opgave, at ”de får nogle positive idrætsoplevelser” – ligesom han selv har haft. Og da 

idrætsundervisningen er for alle børn, så handler det om at præsentere en bred vifte af aktiviteter, så 

man på et eller andet tidspunkt interessemæssigt ’rammer’ hver elev. Idrætsundervisningen kan 

med så få timer alligevel ikke give dem ”den motion de reelt skal have” og det de ellers kan få i 

idrætsforeningerne. Derfor ser han det som folkeskolens vigtigste mål gennem alsidige og positive 

idrætsoplevelser ”at få dem sporet hen på, at de får en eller anden idræt som de vælger i fritiden”. 

Det vigtigste for Jørgen er derfor, at alle er med og synes det er sjovt. Den obligatoriske deltagelse 

er vigtig, og det generer ham ”at se, specielt nogle af pigerne, som hopper fra”. Det handler om 

hurtigt at komme i gang med en leg. Derefter laver han typisk lidt tekniktræning, men det skal være 

i kort tid inden de mister koncentrationen og finder det kedeligt. Og så skal de have lov til at spille 

det færdige spil. Han er dog her opmærksom på, at drengene ikke ”render med fodbolden hele tiden 
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og pigerne står og kigger… det er jo en dårlig oplevelse”. Kendskab til børnene er vigtigt, så han 

kan planlægge gode idrætsoplevelser.  

4.2.1.2 Opsamling 

Selvom ovenstående case-historier viser sig unikke og forskellige, så relaterer de sig på forskellige 

måder til hinanden og til analysedel 1. I det følgende samles op case-historierne ved at identificere 

forskelle og ligheder mellem hovedsagligt idrætslærerne og elitetrænerne.  

Forskelle 

Case-historierne bekræfter de oplagte og logiske forskelle på det institutionelle og formelle niveau, 

som den første analysedel ridsede op. Det interessante er imidlertid, hvordan aktørerne forholder sig 

til disse forskelle. Aktørerne giver udtryk for at være meget bevidste om, hvordan konteksten, de 

opererer i, adskiller sig fra andre. Idrætslærerne betoner kraftigt, at de har at gøre med alle slags 

børn, og alle skal have et udbytte af undervisningen – også de børn der ikke gider idræt eller har 

gode idrætsfærdigheder. Elitetrænerne er også bevidste om, at de er i en situation med dygtige børn, 

som kommer frivilligt for at blive bedre til specifikke færdigheder i deres idræt. Det er derfor 

udvikling af de specifikke færdigheder, som elitetrænerne i høj grad fokuserer på.  

I et forsøg på at kategorisere aktørerne ud fra de konkurrerende koncepter, som Rønholt finder i 

idrætslærernes grundsyn, så ser det ud til at Jørgens grundsyn hovedsagligt er domineret af den 

psykisk intrapersonelle grundopfattelse, der fokuserer på positive idrætsoplevelser, men som i 

praksis udmøntes i et fokus på ’kroppens og dens muligheder’ som er i overensstemmelse med 

SPIF-rapportens fund i undersøgelsen af idrætslærernes praksis. Målet er at give børnene lyst til og 

glæde ved at dyrke idræt – nøjagtig som de fleste af lærerne i Rønholts undersøgelse (Rønholt 

1999). I modsætning til Helle orienterer Jørgen sig mere mod foreningsidrætten. 

Helle har et bredere og mere almendannende sigte på undervisningen. Hun synes at have et 

grundsyn, der er domineret af den psykisk-intrapersonelle og social interpersonelle grundopfattelse, 

fordi hun lægger vægt på social læring og kropslig bevidsthed gennem alsidige proces-orienteret 

aktiviteter. Hun adskiller sig derfor fra eliteidrætten – især Cecilie. 

Cecilies grundsyn ligger tæt op af elitesportens koder med udvikling af færdigheder, præstation, 

perfektion og konkurrence – og derfor et klart fokus på den motorisk færdighedsmæssige dimension 

i Rønholts terminologi. Hun giver dog hverken udtryk for, at en ’ekstrem’ elitesportslogik 
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(Christiansen & Møller 2007) eller en helhedsorienteret menneskeudvikling (TD og DIFs etiske 

kodeks for konkurrenceidrætten) fylder noget i hendes praksis. 

Louise lægger også vægt på færdigheder og udvikling, men præstation og konkurrence fylder kun 

meget lidt for hende. På flere punkter stemmer hendes grundsyn bedre overens med de 

folkeoplysende idealer, som foreningsidrætten traditionelt er blevet tillagt. Hun fokuserer nemlig på 

den sociale læring og dannelse i idrætten. På den måde ligner hun Helle. Og hun er også på linje 

med Jørgen, idet de begge tillægger foreningsidrætten stor værdi. Det er vigtigt, at børnene synes, 

det er sjovt og får noget ud af det, så de fastholdes i idrætten.  

Ligheder 

Det er interessant, at alle aktører har haft et aktivt liv med idræt. Med undtagelse af Cecilie så har 

alle endda akkumuleret mange erfaringer fra forskellige dele af idrætsfeltet – oftest både som 

udøver og træner/underviser. Denne smag for idræt fører til forsøg på at kombinere interesse og 

arbejde, hvilket også er tilfældet for eksempelvis idrætslærere i gymnasiet (Christensen 2001: 185). 

Elitetrænerne er kendetegnet ved også at have en meget professionel tilgang til deres arbejde. I 

modsætning til den fritidsunderstøttende trænerform med en klassisk tilgang til frivillighed og 

betoning af det sociale frirum, så giver trænerne udtryk for en karriereopbyggende trænerform. 

Begge trænere har karrieremotiver for øje og er meget seriøse, ambitiøse og reflekteret omkring 

deres trænerarbejde – det er ikke bare et socialt frirum. Det karriereopbyggende og professionelle 

ses også i, at de er uddannet gennem flere trænerkurser og i øvrigt er meget reflekteret omkring 

pædagogiske og didaktiske spørgsmål i praksis – Louise har endda en idrætsuddannelse på 

universitetet.  

Derudover vægter de mange af de samme kompetencer og værdier. Selvom idrætslærerne især 

fokuserer på idrætsoplevelser, så lægger de også vægt på idrætslige og kropslige færdigheder. Alle 

prioriterer også fællesskabet og det sociale samvær som en vigtig værdi – Cecilie dog lidt med en 

anden fællesskabsvinkel da fællesskabet i højere grad ses som et middel til gode holdpræstationer.  

I forhold til kompetenceopfattelser er det interessant, at alle aktører opfatter idrætsfaglig teoretisk 

viden som værende meget vigtigt. Men selvom idrætslærerne vægter idrætsfaglig teoretisk viden 

højt, så savner de på samme tid mere sparring og uddannelse på dette punkt. 
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Alle aktører vægter planlægning højt. Det, at kunne planlægge en rød tråd, og at der er mål med 

indholdet, opfattes som en af de vigtigste kompetencer. For samtlige aktører er det vigtigt at have 

motiveret og glade børn. Det er således ikke kun en værdi hos idrætslærerne men også et 

grundvilkår i elitetrænernes praksis; ”Bare det der med at de er glade og engageret, så er det lidt 

lige meget hvad man får lavet. Ej, det er det ikke helt (griner) (Louise). Det gør både idrætslærernes 

og elitetrænernes faglige identitet fleksibel, når det i høj grad er børnenes lyst og respons, der er 

styrende for praksis. Det afspejler sig også i, at alle aktører ser det som en vigtig kompetence at 

have viden om børnene – deres niveau og interesse. Det fylder meget for alle aktører at kunne 

målrette praksis til børnenes niveau og alder. Særligt giver elitetrænerne udtryk for, at værdier, 

kompetencer og praksis er afhængig af kontekst og udøvere – et tegn på at aldersrelateret 

træningskoncepter fylder meget hos elitetrænerne. Det er en stor del af deres faglighed netop at 

kunne differentiere, målrette, justere og tilpasse. Som i Agergaards studie har elitetrænerne 

forståelse for idrætsfeltets forskellige logikker og koder og kan sammensætte dem intuitivt på 

varierende måder (Agergaard 2005: 219).  

Ovenstående viser, at aktørernes faglige identiteter både rummer forskelligheder og ligheder. 

Nedenfor fremstilles og analyseres deltagernes holdninger til kvaliteten og indholdet i den konkrete 

partnerskabspraksis for at se, hvordan de faglige identiteter forholder sig til den samme praksis. Det 

kan give svar på om aktørernes forskelligheder kan være en udfordring for et tværprofessionelt 

idrætspartnerskab. 

4.2.1.3 Evaluering af konkret partnerskabsindhold 

I aktørernes evaluering af kvalitet i det konkrete indhold står det klart, at ovenstående forskelle ikke 

nødvendigvis er et problem, idet den konkrete praksis viser sig at tilgodese flere grundsyn og 

opfattelser. Alle fire aktører er enige om, at kvaliteten rent idrætsmæssigt var høj. Samtlige aktører 

begrunder den positive evaluering af indholdet med, at børnene deltog og var motiveret samt, at der 

var et højt fysisk aktivitetsniveau. Det bekræfter, at det for både elitetrænere og idrætslærere er 

afgørende med en deltagende, aktiv og motiveret børnegruppe. Jørgen fortæller; ”at det var rigtig 

godt. Man kan jo mærke at ungerne var helt vilde… de var med” (Jørgen). Og hos Louise: ”Det 

synes jeg godt nok var optur, at lige pludselig så var hele holdet med i stedet for at der var to 

stykker ude” (Louise). Både Louise og Cecilie giver faktisk udtryk for, at den dårligste oplevelse 

var, når de ikke kunne motivere alle: 
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”Det der med, at man ikke havde alle med hele tiden, men at nogen faldt fra fordi interessen ikke 

helt var der eller sådan noget. Det synes jeg var et mega nederlag hver gang, at det ikke kunne 

fange alle” (Cecilie). 

Alle aktører lægger også vægt på det positive i, at indholdet var alsidigt og varieret. Det kom vidt 

omkring kroppen og forskellige idrætsdiscipliner uden at børnene nåede at kede sig. Louise 

udtrykker det således; ”Det var mange gode forskellige færdigheder til børn på en tid, hvor de 

synes det var sjovt og kunne komme videre inden det blev for kedeligt” (Louise). Det interessante er, 

at Helle, der ellers i sin faglige identitet synes at positionere sig længst fra elite- og 

foreningsidrætten, faktisk er den aktør, der er mest positiv omkring indholdet: ”det var et super fedt 

forløb og ungerne var fuldstændigt optaget af det. Og det jeg synes var meget tankevækkende var, 

at selvom der er nogen, der er motorisk udfordret, så glemte de faktisk, at de var det, for de havde 

det så sjovt, at de bare var med. Og jeg oplevede også, at der var meget fokus på processen og ikke 

så meget på et færdigt spil. Det var meget det der med at finde ud af, hvad kan min krop i alle 

mulige positioner og situationer, som man ikke er vant til” (Helle). Selvom præstationen og 

udviklingen af færdigheder er til stede, så oplever Helle, at det er skjult i leg og oplevelser, hvor alle 

kan være med. Helle er på den måde et eksempel på, at forskellige faglige identiteter godt kan få 

tilgodeset deres forskellige grundsyn og værdier i en konkret praksis. Kropsbevidsthed, inklusion 

og proces kan godt forenes med et individuelt fokus på kropslige og idrætslige færdigheder. 

Ovenstående bekræfter også, at elitetrænere og idrætslærere kan have sammenfaldende interesser i, 

at børn er fysisk aktive, at børn opnår kropslige og idrætslige færdigheder, at stimulere børns 

motoriske udvikling og at kunne niveaudifferentiere – nøjagtig som det var tilfældet i Mette Krogh 

Christensens undersøgelse af trænere og idrætslærere (Christensen 2004: 44).  

En praksis med fokus på tekniske elementer, differentiering, individuel feedback, at være enkel og 

tilgængelig for idrætsusikre elever, varierede og modificerede aktiviteter og som ikke har fokus på 

det færdige spil, at vinde eller at synliggøre og udstille elevernes niveau forbinder alle aktører 

tilsyneladende med god kvalitet i den konkrete praksis – disse kendetegn stemmer overens med de 

strategier for kvalitet som Jesper Von Seelen finder i hans Ph.D.-afhandling om læring, praksis og 

kvalitet i idrætstimerne (Von Seelen 2012). På den baggrund er der ikke grund til at være 

’afskrækket’ af et samarbejde med elitetrænere. De har ikke kun et snævert fokus på præstation og 

konkurrence, når de deltager i et partnerskabssamarbejde i idrætsundervisningen. Tværtimod ser 

elitetrænere og idrætslærere i høj grad ud til at være enige om, hvad der er kvalitet i casens konkrete 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

58 

 

praksis. Så vidt synes altså hverken de faglige identiteter eller den konkrete faglige praksis at kunne 

spænde ben for et succesfuldt partnerskabssamarbejde. I det følgende skal vi se hvilke interesser og 

motiver, udover de specifikt faglige, som de professionelle identiteter kan have for at indgå et 

partnerskab. 

4.2.2 Partnerskabssamarbejde og jurisdiktion 

I denne del analyseres partnerskabssamarbejdet mellem aktørerne med fokus på jurisdiktion, 

autonomi samt arbejds- og rollefordeling. Det relaterer sig især til teoretisk forventning 2 i 

analysedel 1. 

4.2.2.1 Elitetrænerne er en eftertragtet samarbejdspartner 

Idrætslærernes motiver og interesser ser ikke ud til at være præget af nogen defensiv 

lukningsstrategi, hvor elitetrænerne bliver mødt med manglende åbenhed, villighed eller interesse. 

De holder ikke stædigt fast i en bestemt praksis. Idrætslærerne i denne case kan se personlig 

interesse i et samarbejde og er derfor meget åbne; ”Jeg var meget åben over for det og synes det var 

superfedt at få et… altså nyt input. For det første synes jeg det var rigtig dejligt som idrætslærer at 

få lov til at se børnene og kunne gå rundt at observere. For lige så meget som jeg observerede det 

de (trænerne, red.) lavede, så observerede jeg også børnene og børnenes samspil med hinanden. 

Og det er ikke noget man når, når man selv er idrætslærer på samme måde. Og det synes jeg var 

helt vildt lærerigt” (Helle). Helle har, ligesom Jørgen i øvrigt, stor interesse i et samarbejde, fordi 

det giver mulighed for at observere børnene, hvilket ikke er muligt til dagligt. Samtidig kan hun se 

faglige udviklingsmuligheder i at få inputs fra kompetente specialister; ”De kunne bidrage med 

noget, som vi ikke havde som idrætslærere.(…) De havde nogle helt specifikke idrætsfærdigheder 

inden for noget og så bare blive inspireret til, om der er noget jeg kan bruge i min egen 

undervisning.” (Helle). Denne interesse for faglig stimulering giver Jørgen også udtryk for; ”Jeg 

føler ingen konkurrence på den måde… tværtimod. Jeg har lidt det samme som når vi har 

praktikanter. Det er ikke en konkurrent men det kan give noget inspiration” (Jørgen). For som 

mangeårig idrætslærer, så oplever han, at ”der kommer sådan en rutine, som man har godt af at få 

brudt op i, så man ikke bare stagnerer” (Jørgen). Idrætslærerne anerkender altså helt klart 

elitetrænernes idrætsfaglige og specifikke kompetencer, og ser det som en glimrende mulighed for 

at blive inspireret og udvikle sig som lærer. Det er i tråd med lærernes faglige identiteter, der 

betoner idrætsfaglig viden og et bredt kendskab til idrætsspecifikke øvelser som nogle af de 

vigtigste undervisningskompetencer (Christensen 2001: 36).  
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Elitetrænerne ser derfor ud til at være en eftertragtet samarbejdspartner for idrætslærerne – endda 

måske bedre end andre (bredde)trænere. Begge lærere lægger nemlig vægt på, at elitetrænerne er 

kompetente, specialister og kan være en slags forbilleder for børnene. Det kan give børnene nogle 

ekstraordinære oplevelser, der gør dem endnu mere motiveret og interesseret i 

idrætsundervisningen. Åbenheden og lysten til samarbejde begrundes med elitetrænernes særlige 

evner og effekt på undervisningen. Det er interessant, at lærernes åbenhed bl.a. afhænger af 

trænernes dygtighed og den idrætsfaglige kompetenceforskel.  

4.2.2.2 Elitetrænerne er motiveret for deres idrætsgren 

Elitetrænerne har interesse i at vise deres sport frem for både elever og lærere. De vil vise lærerne, 

hvordan man kan undervise, så der kommer mere og bedre undervisning i den respektive idrætsgren 

– det stemmer overens med de forventninger, som Niels Nyggard og DIF i analysedel 1 gav udtryk 

for. Det fortæller Louise: ”Jeg tror mine forventninger var, at jeg skulle få dem til at synes at atletik 

er sjovt. Ikke at de nødvendigvis skulle starte til atletik, men man kan høre at flere og flere 

fravælger atletik. De nye og unge lærere bruger ikke så meget atletik i folkeskolen, som de ældre 

gjorde” (Louise). Cecilie viser endda tegn på skuffelse over, at lærerne ikke bruger hendes 

øvelser og træning; ”Jeg har ikke opfattelsen af, at de bruger noget af det, som vi kom med. Det er 

i hvert fald ikke hvad jeg hører fra eleverne” (Cecilie). Så langt passer elitetrænernes og 

idrætslærernes interesser og motiver rigtig godt sammen. Trænerne vil gerne vise deres 

kompetencer og sport frem, og lærerne vil gerne inspireres og udvikles. 

Foreningsidrættens legitimitet og støtte spiller ikke nogle rolle for elitetrænerne, selvom det, ifølge 

analysedel 1 er en prioritet hos idrætsorganisationen DIF. I stedet har elitetrænerne personlige 

motiver for partnerskabssamarbejdet. Elitetrænere vil personligt også gerne udvikle sig. De kan få 

nye og anderledes trænererfaringer ved at deltage i partnerskabet og kan på den måde bruge det i 

deres personlige, karriereopbyggende projekt. Cecilie giver netop udtryk for at hun i klubben kan 

avancere eller få gavn af at have været med; ”jeg har bare fået noget mere med i bagagen, som jeg 

måske også kan bruge heroppe (i klubben). Så på den måde har de (klubben, red.) fået udviklet lidt 

på mig og kan bruge det” (Cecilie).  

Elitetrænerne giver også udtryk for, at ville styrke klubbernes og idrætsgrenens talentudvikling – 

helt i overensstemmelse med ESAA’s og eliteklubbernes forhåbninger om bedre basisfærdigheder, 

større bredde, flere medlemmer i klubberne og på sigt flere talenter.  
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I forlængelse af elitetrænernes karriereopbyggende trænerform og deres sportslige ambitioner, så 

ønsker de også mere end bare et besøg. De vil have nogle længerevarende forløb, som er faste og 

tilbagevendende. Trænerne vil se, at deres indsats har effekt og virkning, hvilket ses hos Cecilie: 

”Jeg synes det er ærgerligt, hvis det er et forløb, der har været der, og så er det bare slut og glemt” 

(Cecilie). Hun ser gerne, at alle lærere tager del i observationen, at der udbydes kurser og 

øvelsesmateriale og at partnerskabet spredes til flere årgange og klasser. 

Elitetrænernes interesser samlet set viser tydeligt, at det er undervisningen i deres egen sport, der er 

i fokus. For selv at blive bedre (karriereopbyggende), for at lærerne kan blive bedre (højne kvalitet), 

for at børnene kan blive bedre (færdigheder) og for at talentudviklingen kan blive bedre (flere 

talenter/medlemmer i klubber) – de vil lære noget ’idræt’ fra sig: ”Det allerfedeste var da de sagde 

bagefter, at de ville starte til gymnastik (…). Og så når de kunne finde ud af øvelserne og nogle 

rykkede sig og de skulle have en udvidet udgave af den øvelse” (Cecilie).  

Elitetrænerne er til gengæld ikke motiveret af de pædagogiske udfordringer. Tværtimod 

demotiveres de af børn, de ikke kan aktivere. Som vi tidligere har set, så føler de begge et nederlag 

ved ikke at kunne motivere alle elever. Det er en del af deres faglighed at målrette og motivere 

børnene. Men når de oplever, at de på trods af deres anstrengelser ikke formår at få alle med, så 

mindskes lysten og glæden. De irriteres tilsyneladende over, at de ikke er motiveret, ligesom deres 

normale, frivillige børn i klubberne, der gerne vil lære. Og mest af alt så er de irriteret over, at 

skulle bruge tid og kræfter på det, når lærerne er der. I nedenstående matrixdisplay kan det ses, at 

trænerne ikke ser pædagogiske opgaver eller konflikter som en del af deres arbejdsopgaver – 

tværtimod ser de det som idrætslærernes vigtigste opgave: ”Det var mig selv, der skulle stå for 

gymnastikken og så kunne de være der til at hjælpe sådan med det pædagogiske, hvis der var et 

barn, der ikke ville eller bare stejlede fuldstændigt” (Cecilie). Og hos Louise: ”Om ikke andet er det 

rigtig vigtigt, at de sørgede for dem som var kede af det eller belastende. Eller holdt øje med dem 

som var mest udfarende” (Louise). Heri ligger en potentiel udfordring og konflikt i 

partnerskabssamarbejdet, hvis elitetrænerne mister motivationen og lysten undervejs i forløbet, 

fordi de oplever, at deres mål, interesser og motiver ikke tilgodeses eller opfyldes. Det kan ske, hvis 

ikke lærerne sætter pris på inspirationen og bruger det i en ’forbedret’ idrætsundervisning. Eller 

hvis ikke børnene, trods trænernes forsøg og anstrengelser, gider at deltage. Afstemning af 

aktørernes mål og forventninger ser derfor ud til at være særligt vigtigt.  
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4.2.2.3 Idrætslærere som praktiske hjælpere eller observatører? 

Nedenstående matrixdisplay viser aktørernes kompetenceopfattelser og forventninger til arbejds- og 

rollefordelingen. Det ses, som ovenfor beskrevet, at lærernes interesse i at observere elitetrænernes 

praksis passer fint med elitetrænernes forventninger om at forestå undervisningen og lære fra sig. 

Umiddelbart giver de pædagogiske opgaver ikke anledning til konflikt, idet idrætslærerne også selv 

pålægger sig disse arbejdsopgaver; ”Forventningen var egentlig at vi skulle indgå mere pædagogisk 

end fagligt.(…) Det er også vigtigt, at der er nogle kendte personer til stede. Også fordi vi trods alt 

kender børnene bedre end dem. Der kunne jo opstå nogle episoder mellem børnene, som er svære 

for dem at tackle” (Jørgen). Men problemet opstår, fordi aktørerne tilsyneladende ikke har helt 

samme opfattelser af, hvornår der er behov for, at idrætslærerne hjælper med pædagogiske opgaver. 

Idrætslærerne vil gå i ’aktion’, når nogle er kede af det eller ved konflikter mellem børnene. 

Trænerne vil dog gerne have, at de også går i aktion, når nogle er udfarende, ’belastende’ eller bare 

ikke vil være med. Arbejdsopgaven og rollen er altså ikke afstemt og klart defineret. Elitetrænerne 

har forventninger om, at idrætslærerne også skal være med til at motivere børnene og tage sig af 

dem, der ikke vil eller bare ikke er aktive. Det hører også til den pædagogiske læreropgave at være 

motivator og rollemodel. Det fortæller blandt andre Louise: ”Igen det der med hvad ens trænerrolle 

er.(…)Om ikke andet så bare stille sig ude på gulvet ude ved eleverne. Jeg kunne i hvert fald se, at 

hvis de stod derude så var eleverne mere med. I stedet for når børnene kom til at stå i en flok og 

drille hinanden” (Louise).  

I forlængelse heraf forventer Louise, at idrætslærerne kan hjælpe med praktiske opgaver, så hun kan 

fokusere på børnene og det idrætsspecifikke: ”Når vi kom ud på holdene var det fedt at de bare lige 

kunne kaste en bold tilbage, eller rejse nogle kegler op, hvis de vælter… sådan så vi trænere mere 

kunne have fokus på hvad de lavede. (…)Det er sådan noget praktisk… praktisk gris ja (griner)” 

(Louise). Cecilie derimod vil ikke have lærerne til at hjælpe med praktiske gøremål, men ønsker et 

endnu mere opdelt samarbejde, hvor hun står for alt det praktiske og idrætslige. Hendes 

forventninger til lærernes observation er til gengæld høje: ”Det kunne godt være, at de skulle have 

været mere aktive sådan med papir og blyant-agtigt og have skrevet ned og måske filmet. De tog 

vist billeder af noget af det. Men når de ikke rigtigt har brugt det, har det ikke været optimalt jo. 

Det kan godt ske, at de skulle have været med som elever eller prøvekaniner for at se, hvad det er, 

det gør ved kroppen” (Cecilie).  
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 Kompetenceopfattelser og forventninger til arbejds- og rollefordeling 

Elitetrænere Idrætslærere 

Louise Cecilie Helle Jørgen 

Kompetencer 

og 

forventninger 

til egen rolle 

Idrætsfaglige og 

idrætsspecifikke 

opgaver – forestå 

undervisning 

Idrætsfaglige og 

idrætsspecifikke 

opgaver – forestå 

undervisning 

Observation af 

idrætspraksis - 

inspiration 

Observation af 

idrætspraksis - 

inspiration 

  Observation af børn Observation af børn 

  Pædagogiske 

opgaver 

Pædagogiske 

opgaver 

Kompetencer 

og 

forventninger 

til partners 

rolle 

Pædagogiske 

opgaver – 

herunder også 

motivere børnene 

Pædagogiske 

opgaver - herunder 

også motivere 

børnene 

Idrætsfaglige og 

idrætsspecifikke 

opgaver 

Idrætsfaglige og 

idrætsspecifikke 

opgaver – forestå 

undervisning 

Praktiske opgaver    

 Mere og bedre 

observation 

  

samarbejde Tydelig 

arbejdsdeling og 

simpelt 

samarbejde 

Tydelig 

arbejdsdeling og 

simpelt samarbejde 

Ønsker mere og 

tættere samarbejde 

Tydelig 

arbejdsdeling og 

simpelt samarbejde 

   Idrætslærere mere 

med i planlægning 

Idrætslærere mere 

med i planlægning 

 

Elitetrænernes forventninger til idrætslærernes rolle er altså ikke ens. De skal på samme tid både 

være praktiske hjælpere og observatører. Det kan gøre det yderst vanskeligt for idrætslærerne at 

navigere i partnerskabet. Der spores en interessekonflikt, hvor idrætslærerne primært vil observere 

det idrætsfaglige og observere børnene. I alvorlige og særligt vanskelige tilfælde vil de hjælpe til 
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med pædagogiske udfordringer. Men det harmonerer ikke helt med elitetrænernes ønsker, der 

oplever, at idrætslærerne bare kigger lidt og ikke er nok med. De skal være mere aktive ved at 

motivere børnene samt hjælpe mere pædagogisk og praktisk. Og samtidig mener Cecilie altså også, 

at de skal observere bedre, så de kan bruge øvelserne senere hen.  

4.2.2.4 Arbejdsdeling og specialisering  

Elitetrænerne ønsker samtidig en meget stor grad af autonomi og suverænitet i et meget tydeligt 

arbejdsdelt samarbejde, og det kan gøre det endnu vanskeligere for idrætslærerne. Følgende citater 

viser meget tydeligt, at elitetrænerne helt naturligt opfatter sig selv som værende mere kompetente, 

hvorfor de ikke ser grund til at samarbejde om det idrætsfaglige. De forventer derfor også, at de får 

jurisdiktion, magt og autonomi til at gennemføre idrætsundervisningen uden indblanding eller 

spørgsmål: 

”Jeg synes, det fungerede godt, at jeg havde frie hænder og selv kunne bestemme, hvad jeg ville 

have ud af træningen. Og så var de der, hvis jeg havde brug for dem. (…) Og så ville jeg også 

mene, at jeg havde styr på det jeg kom med, så det skulle de ikke blande sig i. Det var derfor vi var 

der” (Cecilie). 

”Sådan som jeg ser det, så er det dem, der kommer og spørger om vi vil komme. Hvis de vil lave om 

på det produkt, man giver til dem, så er det jo ikke det produkt, man giver dem længere. Så tror jeg 

bare, der er flere trænere, der tænker, at det gider jeg ikke være med til.” (Louise). 

Elitetræneres (offensive) tilgang til samarbejdet kunne have ført til konflikt, hvis ikke idrætslærerne 

havde vist sig så åbne og villige til at afgive autonomi. Det afværger potentielle magtkampe om 

jurisdiktion, at idrætslærerne har interesse i observere på sidelinjen. Idrætslærerne har dog svært 

ved at balancere mellem at være på sidelinjen og trække sig tilbage, samtidig med at de også skal 

være aktive og hjælpe – vel at mærke uden at overskride elitetrænernes faggrænse og autoritet. Det 

er tilsyneladende svært for aktørerne at arbejde tættere sammen på tværs, fordi de føler, at de træder 

ind på andres territorium: 

”Jeg kunne godt savne at vide, hvad er min rolle egentligt i det her. Der er lidt berøringsangst med 

at sige og gå ind i noget.(…) Og jeg valgte så bare at påtage mig den rolle, der hed, at nu har jeg 

endelig muligheden for at se de her børn og få inspiration til nogle øvelser. Det synes jeg var det 

vigtigste for mig” (Helle). 
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Ingen af aktørerne, undtagen Helle i mindre grad, giver umiddelbart udtryk for ønsker om et tættere 

samarbejde, hvor der arbejdes mere spontant og tæt sammen med mere interaktion, tværfaglighed 

og kommunikation. Ingen af lærerne ønsker at inddrage ’fælles mål’ i et større omfang. Trænerne 

foreslår heller ikke, at andre læringsmål eller temaer kunne inddrages. Aktørerne prioriterer 

tilsyneladende et simpelt arbejdsdelt samarbejde, fordi det er nemmest, og fordi det reducerer 

konfliktpotentialet – det spontane samarbejde er vanskeligere end et mere bureaukratisk og mindre 

aktørafhængigt samarbejde (Christensen 2001: 25). På den måde skal de ikke forholde sig til 

hinandens grænser og ønsker i lige så høj grad. Det kan se ud som om, aktørerne søger en vis 

struktur i form af et handlingsgrundlag og en rollefordeling, der baserer sig på deres normale 

specialisering og arbejdsopgaver. De tænker i den forstand ikke ud af boksen med kreative 

samarbejdsformer. I stedet forsøger de med en klar arbejdsfordeling og struktur at gøre 

partnerskabssamarbejdet mere bureaukratisk og mindre spontant – dvs. klar fordeling af opgaver 

indenfor eget domæne og ingen involvering på tværs af professioner (ibid.). Ifølge 

partnerskabslitteraturen er ovenstående ganske naturligt, da man i et eksperimentelt og usikkert 

partnerskab ikke har nogen fælles forståelse eller anvisninger på de mange handlings-, menings- og 

interaktionsmuligheder (Hardis 2004: 477). Derfor er det mest trygt og sikkert at gøre, som man 

plejer. Ingen tør tage fat på de svære snakke om andre muligheder eller sætte deres forskelligheder i 

spil i håbet om flere tværfaglige synergier – aktørerne tør ikke at træde ind på hinandens territorier. 

Partnerskabets idealforestillinger bygger på en konsensusforståelse, hvor man helst ikke må være 

uenige og hvor konflikter og forskelle sættes i baggrunden (ibid.). Partnerskabssamarbejdets 

karakter kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Figuren er en typologi illustreret i et koordinatsystem efter Bundesen et al. (2001: 24-25). Den stammer oprindeligt 

fra en firefeltstabel (Kuhnle & Selle, 1992: 28-29). 
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Figur 4.1 Typologi for relationer i partnerskabssamarbejdet 

 

Partnerskabssamarbejdet er i udgangspunktet meget tæt, spontant, aktørafhængigt og komplekst, 

idet aktørerne arbejder sammen i undervisningen. De er derfor afhængige af hinanden og af 

kommunikation og koordination. Men aktørerne ønsker tilsyneladende at gøre samarbejdet mere 

enkelt, bureaukratisk og opdelt samt mindre tæt og komplekst – den røde pil i figur 4.1 illustrerer 

denne proces. De indretter partnerskabssamarbejdet efter større uafhængighed, mindre integration, 

mere kontrol, større afstand og mindre kontakt. Men som det vil blive diskuteret nedenfor, så kan 

det føre til problemer på sigt i længere forløb, da der er grænser for idrætslærerens åbenhed og 

uddelegering af jurisdiktion.  

4.2.2.5 Grænser for idrætslærernes afgivelse af jurisdiktion 

Der er grænser for, hvor langt idrætslærerne vil gå i afgivelsen af autonomi og jurisdiktion. Hvis der 

skal laves længerevarende forløb, som elitetrænerne er interesseret i, så er det under forudsætning 

af, at lærerne har kontrol og jurisdiktion i planlægningen: 

”Jeg vil gerne have en hel del at sige i planlægning og udførelse og evaluering. I rammen og 

planlægningen vil jeg gerne have stor indflydelse.(…) Der ville jeg være meget ked af at skulle 

afgive.” (Helle) 
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”Hvis jeg er med til at planlægge, så kunne man jo snakke om hvad der skulle foregå. Fx hvad 

børnene kan holde til. så kan vi snakke os frem til… så hvis man er med fra starten så vil jeg 

overhovedet ikke have noget problem med…” (Jørgen) 

De vil altså ikke køres ud på sidelinjen til en perifer rolle i lange perioder, medmindre de selv har 

været med i planlægningen, og at de er afklaret med deres rolle. De lægger sig dermed op af 

positionerne fra Dansk Skoleidræt og Danmarks Lærerforening, der i høringssvarene til 

folkeskolereformen indstiller til, at idrætsundervisningen bør planlægges og gennemføres af 

idrætsuddannede lærere. Hvis idrætslærerne vælger, at andre skal forestå idrætsundervisningen, så 

er det med idrætslærerne i rollen som undervisningsledere (Dansk Skoleidræt 2013; DLF 2013). 

Implikationen af dette synes at være, at længerevarende partnerskabsforløb mellem elitetrænere og 

idrætslærere bliver med et tættere samarbejde – i hvert fald i forberedelses- og planlægningsfasen. 

Men hvad kræver et tættere partnerskabssamarbejde, og hvordan forholder aktørerne sig til disse? 

Hvor går grænserne for eksempelvis tværfaglighed, åbenhed og samarbejde? I lyset af teoretisk 

forventning 3 i analysedel 1 vil det blive undersøgt nedenfor. 

 

4.2.3 Partnerskabskompetencer og tættere samarbejde 

4.2.3.1 Aktørerne vil gerne samarbejde tættere… 

Helle er den eneste, der direkte ønsker et tættere samarbejde med mere interaktion på tværs samt 

mere spontant og tæt samarbejde. Hun ønsker, at der i stedet for det meget arbejdsdelte samarbejde 

havde været mere fælles planlægning, forventningsafstemning og sparring: 

”Jeg savnede lidt, at vi inden havde mere tid til at snakke sammen og forventningsafstemme.(…) Og 

så måske også mere tid til undervejs i forløbet at snakke sammen. Der skulle måske have været 

afsat lidt tid efter hver gang til at snakke om, hvad skete der egentligt.(…) Netop det der med at få 

snakket nogle øvelser igennem og vi kan spørge ”hvorfor gør I egentligt sådan?”.. og de kunne 

stille spørgsmålstegn til os ”hvorfor gør I sådan?” (Helle) 

For Helle handler det om at udvikle sig som lærer – at observere, at blive observeret, at sparre og at 

diskutere. Derfor vil hun gerne i endnu højere grad mikse undervisningsrollerne, så udbyttet for alle 

parter blev større. Hun ser muligheder i tværfagligheden i et tættere spontant samarbejde. De øvrige 

aktører giver ikke udtryk for nogle af disse tanker, men er samtidig ikke afvisende over for at skulle 
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planlægge og diskutere mere på tværs. Cecilie indfanger i følgende citat meget præcist de øvrige 

aktørernes generelle holdning til et tættere samarbejde; ”Altså, hvis det havde været en del af 

opgaven, ville jeg gerne gøre det. Det havde bare været en anden opgave. Jeg tror også, at det 

havde været fedt. Men det var ikke sådan, at jeg tænkte ”øv, hvorfor var det ikke sådan”. (…) Det 

ville blive noget andet, men jeg ved ikke, om det ville blive bedre” (Cecilie). De har altså ikke noget 

imod at skulle samarbejde tættere men kan ikke umiddelbart se store fordele og gevinster ved det. 

Det kendetegner aktørerne, at de har meget svært ved at se tværfaglighed komme i spil i et tættere 

og mere integreret samarbejde.  

4.2.3.2 … men de har svært ved at forestille sig det i praksis 

 Et tættere partnerskab ligger altså ikke lige for. Det er ikke det, der har højeste prioritet for 

aktørerne. De gør sig ikke tanker eller forhåbninger om det, men giver udtryk for, at det da kan 

blive fint, hvis det er en del af opgaven – hvis de får besked på det eller lignende. Aktørerne 

opfatter ikke organiseringen af partnerskabssamarbejdet og realisering af partnerskabets muligheder 

og potentialer som deres ansvar. Til spørgsmål om hvilke muligheder de ser i samarbejdet, hvilke 

ønsker de har til samarbejdet og hvordan det optimale partnerskab kunne se ud, så kommer 

aktørerne med meget enkle og konkrete fortællinger om det, der betyder noget for dem – her 

eksemplificeret ved Louise:   

”Altså det er vigtigt, at der er de redskaber, man skal bruge. Eller at man har en bil så man kan 

tage ting med. At der er nogle hjælpere hver gang… om det er idrætslærere eller pædagoger er 

ligegyldigt. Men at der er nogen, der kender børnene. Det tror jeg kunne være godt. Ellers at man 

har en fast ramme for, hvor mange gange vi skal lave det, og hvad vi gerne vil have lærerne til.” 

(Louise) 

Det er altså praktiske og jordnære ting, der fylder. Det handler om, at få skabt en struktur og et fast 

og enkelt samarbejdsgrundlag, som reducerer kompleksitet og konfliktpotentiale i det 

eksperimentelle og usikre partnerskabssamarbejde. Louise henviser til en række foranstaltninger og 

forudsætninger, som ligger til grund for et godt partnerskab. Det samme gør Helle:   

”Det handler simpelthen om; får vi tiden til at gøre det her rigtig godt? For hvis ikke vi gør det, så 

hænger den også lidt der ikke. (…) Jeg vil ikke sidde 10 timer ekstra om ugen. Det vil jeg ikke. Og 

det ved jeg, at det vil mine kollegaer heller ikke.” (Helle) 
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For aktørerne afhænger det gode partnerskab altså bl.a. af en række praktiske, strukturelle og 

organisatoriske faktorer. De henviser til andre forhold og ikke nødvendigvis til hvad de selv kan 

gøre i samspillet med andre professionelle. I stedet for at diskutere hvorvidt de enkelte 

professionelle besidder partnerskabskompetencer, så viser denne analyse, at de praktiske, 

strukturelle og organisatoriske forhold, som partnerskabssamarbejdet er underlagt, er afgørende for 

bl.a. fleksibiliteten, omstillingsparatheden og tværfagligheden. Dvs. hvorvidt strukturen og miljøet 

skaber gode vilkår for disse kompetencer. Det peger i retning af, at det i høj grad er en 

ledelsesmæssig opgave at gøre aktørerne fleksible og tværfaglige og få dem til at tage ansvar for 

udvikling af partnerskabssamarbejdet. Det skal faciliteres og fremmes, da man ifølge denne analyse 

ikke kan forvente, at aktørerne selv vil tage initiativ, ansvar og ejerskab for disse arbejdsopgaver.  

4.2.3.3 Partnerskaber er krævende 

Partnerskaber er altså besværlige og (ressource)krævende (Hjære 2005: 40). De kører ikke bare af 

sig selv men skabes og udvikles bedst under bestemte omstændigheder. For det første lægger 

samtlige aktører vægt på, at hvis partnerskabet skal gentages, og evt. være tættere, så er det helt 

afgørende med en tidlig planlægning og kommunikation med forventningsafstemning om mål og 

rollefordeling, hvilket stemmer overens med tidligere partnerskabserfaringer (Høyer-Kruse et. al. 

2008). Dernæst er der også en lang række praktiske forhold omkring redskaber og faciliteter, hvilket 

Jørgen lægger meget vægt på: ”De største begrænsninger, tænker jeg, er lokaliteterne. Vi skal hele 

tiden tænke alternativt. Vi er fleksible men det kræver meget koordination og planlægning” 

(Jørgen).  

Partnerskabssamarbejdet forudsætter en masse ressourcer, arbejdstimer, interesse og prioritet. Heri 

ligger en risiko for, at partnerskabssamarbejdet bliver for krævende til, at aktørerne vil være med. 

At de føler, at de får for lidt ud af det, og at gevinsterne ikke kan stå mål med indsatsen. For meget 

proces og for lidt resultat. Både elitetrænerne og idrætslærerne giver i det følgende udtryk for, at 

tættere og mere krævende partnerskabssamarbejde kan overskride deres faggrænser. 

4.2.3.4 Elitetrænernes (fri)villighed en begrænsning 

 (Fri)villigheden viser sig, at sætte grænser for hvor langt de ellers så karriereopbyggende og 

ambitiøse elitetrænere vil gå i partnerskabssamarbejdet.  

Først og fremmest ser det ud til, at trænernes villighed til at tage del i tidskrævende planlægnings- 

og udviklingsopgaver er begrænset af, at elitetrænerne primært vil fokusere på det træningsmæssige 
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og forventer løn for deres arbejde. Louise vurderer, at de fleste elitetrænere kun vil deltage ”på det 

specifikke… altså det rent træningsmæssige, fordi dem som vil komme ofte har fuldtidsjob eller 

andet et andet sted. Hvis man skulle spørge nogle af dem inde fra atletik, så vil størstedelen af dem, 

der træner elitefolkene sige, at de kun kommer de 20 minutter og så er de væk igen. (…) Der er nok 

mange, der ikke vil gøre det frivilligt… slet ikke i Aarhus-området. De fleste, der kommer til 

Aarhus, vil også gerne have penge for det, fordi man studerer” (Louise). Elitetrænernes faglighed 

relaterer sig til det træningsmæssige og bevæger arbejdsopgaverne sig for langt væk herfra, så er det 

udover faggrænsen. Her er det primært løn, der fungerer som incitament. Det er helt i tråd med 

undersøgelser, der viser, at der er grænser for frivilligheden. Særligt unge, karriereopbyggende 

trænere forventer løn, fordi de vil anerkendes for deres indsats. Når det handler om løsning af 

velfærdsopgaver i samarbejde med det offentlige er tendensen endnu tydeligere – det opfattes som 

et professionelt arbejde, der kræver løn (Ottesen & Jensen 2007: 77; Ottesen et al. 2009: 52). Ifølge 

Louise er markedsmekanismerne også gældende på dette felt: ”Jo bedre trænere man vil have, desto 

mere skal man også betale for dem”. 

Det karriereopbyggende aspekt spiller også ind. Partnerskabssamarbejdet med idrætslærerne i en 

almindelig idrætsundervisning skal kunne bidrage til karrieren på den ene eller anden måde. Det 

skal passe ind i det personlige projekt og de individuelle motiver. Og ifølge elitetrænerne i dette 

casestudie, så er det kun bestemte elitetrænerne, der reelt har interesse i dette partnerskab. De 

vurderer, at de allerbedste elitetrænere formentlig ikke vil have interesse: ”Valgte man en af dem 

der godt kunne tænke sig at blive en elitetræner… altså hvis man kan rangere trænerne, så tror jeg, 

hvis man vælger nogle, der er lige en tak eller to neden under de bedste trænere, så tror jeg, de vil 

synes, det er fantastisk og rigtig godt for dem” (Louise). De ’bedste’ elitetrænere, der trænere 

udøvere på meget højt niveau har allerede gjort karriere, og de vil ikke kunne se værdi i dette 

partnerskab – de vil ikke kunne vinde yderligere karriere ved at deltage. Så medmindre lønnen er 

høj eller partnerskabs-arbejdsopgaverne på anden måde bliver en del af deres eksisterende 

trænerkontrakt, så vil disse trænere formentlig ikke være mulige at rekruttere. Men elitetrænere på 

vej op vil i højere grad kunne se perspektiv og muligheder i at være med i partnerskabet, da det kan 

give mere erfaring eller større netværk.  

4.2.3.5 Idrætslærernes faggrænse 

Idrætslærerne har også en faggrænse, der kan overskrides i et partnerskabssamarbejde med tættere 

planlægning og tværfaglighed. Vi har i ovenstående set Helle fortælle, at indsatsen i 
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partnerskabssamarbejdet fra hende og hendes kollegaer afhænger af, hvordan det prioriteres fra 

ledelsens side og ”hvor meget forberedelsestid vi får i det kommende skoleår til idræt” – hun vil 

ikke bruge 10 arbejdstimer gratis. Initiativ, ejerskab og ansvar hænger altså også sammen med 

opfattelsen af den formelle faggrænse. Arbejde, der opfattes som værende udover det normale, skal 

honoreres med løn eller arbejdstimer. Det kan altså hæmme udviklingen af nye samarbejdsformer – 

nøjagtig som det er påvist i andre partnerskabsrapporter (Christensen 2001: 59). 

4.2.3.6 Partnerskaber er skrøbelige og besværlige mulighedsmaskiner  

Ovenstående analyse lægger op, at der er et klassisk partnerskabsparadoks på spil i samarbejdet 

mellem elitetrænerne og idrætslærerne. Det er blevet vist, at alle aktørerne umiddelbart gerne vil 

være med til tættere samarbejde. Men det er under forudsætning af, at der er opbakning og interesse 

for partnerskabet. Det viser følgende udsagn:   

”Jeg tror samarbejdet afhænger af, hvad skolen har af lærere og om lærerne vil det. Hvis man 

sagde, at det skulle de, så tror jeg, at det ville fungere meget godt. Hvis det ville være frivilligt, så 

tror jeg det ville være meget forskelligt om de ville tro, at de fik noget ud af det i forhold til, hvad de 

selv laver af undervisning. (…) Der skal sættes tid af til det i lærernes skema, for det er ikke noget 

de gider bruge tid på frivilligt.” (Cecilie) 

”Det vigtigste er, at læreren er med på, at der kommer nogle udefra, og ’dem er vi bare glade for, 

så vi prøver at hjælpe dem, så godt vi kan’. Plus ’at det er min arbejdstid, så derfor skal jeg også 

lave noget, så man skal ikke bare sidde at drikke kaffe eller kigge på’. (…) Ledelsen skal også synes 

at det er en fantastisk god ide, fordi hvis ikke ledelsen synes det er en god ide, så kan det blive træls. 

Det er godt at have en god opbakning.” (Louise) 

”Jeg har sådan et princip med, at hvis man skal gøre tingene, så skal man gøre dem ordentligt. 

Ellers så skal man simpelthen lade være at gøre det. Så det handler simpelthen om; får vi tiden til 

at gøre det her rigtig godt. For hvis ikke vi gør det, så hænger den også lidt der ik’. (…) Og også, 

hvor stort et engagement foreningerne vil lægge i det.” (Helle) 

Citaterne viser tydeligt, at et tættere samarbejde kun er muligt, hvis partnerne virkelig vil det. Det 

skal gøres ordentligt og ikke halvt. Der skal investeres ressourcer, tid og engagement i det. 

Aktørerne vil ikke ’spilde’ deres indsats og ressourcer på noget, der alligevel ikke har prioritet eller 

betydning. De vil ikke være ’taberen’ i partnerskabet, der yder en masse til partnerskabet og 

modparten uden at få noget igen. Det virker til, at aktørerne først for alvor vil være i besiddelse af 
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konkurrencestatens partnerskabskompetencer, såsom (risiko)villighed, vilje, åbenhed, fleksibilitet 

og tværfaglighed, når de ved, at de andre partnere prioriterer partnerskabet ligeså højt og byder ind 

med samme kompetencer og ressourcer. Det stemmer overens med partnerskabslitteratur, der 

betoner, at partnerskabssamarbejdet er dybt afhængigt af øjeblikkelig tilslutning. Partnerskabet skal 

konstant smøres og vedligeholdes – der skal hele tiden partnerskabes (Andersen 2006: 185).  

Men som vi har set i ovenstående analyse, så er der mekanismer på spil i partnerskabssamarbejdet 

mellem elitetræneren og idrætslæreren, der forårsager en mindre tilslutning og opbakning. Uden at 

have slette hensigter kommer aktørerne i samarbejdsprocessen til at være mindre villige, åbne og 

fleksible. Det drejer sig først og fremmest om, at arbejdsopgaverne i det tætte og integreret 

samarbejde kan opfattes som værende uden for eget fagområde. De er i deres normale job ikke 

afhængige af partnerskabet, så det har ikke helt samme prioritet. Aktørerne ser det ikke som deres 

ansvar at udvikle samarbejdet eller forløse mulige synergier og potentialer i et mere tværfagligt og 

integreret samarbejde. Når arbejdsopgaverne opfattes som værende udenfor ens egne faggrænser, så 

er der mindre ejerskab, initiativ, åbenhed, risikovillighed og fleksibilitet i forhold til partnerskabet. 

Partnerskaber er derfor ofte drevet af særlige ildsjæle, som uden at skele til snævre og usmidige 

faggrænser kan bære samarbejdet frem. Men det viser sig ofte som en uhensigtsmæssig 

personafhængighed, når disse personer ikke længere er med (Hjære 2005: 28).  

Dernæst har analysen også vist, at aktørerne søger et arbejdsdelt og simpelt samarbejde. De forsøger 

at skabe en simpel og overskuelig struktur for det spontane samarbejde og få det drejet mere i 

retningen af et mere sikkert og tydeligt opdelt bureaukratisk samarbejde med mindre kompleksitet, 

hvor de ikke i samme grad skal kommunikere på tværs. Aktørerne vil altså ikke med stor åbenhed, 

fleksibilitet og risikovillighed investere lige så kraftigt i det integrerede, tætte samarbejde, som de 

kunne have gjort. Hvis man samarbejder på den lange bane, så kan der dog opstå et kendskab og 

nogle personlige relationer på tværs af professioner, som kan fremme lysten til mere åbenhed og 

samarbejde. Louise vurderer, at et mere tættere samarbejde mellem idrætslæreren og elitetræneren 

godt ”kunne være en god kombination… det skal så bare være to personer, der kan sammen” 

(Louise). Problemet med de personlige relationer og personafhængigheden er igen, at det kan være 

uhensigtsmæssigt, hvis ikke personkredsen er stabil – hos frivillige trænere er der måske netop stor 

udskiftning, fordi trænergerningen ofte skal passe ind i studier, job og familie. 

Ovenstående mekanismer kan føre til manglende tilslutning på væsentlige områder i 

partnerskabssamarbejdet, og det er paradoksalt, når det lige præcis er tilslutning og opbakning, som 
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aktørerne ligger til grund for deres deltagelse og engagement. Det kan umiddelbart have to mulige 

konsekvenser. 

I bedste fald kan det blot betyde, at partnerskabssamarbejdet ikke bliver så tæt, komplekst, 

integreret og spontant som det kunne have været – og at alle potentialer og muligheder i 

partnerskabets ikke realiseres. Dette speciale viser, at det sagtens kan være et godt 

partnerskabssamarbejde, selvom det er mere distanceret, adskilt og simpelt. Det kan passe fint med 

aktørernes forventninger og mål.  

I værste fald kan det dog få partnerskabet til at falde fra hinanden, fordi partnerskabet ikke smøres 

og vedligeholdes. De enkelte aktører oplever ikke, at de andre parter prioriterer og tilslutter sig 

partnerskabet i tilstrækkelig grad, og vil derfor heller ikke selv prioritere og investere. De vil ikke 

’tabe’ i partnerskabsspillet. Gradvist får partnerskabet mindre betydning. Dermed starter en negativ 

spiral, der kan ende med, at det skrøbelige partnerskab falder fra hinanden.  

4.2.3.7 Partnerskabssamarbejdet er grænseoverskridende 

Specialets undersøgelse af de professionelle identiteters betydning for det tværprofessionelle 

partnerskabssamarbejde mellem elitetrænere og idrætslærere ender således med en lidt speciel og 

paradoksal konklusion; nemlig at de forskellige professionelle identiteter både udgør styrken og 

fundamentet for partnerskabssamarbejdet, men samtidig også kan være en hæmsko og begrænsende 

faktor.  

De forskellige professionelle identiteter er årsagen til, at man overhovedet vil samarbejde. Ved at 

slå sig sammen med nogle andre professionelle kan man opnå noget, som ikke før var muligt – 

netop fordi der er en faglighed og professionel identitet indenfor forskellige domæner er det 

interessant at samarbejde. I den konkrete praksis er det den professionelle identitet, som man 

opfatter ud fra og handler på baggrund af – uden den ville aktørerne slet ikke kunne deltage i 

partnerskabet. Analysen har vist, at elitetrænerne og idrætslærerne kan mødes i en konkret og 

positivt evalueret idrætspraksis, hvor forskellige værdier, motiver og interesser tilgodeses og 

opfyldes. 

Men de professionelle identiteter kan også være en begrænsning, fordi den (naturligt nok) er 

afgrænset. Den professionelle identitet er den måde man opfatter sig selv som professionel på – som 

forskellig fra andre. Man opfatter og handler indenfor grænser og rammer, som kan være svære at 

se ud over. Den professionelle identitet er med sine normer og sædvane også konservativ og kan 
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have svært ved at se nye løsninger. Det kan være et problem, fordi partnerskabssamarbejdet i 

specialets case er grænseoverskridende. De professionelle identiteter skal overskride sig selv.  

Først og fremmest er det grænseoverskridende ved, at elitetrænerne og idrætslærerne skal løse 

arbejdsopgaver, som de ikke har prøvet før, og som ikke er en del af deres normale kerneydelse. 

Som vi har set i analysen så rummer det tætte samarbejde nogle arbejdsopgaver, som ligger ud over 

deres normale faggrænse og ansvar – og som de derfor ikke har samme ejerskab over for. Men 

elitetrænerne og idrætslærerne har også svært ved at se nye muligheder i andre (tværfaglige) former 

for samarbejde. De har svært ved at se ud over deres normale praksis i den forstand, at de dårligt 

kunne se samarbejdet organiseret anderledes end det simple og arbejdsdelte samarbejde. Det 

arbejdsdelte samarbejde er udtryk for en professionel forsvarsmekanisme hos de professionelle 

identiteter, hvor de forsøger at holde sig til det kendte og trygge. Tilpasning til forandringer eller 

opfindelse af nyt kan være svært for professionelle identiteter. Det kræver, at man kan sætte sig 

udover sin egen professionalitet. At tænke sin egen praksis ind i nye sammenhænge og roller. Det 

kræver en sædvane-udfordrende 2. ordensrefleksion og ikke bare en sædvane-lig refleksion 

(Wackerhausen 2008: 17). Partnerskabssamarbejdet giver mulighed for at sætte fagligheder i spil og 

møde det fremmede, så de professionelle kan blive ’fremmed for sig selv’ (ibid.:18). På den måde 

kan de professionelle opfinde nye og mere optimale løsninger. Men som analysen har vist, så 

kommer det ikke af sig selv, hvis aktørerne ud fra en 1.ordensrefleksion kun vælger de oplagte 

løsninger. Det skal faciliteres og fremmes – evt. fra en koordinator eller leder. 

På grund af de professionelle identiteter og partnerskabssamarbejdets grænseoverskridende 

karakter, så ser idrætspartnerskabet mellem elitetrænere og idrætslærere i virkelighedens praksis ud 

til at være mere komplekst end partnerskabsteoriens ideelle forestillinger lader os tro (Hardis 2004). 

De professionelle identiteter kaster sig ikke bare risikovilligt ud i et partnerskab med andre 

professionelle, hvor de nemt og uproblematisk taler sig frem til en fælles win-win situation gennem 

et tæt og tværfagligt samarbejde. Og de er ikke nødvendigvis så åbne, (risiko)villige og fleksible, 

som partnerskabssamarbejdet i den ideelle situation har brug for. 
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5.0 Konklusion  

I lyset af folkeskolereformens krav om større inddragelse af det lokale foreningsliv har dette 

speciale undersøgt betydningen af professionelle identiteter for samarbejdet i et tværprofessionelt 

idrætspartnerskab mellem eliteidrættens trænere og folkeskolens idrætslærere. Baggrunden for 

specialet er, at partnerskaber mellem den offentlige sektor og frivillige idrætsforeninger er 

populære, og at professionelle identiteter kan have afgørende betydning for udformningen og 

implementeringen af disse. De økonomisk stærke og professionelt drevne eliteidrætsforeninger 

hører til de idrætsforeninger, der er bedst rustet til at indgå idrætspartnerskaber, men 

partnerskabssamarbejdet mellem elitetrænere og idrætslærere er i litteraturen ikke tidligere blevet 

undersøgt. I et single-casestudie af et partnerskabsprojekt har specialet med udgangspunkt i en 

professionsteoretisk analyse- og forståelsesramme undersøgt elitetræneres og idrætslæreres 

professionelle identiteter. Tre forskellige professionsteoretiske perspektiver har fungeret som tre 

optikker til at kunne forstå professionelle identiteter i et partnerskabssamarbejde – de handler om 

faglig identitet, jurisdiktion samt partnerskabskompetencer og vilkår i konkurrencestaten. I 

analysedel 1 blev disse 3 optikker anvendt i en analysere af elitetræneres og idrætslærernes 

professionelle identiteter og deres genstandsfelt for at opnå forståelse for de professionelle og deres 

kontekst. Denne forståelse har haft betydning for fortolkningen af interviewundersøgelsen i 

analysedel 2 i bestræbelserne på at leve op til helhedskriteriet og den hermeneutiske cirkel. 

Undersøgelsen har ikke overraskende vist, at elitetrænernes og idrætslærernes professionelle 

identiteter er forskellige. Institutionelle og kontekstuelle forskelle mellem de to idrætsmiljøer, som 

de professionelle opererer i, sætter sit tydelige præg på den konkrete idrætspraksis. Det handler især 

om, at elitetrænerne beskæftiger sig med det specialiserede, det frivillige og det homogene 

(børnenes niveau og køn), mens idrætslærerne i den obligatoriske skoleidræt arbejder mere alsidigt 

og bredt med idræt for en mere heterogen børnegruppe. Det påvirker de professionelle identiteters 

grundsyn og mål. Hvor idrætslærerne hovedsagligt prioriterer idrætsoplevelser ud fra et psykisk 

intrapersonelt grundsyn, så prioriterer elitetrænerne i højere grad færdigheder indenfor den motorisk 

færdighedsmæssige dimension. Indbyrdes er såvel elitetrænere som idrætslærere dog også 

forskellige, hvilket viser de professionelle identiteters kompleksitet, sammensathed og unikke 

karakter. Forskelle i partnerskabsaktørernes værdier, viden, kompetencer og mål er dog hverken i 

partnerskabslitteraturen eller i denne undersøgelse nødvendigvis et problem – tværtimod. 

Forskellighederne er snarere forudsætningen for, at partnerskabssamarbejde overhovedet er relevant 

og brugbart. I evalueringen af det konkrete idrætsmæssige indhold vurderer både idrætslærere og 
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elitetrænere, at idrætspartnerskabet har meget høj kvalitet. På trods af de professionelle identiteters 

forskellige mål og værdier, så kan de altså ’mødes’ i samme praksis – og stadig opleve at de får 

opfyldt og tilgodeset deres grundsyn. Den positive evaluering synes dog at bero på konsensus 

omkring nogle grundlæggende antagelser, der skaber et fundament for idrætsundervisningen i 

partnerskabet. Samtlige aktører begrunder den positive evaluering med børnenes positive respons. 

Det er et centralt grundvilkår for samtlige professionelle identiteter, at alle børn er motiveret og 

deltager aktivt. Det skal være sjovt og alle skal være med. I de professionelle identiteter 

identificeres altså også en række centrale ligheder.  

Elitetrænernes professionelle identiteter indeholder dermed ikke en ’ekstrem’ elitesportslogik, og de 

overfører ikke rutinemæssigt og uden omtanke sportens koder i form af bl.a. konkurrence, 

præstation og fremgang fra deres normale praksis til idrætsarbejdet i den nye kontekst. Det er en 

central del af deres professionelle identitet og faglighed at kunne differentiere, målrette, justere og 

tilpasse alt afhængig af kontekst og udøvere. Deres professionelle identitet er sammensat af mange 

forskellige erfaringer fra forskellige dele af idrætsfeltet, hvilket gør dem i stand til at forstå 

forskellige koder og logikker, som de intuitivt kan sammensætte, afveje og balancere på varierende 

måder. For professionelle identiteter er det generelt svært at kunne ’overskride’ egen profession og 

sætte sig ud over egen professionalitet. Det kan være svært at tænke egen professionalitet ind i en 

ny kontekst, fordi de professionelle identiteter er afgrænset på godt og ondt. Men elitetrænerne i 

dette casestudie afgrænser sig ikke ud fra en snæver elitesportslogik. De er i besiddelse af en meget 

bred og fleksibel professionel identitet, der gør dem i stand til at tænke egen praksis ind i forskellige 

kontekster på idrætsfeltet – vel at mærke uden at skulle bruge den såkaldte 2.ordensrefleksion og 

gøre sig ’fremmed for sig selv’. Det er en væsentlig kvalitet, når der skal partnerskabes.  

De professionelle identiteter i partnerskabssamarbejdet har dog ikke alene afgørende betydning i 

forhold til, hvad der skal ske i idrætsundervisningen – altså at blive enige om det konkrete 

idrætsmæssige indhold. De har også en afgørende betydning i forhold til, hvordan det skal ske – 

altså hvordan de skal samarbejde, og hvem der gør hvad og hvordan. Det handler bl.a. om 

jurisdiktion i samarbejdet, om forventninger til arbejds- og rollefordelingen og om aktørernes 

motiver for at deltage i partnerskabet. Undersøgelsen viser her, at idrætslærerne ikke har interesse i 

en defensiv lukningsstrategi, hvor de forsøger at forsvare autonomi og jurisdiktion i 

praksisudøvelsen. I stedet er de åbne, fleksible og kan se interesse i at afgive autonomi til fordel for 

især faglig inspiration og udvikling. Afgivelsen af autonomi synes at være betinget af en 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

76 

 

(an)erkendt kompetenceforskel ift. øvelser og idrætsspecifik viden, hvilket gør de specialiserede 

elitetrænerne til en god samarbejdspartner for idrætslærerne. Det stemmer fint overens med 

forventningerne hos de karriereopbyggende elitetrænere, der ikke deltager ud fra en klassisk 

frivillighed og altruisme. Med en offensiv tilgang ønsker de en central og dominerende rolle ud fra 

motiver om opbygning af egen ’karriere’, bedre idrætsundervisning, dygtigere børn, flere talenter 

og flere medlemmer i klubben/sporten. Ovenstående interesser resulterer i et tydeligt arbejdsdelt og 

enkelt samarbejde, hvor elitetrænerne forestår undervisningen, mens idrætslærerne observerer samt 

yder pædagogisk assistance. Dette partnerskabssamarbejde fungerer – både fordi de professionelle 

identiteter får et tilfredsstillende udbytte og fordi børnenes responderer positivt. Så langt synes der 

altså ikke at være noget argument for, at partnerskabssamarbejdet mellem elitetrænere og 

idrætslærere ikke kan fungere eller at elitetrænere skulle udgøre en dårligere samarbejdspartner end 

andre trænere – tværtimod er der tegn på at de måske ligefrem kan være en mere attraktiv 

samarbejdspartner. 

Men undersøgelsen finder også, at de professionelle identiteter har betydning for, at partnerskabet 

lige præcis er indrettet som et enkelt, arbejdsdelt og specialiseret samarbejde. De professionelle 

identiteter vælger tilsyneladende det arbejdsdelte og specialiserede samarbejde mere eller mindre 

automatisk, fordi det ikke er nær så grænseoverskridende som et mere integreret og tæt samarbejde. 

I det arbejdsdelte samarbejde kan aktørerne handle mere ud fra egen professionalitet og ’sædvane’-

lige løsninger uden at skulle forholde sig til andre professionelle identiteter. Eller gøre brug af den 

såkaldte 2.ordensrefleksion ved at sætte sig uden for egen professionalitet i et forsøg på at udvikle 

og opfinde nyt i samarbejdet med andre professionelle. Det kræver mod, selvtillid og diplomati at 

arbejde tæt sammen. Det er grænseoverskridende, svært og utrygt, hvorfor et mere arbejdsdelt 

samarbejde reducerer kompleksitet og giver øget tryghed. Og det gør samarbejdet mindre personligt 

og aktørafhængigt, hvilket reducerer risikoen for akutte (domæne)konflikter, fordi fagligheder og 

forskelligheder ikke sættes i spil i nær samme grad. Derfor forsøger de professionelle identiteter at 

indrette samarbejdet mere arbejdsdelt og bureaukratisk med større afstand og uafhængighed samt 

mindre tværfaglig involvering og integration. Konsekvensen synes at være, at de professionelle 

identiteter ikke ser mulighederne i andre indretninger af samarbejdet, som kan være mere optimale 

eller udbytterige. 

Undersøgelsen viser dog, at der er grænser for distancen og uafhængigheden i det arbejdsdelte 

samarbejde. For at undgå interessekonflikter er der brug for tidlig og kontinuerlig kommunikation, 



Morten Søndergaard Speciale August 2014  

77 

 

hvor forventninger og roller afstemmes. Det viser sig først og fremmest ved, at aktørerne i casen 

ikke er enige om, hvorvidt idrætslærerne skal motivere børnene, være observatører eller praktiske 

hjælpere. Men også fordi idrætslærerne i længere partnerskabsforløb vil have mere indflydelse og 

kontrol – særligt omkring planlægning af forløbet. Det vil sige, at fordi forskellige professionelle 

identiteter skal samarbejde, så er der et større behov for at kommunikere, planlægge, koordinere og 

afstemme. Det er en vigtig del af den smørelse, der vedligeholder partnerskabet. Dette behov øges i 

tilfælde af, at der ønskes et tættere samarbejde med større kontakt og afhængighed. Men disse 

partnerskabsopgaver kan være grænseoverskridende for de professionelle identiteter. Ikke alene ved 

at de skal sætte sig selv udenfor egen professionalitet, og ind i andres professionalitet, i løsningen af 

nye arbejdsopgaver, der ikke er en del af den ’sædvane’-lige professionalitet. Det 

grænseoverskridende kan også bestå i, at de nye arbejdsopgaver ikke opfattes som en del af eget 

ansvars- og fagområde, hvorfor der ikke tages initiativ eller ejerskab for disse. Idrætslærerne vil kun 

prioritere disse nye og besværlige arbejdsopgaver, hvis der afsættes arbejdstid eller løn af til det. 

Elitetrænerne ser ligeledes disse arbejdsopgaver, der rækker ud over den idrætsspecifikke 

undervisning, som værende betinget af løn eller karriereopbyggende udbytte. 

Partnerskabssamarbejdet kan dermed komme til at lide under manglende opbakning, smøring, 

tilslutning og vedligeholdelse. Og det kan være uheldigt, fordi det lige nøjagtig er noget af det, som 

er forudsætningen for, at aktørerne vil være åbne, risikovillige og fleksible i et tættere samarbejde. 

Hvis elitetrænerne eller idrætslærerne oplever, at de andre parter ikke prioriterer 

partnerskabssamarbejdet, så vil de heller ikke selv investere på fuld kraft. Man vil ikke ’tabe’ eller 

udnyttes i partnerskabssamarbejdet. Udviklingen af partnerskabssamarbejdet og deltagelse i vigtige 

vedligeholdelsesopgaver kommer altså ikke af sig selv. Det kan derfor se ud til at være en specifik 

opgave for ledere, koordinatorer eller andre at fremme og facilitere disse samarbejdsprocesser. 

Partnerskabskompetencerne åbenhed, (risiko)villighed og fleksibilitet er i denne optik ikke kun 

nogle man i større eller mindre grad kan besidde, men i høj grad også nogle der under rette 

betingelser kan skabes i det enkelte partnerskab. Det viser, at partnerskabssamarbejde på grund af 

forskellige professionelle identiteter kan være krævende og besværligt – et succesfuldt 

partnerskabssamarbejde mellem professionelle identiteter kræver ressourcer og tilslutning. Det er 

derfor, at professionelle identiteter på én og samme tid både kan siges at udgøre styrken og 

svagheden ved tværprofessionelt partnerskabssamarbejde. Og det er derfor, at tværprofessionelt 

partnerskabssamarbejde kan være mere vanskeligt end ideelle forestillinger om partnerskaber giver 

anledning til at tro.  
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5.1 Perspektivering 
Specialet har givet øget indsigt i mekanismer og processer i et tværprofessionelt 

partnerskabssamarbejde mellem elitetrænere og idrætslærere. På baggrund af undersøgelsens 

resultater fristes man til at komme med bud på karakteren af de kommende idrætspartnerskaber i 

folkeskolen. Undersøgelsen synes at lægge op til, at de kommende idrætspartnerskaber mellem 

professionelle identiteter i første omgang vil være indrettet efter en simpel og fast struktur med 

tydelig arbejdsdeling, specialisering og distance – simpelthen fordi det er mest oplagt og trygt for de 

professionelle identiteter. Og fordi mere tætte, spontane og integrerede partnerskaber er mere 

krævende og grænseoverskridende. Kommende erfaringsopsamlinger og evalueringer, der følger 

implementeringen af ’den åbne skole’ i folkeskolereformen, vil kunne gøre os klogere på dette. 

Et partnerskabssamarbejde med større uafhængighed og distance samt mindre kontakt og 

integration er dog ikke et dårligere idrætspartnerskab – det er blot et mindre komplekst samarbejde. 

Undersøgelsen viser netop, at et sådant partnerskabssamarbejde mellem elitetrænere og idrætslærere 

kan være succesfuldt og tilfredsstillende for alle parter – også børnene. Det lever op til definitionen 

af et partnerskab ved at være gensidigt forpligtende, ligeværdigt, dialogbaseret og synergiskabende. 

Men grænsen for, hvornår et partnerskab ikke længere lever op til disse kriterier og blot bliver et 

samarbejde, synes dog at være uklar. Et spørgsmål til fremtidig undersøgelse handler derfor om, 

hvorvidt meningen og værdien med et idrætspartnerskab udvandes, hvis man i bestræbelserne på at 

gøre partnerskabet mindre krævende og omstændigt forsøger at indrette en minimalistisk 

partnerskabsmodel med en lav grad af dialog, forpligtelse, ligeværd og synergi (Hjære 2005). 

Et tredje interessant aspekt af undersøgelsen går på elitetrænernes brede og fleksible professionelle 

identitet i forhold til at kunne tilpasse faglig praksis til forskellige kontekster på idrætsfeltet, hvilket 

viser sig som en fordel i tværprofessionelt partnerskabssamarbejde. Det synes nærliggende at 

antage, at elitetrænerne netop er mere fleksible end andre professionelle identiteter, fordi de ikke 

tilhører en formel profession med autorisation på et bestemt domæne – dvs. en antagelse om; jo 

større formel professionalisering, desto mere afgrænset og mindre fleksibel professionel identitet er 

der tale om. Høj grad af specialisering og professionalisering kan indsnævre faggrænser, hvilket kan 

gøre partnerskabssamarbejdet mere besværligt – men ikke umuligt. Andre studier kan undersøge 

om professionelle med lav grad af formel professionalisering generelt viser sig at være bedst egnet 

til tværprofessionelt partnerskabssamarbejde.  
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Med lavere formel professionaliseringsgrad følger tilsyneladende også en mindre ensretning, 

hvilket gør, at elitetrænerne formentlig ikke kun er mere fleksible men også mere forskellige end 

andre typer af professionelle. Elitetræner-begrebet er derfor bredt og upræcist. Det svækker 

undersøgelsens generaliseringspotentiale, som i forvejen vurderes at være lavt, da professionelle 

identiteter per definition er individuelle og unikke. Andre idrætspartnerskaber kan dermed adskille 

sig fra denne undersøgelse ved at have deltagelse af andre unikke elitetrænere og idrætslærere. Eller 

være anderledes organiseret og styret i en anden kontekst. Specialet har vist, at samarbejdets 

organisering, ledelse og styring er afgørende for det tværprofessionelle samarbejde, men har ikke 

beskæftiget sig med, hvordan det skal gøres. Udover styringen af partnerskabssamarbejdet har 

udvælgelsen og rekrutteringen af professionelle også betydning. Når der er stor indbyrdes forskel på 

de professionelle identiteter blandt elitetrænere og idrætslærere, så synes det vigtigt at udvælge de 

’rigtige’. Undersøgelsen peger på, at det eksempelvis ikke er alle elitetrænere, der har interesse i at 

deltage. Ligeledes kan man måske ikke forvente, at alle idrætslærere vil være lige så åbne, fleksible 

og modtagelige, som de der deltog i ESAA Kids projektet. Andre studier må dermed være med til at 

afgøre om denne undersøgelses resultater finder mere generelle træk ved elitetrænere, idrætslærere 

og professionelle identiteter i tværprofessionelt partnerskabssamarbejde.  
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7.0 Bilag 
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Bilag 3: Transskriptionsmanual 
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Bilag 1: Projektbeskrivelse 

 

Pilotprojekt ESAA Kids 

 

Indledning - Formål og baggrund: Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) ønsker i efteråret 

2013 at afprøve og gennemføre pilotprojektet ESAA Kids, der er et forsøg med målrettet 

træningsforløb for børn i Aarhus kommune med fokus på basale kropslige og idrætslige 

færdigheder. Pilotprojekterne har sin baggrund i primært 3 årsager. 

 

Først og fremmest ønsker ESAA at udbygge den eksisterende talentudviklingsmodel. En model, der 

i højere grad har blik for helheden, og som på baggrund af ansvarlig træning kan skabe resultater på 

højeste niveau. En talentudvikling med en tidlig og målrettet indsats for de præpubertære børn, som 

skal være med til at løfte niveauet i talentmassen – og ikke bare fokusere på de udøvere, der 

allerede er talenter. Det ligger helt i tråd med linjen hos Team Danmark, der har udpeget 

talentudvikling som nationalt satsningsområde (én af de tre centrale målsætninger) i støttekonceptet 

for 2013-2016 (Team Danmark støttekoncept 2013-2016: 7,15). Samfundsudviklingen har 

forårsaget, at de kropslige forudsætninger for optimal talentudvikling er forringet. Det antages 

derfor ofte, at børn i stigende grad har svært ved at mestre de basale kropslige færdigheder. Og det 

får konsekvenser resten af børnenes idræts- og talentliv. De kritiske perioder for udvikling af 

kroppens abc og sportens abc finder netop sted i præpuberteten – dvs. hvis ikke de får indlært de 

fundamentale kropslige og sportslige færdigheder inden puberteten, så kan det blive meget svært 

senere. Perioden fra 8-12 år kaldes ofte for en gylden periode for indlæringen og kan bruges til at få 

de generelle og alsidige sportsspecifikke færdigheder på plads (sportens abc) (Team Danmark, 

2006: 49). Det er altså i denne alder, at der for alvor skal sættes ind for både at løfte 

talentudviklingen og glæden ved at mestre basale og alsidige kropsfærdigheder. Det er afgørende, at 

børn i og omkring den motoriske guldalder tidligt får de rigtige bevægelsesmæssige forudsætninger 

i rygsækken. De fundamentale basisfærdigheder i kroppens ABC og idrættens ABC skal udvikles 

og forbedres gennem leg og træning og på den måde skabe et solidt fundament og en glæde ved 

bevægelse og idræt. Det giver et bedre idrætsliv, både for de børn, der kun vælger at fordybe sig i 

idrætten i begrænset omfang – og for de børn, der vælger at se, hvor langt deres engagement og 

talent rækker i konkurrencen med andre.  
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Dernæst er verdens største forskningsprojekt i gang med at dokumentere effekterne af ekstra idræt i 

folkeskolen – også benævnt Svendborgprojektet. De foreløbige resultater viser, at øget fysisk idræt 

har en gavnlig sundheds- og træningseffekt – bl.a. færre livsstilssygdomme (diabetes, fedme), færre 

skader og skavanker samt bedre form, styrke, balance, koordination (Svendborgprojektet, 2013). 

Erfaringer peger samtidig på bedre koncentration og ro i skolens øvrige fag. Samtidig er 

igangværende forskning ved at undersøge en formodet sammenhæng mellem ekstra idræt og trivsel, 

mobning og kognitive evner – det formodes bl.a. at fysisk aktivitet påvirker hjernen på samme 

måde som kroppen, og at hjernen stimuleres og udvikles ved fysisk aktivitet (ibid.). Gevinsterne 

ved ekstra idræt og bevægelse hos børn og unge fremstår lysende klart. 

 

Til sidst giver den nye folkeskolereform, der træder i kraft i august 2014, mulighed for et frugtbart 

samarbejde med folkeskoler omkring mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 min. i 

gennemsnit om dagen. ESAA kids skal derfor være et samarbejdsprojekt med folkeskoler i Aarhus 

kommune, fordi vi tror på et frugtbart samarbejde med mange synergieffekter, når det kommer til 

sundhed, læring, trivsel, talentudvikling mm. 

 

Nedenstående tabel illustrerer, hvordan ESAA kids kan placeres i en mulig fremtidig 

talentudviklingsstruktur i ESAA: 

 

 

Tabel: ESAA talentudviklingsstruktur 

Talentmodel Idræt for alle Nuværende talentmodel 

Navn ESAA 1 

ESAA Kids 

ESAA 2 

ESAA kids 

ESAA 3 ESAA 4 

 

Alder 6-10 år 

Indskoling 

10-14 år 

Mellemtrin 

14-19 år +19 

Indhold FUNdamentals 

Målrettet Leg  

FundaMENTALS 

Lære at træne 

Disciplinspecifik 

+ fundamentals 

Disciplinspecifik 

+ fundamentals 
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Læring, sundhed 

og bevægelse 

Træne for at træne 

Læring, sundhed og 

bevægelse 

Fokus Kroppens ABC 

Alsidige basale 

bevægelses-

færdigheder: 

Motorik, 

Koordination/ 

teknik inden for 

gymnastik, 

rytmik, atletik, 

boldbasis, 

kropsbasis 

 Sportens ABC 

Mere idrætsspecifikke 

bevægelses-

færdigheder: Motorik, 

koordination/ teknik, 

hurtighed, fysisk 

træning inden for 

gymnastik, rytmik, 

atletik, boldbasis, 

kropsbasis 

Eliteidrættens ABC 

kompetitiv træning 

Individuel tr. 

Spidskompetencer 

Eliteidrættens ABC 

Træne for at vinde. 

Individuel tr. 

Selvtræning. 

Fysisk træning. 

Forankring Skole/SFO 

Subsidiært 

forældre 

Skole 

Subsidiært Klub 

Elite Klub 

Special Forbund 

Folkeskole 

Ungdomsudd. 

Eliteklub 

specialforbund 

Udd. Institution 

 

 

De to ESAA kids pilotprojekter har dog også til formål at indsamle konkrete erfaringer inden for 

følgende områder: 

 Konkret træningsindhold: 

o Udarbejde aldersrelateret øvelser til et helt forløb og afprøve disse 

o Træningens virkning på børnene: deltagelse, motivation, glæde 

o Udbytte af træningen: læring og færdigheder ift. Kroppens/sportens ABC samt andre 

gevinster (sociale kompetencer, klassens trivsel, sundhed, koncentration, fælles mål 

osv.)   

 

 Organisering af træningen og andre praktiske forhold 

o Træningens organisering (metode/didaktik, varighed, antal børn, faciliteter, udstyr 

osv.) 
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 Struktur for samarbejde mellem ESAA og samarbejdspartner 

o Aftaler/møder, kommunikation, kontaktpersoner og forankring 

 

Træningen i kroppens ABC og sportens ABC tager udgangspunkt i basale kropslige og 

idrætsspecifikke bevægelsesfærdigheder inden for følgende 5 idrætsområder (eksempler på indhold 

angivet i parentes): 

 Rytmik (fx Dans, koordination, motorik, musik og rytmebevægelse) 

 Gymnastik (fx rulle/trille, rotationer om egen akse, fornemmelse for kropsposition, rumlig 

orientering, balance, spring) 

 Atletik (fx hoppe, kaste, springe, løbe, spurte, teknik/koordination) 

 Boldbasis (fx Boldkontrol (leg med bold), splitvision/overblik, teknik/koordination (gribe, 

aflevere, kaste, sparke), spilforståelse, retningsskift, reaktion osv. 

 Kropsbasis (corestability, udholdenhed, styrke, bevægelighed, smidighed, balance, 

koordination, kropsbehændighed) 

 

ESAA rekrutterer trænere på hvert område fra eliteklubberne i Aarhus kommune. Træningen i 

kroppens og sportens abc tager udgangspunkt i aldersrelateret træning, som den er beskrevet af 

Team Danmark. Ovenstående idrætsområder er udvalgt ud fra den begrundelse, at de indfanger en 

stor del af idrættens basale kropslige færdigheder. Områderne har tilsammen fokus på de 

fundamentale bevægelsesfærdigheder inden for en lang række af idrætter. Børnene får derfor et 

alsidigt bevægelsesrepertoire, som de vil kunne drage fordel af uanset, hvilken idrætsgren de senere 

vil fordybe sig i. 

 

ESAA kids – det konkrete pilotprojekt 

 

Hvad: I overensstemmelse med talentudviklingsmodellen angivet ovenfor i tabel, så har ESAA 

ønsket at afprøve et træningsforløb for 6-10 årige indskolingsbørn i Aarhus kommune med fokus på 

kroppens ABC inden for 5 hovedidrætsområder. Træningsforløbet i samarbejde med folkeskolerne 

kan i princippet både foregå i idrætsundervisningen i skoletiden, den understøttende undervisning i 

skoletiden eller i SFO-tiden. Formålet med projektet er gennem målrettet leg og idræt at få 

aktiveret, stimuleret og udviklet børnene og deres fundamentale bevægelsesfærdigheder.  
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Hvem, Hvor og Hvordan: Træningsforløbet gennemføres i efteråret 2013 på 2 forskellige skoler i 

Aarhus Kommune – hhv. Rundhøjskolen og Ellevangskolen:  

 

Rundhøjskolen: ca. 70 børn, fordelt på 2 3.klasser (ca. 9 år) og 2 4.klasser (ca. 10 år), er en del af 

ESAA kids træningsprojektet, der forløber fra uge 44-50 med 1 ugentlig ’træning’ (i alt 7 gange). 

Træningen foregår i tidsrummet fra 12-14 i ’slippet’ mellem skole og SFO. De 4 klasser bliver fulgt 

til hallen af en lærer og hentet af pædagogisk personale fra SFO’en efter endt træning. Den 

effektive tid til idræt efter omklædning og bad er ca. 90 min. 

    

Ellevangskolen: På Ellevangskolen deltager 2 3.klasser (i alt 41 børn) i træningsprojektet, der 

forløber fra uge 45-50 med 1 ugentlig træning (i alt 6 gange). ESAA kids træningsforløbet foregår i 

klassernes idrætsundervisning i skoletiden og har en effektiv ’træningstid’ uden omklædning og bad 

på ca.65 min.  

 

På begge skoler deltager de samme elever i projektet gennem hele forløbet. Til gengæld er der 

forskel på antallet af elever, varigheden af træningen og træningsprojektets kontekst – på 

Rundhøjskolen indgår ESAA kids som en del af den pædagogiske idræt ’uden for’ skoletiden, mens 

det på Ellevangskolen erstatter den normale idrætsundervisning i skoletiden. 

  

 

Litteratur: 

Svendborgprojektet, 2013 (internethjemmeside): www.dialog-net.dk/dwn314144 (dialognet - 

forebyggelse og sundhedsfremme i syddanmark) 

Team Danmark, 2006. Aldersrelateret træning – målrettet træning af børn og unge.  

Team Danmark støttekoncept 2013-2016. http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Om-Team-

Danmark/Organisation/Bestyrelse/Materialer-

bestyrelsesmoeder/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Om-Team-

Danmark/Bestyrelse/2012/14%20maj%202012/Bilag%20til%20punkt%207%20-

%20St%C3%B8ttekoncept_2013-2016_K4.ashx 

 

 

http://www.dialog-net.dk/dwn314144
http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Om-Team-Danmark/Organisation/Bestyrelse/Materialer-bestyrelsesmoeder/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Om-Team-Danmark/Bestyrelse/2012/14%20maj%202012/Bilag%20til%20punkt%207%20-%20St%C3%B8ttekoncept_2013-2016_K4.ashx
http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Om-Team-Danmark/Organisation/Bestyrelse/Materialer-bestyrelsesmoeder/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Om-Team-Danmark/Bestyrelse/2012/14%20maj%202012/Bilag%20til%20punkt%207%20-%20St%C3%B8ttekoncept_2013-2016_K4.ashx
http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Om-Team-Danmark/Organisation/Bestyrelse/Materialer-bestyrelsesmoeder/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Om-Team-Danmark/Bestyrelse/2012/14%20maj%202012/Bilag%20til%20punkt%207%20-%20St%C3%B8ttekoncept_2013-2016_K4.ashx
http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Om-Team-Danmark/Organisation/Bestyrelse/Materialer-bestyrelsesmoeder/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Om-Team-Danmark/Bestyrelse/2012/14%20maj%202012/Bilag%20til%20punkt%207%20-%20St%C3%B8ttekoncept_2013-2016_K4.ashx
http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Om-Team-Danmark/Organisation/Bestyrelse/Materialer-bestyrelsesmoeder/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Om-Team-Danmark/Bestyrelse/2012/14%20maj%202012/Bilag%20til%20punkt%207%20-%20St%C3%B8ttekoncept_2013-2016_K4.ashx
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Bilag 2: Interviewguides 

2a) Interviewguide til idrætslærere 

De to enkeltinterviews med 2 idrætslærere havde en varighed på ca.60 min. 

Briefing 

Mange tak fordi du vil tage dig tid til at tale med mig. Som nævnt over mail er jeg i gang med mit 

afsluttende speciale, der handler om idrætspartnerskaber med børn og unge. Interviewet kommer 

primært til at handle om dine holdninger, tanker og erfaringer, fordi du er kompetent inden for 

idrætsarbejdet med børn og unge og fordi du har været med i pilotprojektet kaldet ’ESAA kids’. 

Formålet er på ingen måde en vurdering eller bedømmelse af dig som individ. Det er vigtigt for 

mig at understrege, at jeg ikke ’fisker’ efter rigtige og korrekte svar. Jeg er blot interesseret i at 

høre om dine åbne og ærlige oplevelser, tanker og fortællinger. Du er anonym og kan snakke helt 

frit. Dit navn vil ikke blive nævnt i specialet og personer, steder osv., som du fortæller om i 

interviewet, vil også blive anonymiseret. Jeg vil dog meget gerne bede om lov til at optage 

interviewet. Du skal endelig sige til, hvis der er nogle af mine spørgsmål du ikke forstår eller som 

ikke giver mening. Og du må selvfølgelig bruge alle de tale- og tænkepauser, som du har lyst til. 

Jeg regner med, at interviewet vil vare ca. 60 min.  Har du spørgsmål inden vi går i gang? 

Forskningsspørgsmål 

og teoretisk 

interviewguide 

(overskrifter) 

Operationelle interviewspørgsmål 

Baggrundsinfo  Alder? 

Uddannelse? 

1. Hvilken faglig 

identitet har 

interviewpersonen?  

Indsigt i den faglige 

identitet 

Motivation 

Værdier i idræt 

Konkret handling i 

praksis 

 

Fortæl din historie om hvordan du er endt her i dag som idrætslærer. 

Tænk så langt tilbage som du kan og fortæl om alt det, du igennem livet 

har lavet, og som har haft betydning for at du sidder her i dag som 

idrætslærer?  

Hvorfor er du idrætslærer (opsummerende)? 

Hvad er det ved idræt og idrætsudøvelse du personligt selv kan lide og 

sætter pris på? 

Betyder det noget for dig, at du selv er aktiv med kroppen i 

undervisningen? Er du omklædt? 

Kan du prøve at beskrive den mest typiske idrætsundervisning for dig – 

dvs. den undervisning der (i gennemsnit) bedst beskriver det du gør, den 

måde tingene er opbygget, organiseret, det i laver og den måde i laver 
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Værdier i praksis 

 

Kompetenceopfattelser 

 

Prioritet og interesse 

 

Uddannelse 

tingene på? 

Fortæl om den gode idrætsundervisning for dig– en undervisning hvor 

du går glad væk derfra og tænker; ’det var god idrætsundervisning’. Kan 

du prøve at give et konkret eksempel på en oplevelse af en god 

undervisning, hvor du forsøger at beskrive, hvad det var, du gjorde, som 

var med til at gøre timen god? 

Hvad er det vigtigste børn og unge får ud af at dyrke idræt? 

Hvad er de vigtigste kompetencer for dig i idrætsarbejdet med børn? 

Når du snakker sammen med kollegaer om idrætsundervisning, hvad 

snakker i så mest om? 

Er der noget du gerne vil snakke mere om med kollegaer eller andre ift. 

idræt?  

Tænk tilbage på din (idræts)uddannelse og kurser – hvad var der mest 

fokus på? Hvad lærte du? Hvad fik du mest ud af? 

2. Hvordan opfattes 

egen praksis i forhold 

til ’den anden 

professionelles’ 

praksis? 

Forventninger til 

partnerskabsprojekt 

 

Forventninger til, 

tanker om og vurdering 

af den anden 

professionelle 

 

Grænsedragning – dem 

og os 

Fortæl historien om din indgang ind til partnerskabsprojektet ’ESAA 

Kids’ og ind til du sidder her i dag – dvs. fra dine første tanker og 

forventninger da du hørte om det første gang og indtil nu hvor projektet 

er afsluttet. 

Hvad var dine forventninger til forløbet generelt? Hvad håbede du at få 

ud af det? Hvad håbede skolen at få ud af det? 

Hvad var dine forventninger til din egen rolle? 

Hvad var dine forventninger til elitetrænerne? 

Hvad var dine forventninger til samarbejdet med elitetrænerne fra ESAA 

– dvs at skulle samarbejde med en der ikke er idrætslærer? Hvilke tanker 

gjorde du dig? 

Hvad tænker du, der kendetegner elitetræneres træning mest? Hvad 

forestiller du dig, der betyder mest for dem? 

Kunne du i det konkrete projekt se forskelle på din måde at undervise på 

ift. elitetrænerne? Forskellige måder at gøre ting på, snakke på, fokusere 

på? Hvordan? 

3. Hvordan evaluerer 

og opfatter 

interviewpersonen 

Hvordan var din opfattelse af selve forløbet? Samarbejdet? Egen rolle? 

idrætslærernes rolle? 
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partnerskabs-

samarbejdet? 

Opfattelse/oplevelse af 

partnerskabsprojekt og 

samarbejde 

 

 

 

 

Autonomi og 

jurisdiktion 

 

 

 

Hvordan vil du specifikt vurdere og beskrive kvaliteten i det konkrete 

projekt ift. det, du forbinder med god undervisning?  

Fortæl om en positiv oplevelse i projektets partnerskabssamarbejde? 

Fortæl om en mindre positiv oplevelse i projektets 

partnerskabssamarbejde? 

Hvad skal gøres anderledes en anden gang? 

Hvordan vil du vurdere samarbejdets tæthed – dvs. graden af 

samarbejde, interaktion, tværfaglighed, kommunikation i praksis? 

Hvad skal der til for at gøre partnerskabet meget tæt? Kan det lade sig 

gøre? Hvorfor – hvorfor ikke?  

Oplevede du situationer, hvor du måtte gå på kompromis med dine egne 

ønsker og holdninger?  

Hvordan har du det med at skulle gøre ting på en anden måde eller skulle 

argumentere for din måde at gøre tingene på?  

Forestil dig et langt samarbejdsforløb hvor trænerne står for 

undervisningen og du fungerer som praktisk gris. Hvad synes du om det? 

Hvad tror du dine kollegaer synes?  

4. Hvordan evaluerer 

og opfatter 

interviewpersonen 

partnerskabs-

samarbejde i lyset af 

folkeskolereform og 

konkurrencestaten? 

Det gode 

idrætspartnerskab og 

dets fordele og ulemper 

Udbytte 

Udfordringer 

Arbejdsopgaver i 

idrætspartnerskaber 

Holdninger til 

idrætspartnerskaber og 

Forestil dig det mest optimale partnerskab. Prøv at beskrive det. Hvad er 

din rolle? Hvad er elitetrænerens rolle? 

Kan det mest optimale partnerskab lade sig gøre? Hvorfor? Hvorfor 

ikke?  

Ændrer et partnerskab på dit arbejde? Dine opgaver? Dine kompetencer? 

Hvad synes du om det? 

Hvad tror du, der afholder idrætslærere og skoler fra at gøre mere for at 

oprette idrætspartnerskaber mellem skoleidrætten og eliteidrætten?  

Hvad ser du som den generelle holdning til idrætspartnerskaber blandt 

dine lærer-/trænerkollegaer? 

Idrætspartnerskaberne er blevet særligt aktuelle og relevante ifm. 

Folkeskolereformen. Hvad synes du om den åbne skole i 

folkeskolereformen? 

Hvad mener du helt overordnet selv om folkeskolereformen? 

Prøv at tage et kig ind i krystalkuglen og beskriv hvordan det ser ud med 
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reform generelt idrætspartnerskaber om 2 år.  

Debriefing Har du nogen afsluttende kommentarer eller noget du gerne vil spørge 

om?  Er der noget, du har undret dig over? Er der noget, vi ikke har 

berørt i løbet af interviewet, som du tænker, der er relevant? 

 

2b) Interviewguide til elitetrænere 

Briefing 

Mange tak fordi du vil tage dig tid til at tale med mig. Som nævnt over mail er jeg i gang med mit 

afsluttende speciale, der handler om idrætspartnerskaber og idrætsundervisning/træning med børn 

og unge. Interviewet kommer primært til at handle om dine holdninger, tanker og erfaringer, fordi 

du er kompetent inden for idrætsarbejdet med børn og unge og fordi du har været med i 

pilotprojektet kaldet ’ESAA kids’. Formålet er på ingen måde en vurdering eller bedømmelse af 

dig som individ. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke ’fisker’ efter rigtige og korrekte 

svar. Jeg er blot interesseret i at høre om dine åbne og ærlige oplevelser, tanker og fortællinger. Du 

er anonym og kan snakke helt frit. Dit navn vil ikke blive nævnt i specialet og personer, steder 

osv., som du fortæller om i interviewet, vil også blive anonymiseret. Jeg vil dog meget gerne bede 

om lov til at optage interviewet. Du skal endelig sige til, hvis der er nogle af mine spørgsmål du 

ikke forstår eller som ikke giver mening. Og du må selvfølgelig bruge alle de tale- og tænkepauser, 

som du har lyst til. 

Jeg regner med, at interviewet vil vare ca. 60 min.  Har du spørgsmål inden vi går i gang? 

Forskningsspørgsmål 

og teoretisk 

interviewguide 

(overskrifter) 

Operationelle interviewspørgsmål 

Baggrundsinfo  Alder? 

Uddannelse? 

1. Hvilken faglig 

identitet har 

interviewpersonen?  

Indsigt i den faglige 

identitet 

Motivation 

Værdier i idræt 

Fortæl din historie om hvordan du er endt her i dag som elitetræner. 

Tænk så langt tilbage som du kan og fortæl om alt det, du igennem livet 

har lavet, og som har haft betydning for at du sidder her i dag som 

træner?  

Hvad er det ved idræt og idrætsudøvelse du personligt selv kan lide og 

sætter pris på? 

Kan du prøve at beskrive en typiske træning for dig – dvs. den træning 

der (i gennemsnit) bedst beskriver det du gør, den måde tingene er 
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Konkret handling i 

praksis 

 

 

Værdier i praksis 

Kompetenceopfattelser 

Prioritet og interesse 

 

 

Uddannelse 

opbygget, organiseret, det i laver og den måde i laver tingene på? 

Fortæl om den gode træning for dig– en træning hvor man går glad væk 

derfra og tænker; ’det var god træning’. Kan du prøve at give et konkret 

eksempel på en oplevelse af en god træning, hvor du forsøger at 

beskrive, hvad det var, du konkret gjorde, som var med til at gøre det 

godt? 

Hvad er det vigtigste børn og unge får ud af at dyrke idræt?  

Hvad er de vigtigste kompetencer for dig i træningen med børn? 

Når du snakker sammen med kollegaer om træning, hvad snakker i så 

mest om? 

Er der noget du gerne vil snakke mere om med kollegaer eller andre ift. 

idræt? 

Tænk tilbage på din idrætsuddannelse og kurser – hvad var der mest 

fokus på? Hvad fik du mest ud af?  

  

2. Hvordan opfattes 

egen praksis i forhold 

til ’den anden 

professionelles’ 

praksis? 

 

Forventninger til 

partnerskabsprojekt 

 

Forventninger til, 

tanker om og vurdering 

af den anden 

professionelle 

Grænsedragning – dem 

og os 

fortæl historien om din indgang ind til partnerskabsprojektet og ind til du 

sidder her i dag – dvs. fra dine første tanker og forventninger da du hørte 

om det første gang og indtil nu hvor projektet er afsluttet.  

Hvad var dine forventninger til forløbet generelt? 

Hvad var dine forventninger til din egen rolle? 

Hvad var dine forventninger til samarbejdet med idrætslærerne – dvs. at 

skulle samarbejde med en der ikke er elitetræner? Hvilke tanker gjorde 

du dig? 

Hvad tænker du, der kendetegner idrætslæreres idrætsundervisning? 

Hvad forestiller du dig, der betyder mest for dem? 

Kunne du i det konkrete projekt se forskelle på din måde at træne på ift. 

idrætslæreren? Hvordan? 

Hvad ser du som den største ulempe ved idrætslæreres praksis (måde at 

gøre tingene på) ift. et idrætspartnerskab?  

Kan du se nogle ting (i det konkrete projekt og generelt), som en 

idrætslærer vil kunne bidrage positivt med i et idrætspartnerskab? evt. 

forbedre noget? 
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3. Hvad evaluerer og 

opfatter 

interviewpersonen 

partnerskabs-

samarbejde? 

Opfattelse/oplevelse af 

partnerskabsprojekt og 

samarbejde 

 

Tanker om og 

vurderinger af 

samarbejdet 

 

 

Autonomi og 

jurisdiktion 

 

 

 

Hvordan var din opfattelse af selve forløbet? Samarbejdet? Egen rolle? 

Den andens rolle? 

Hvordan vil du specifikt vurdere og beskrive kvaliteten i det konkrete 

projekt ift. det, du forbinder med god undervisning?  

Hvad fik du af det? 

Fortæl om en positiv oplevelse i projektets partnerskabssamarbejde? 

Fortæl om en mindre positiv oplevelse i projektets 

partnerskabssamarbejde? 

Hvad skal gøres anderledes en anden gang? 

Hvordan vil du vurdere samarbejdets tæthed – dvs. graden af 

samarbejde, interaktion, tværfaglighed, kommunikation i praksis? 

Hvad skal der til for at gøre partnerskabet meget tæt? Kan det lade sig 

gøre? Hvorfor – hvorfor ikke?  

Oplevede du situationer, hvor du måtte gå på kompromis med dine egne 

ønsker og holdninger?  

Hvordan har du det med at skulle gøre ting på en anden måde eller skulle 

argumentere for din måde at gøre tingene på?  

Forestil dig et langt samarbejdsforløb hvor idrætslærerne står for 

undervisningen og du fungerer som praktisk gris. Hvad synes du om det? 

Hvad tror du dine kollegaer synes? 

4. Hvordan evaluerer 

og opfatter 

interviewpersonen 

partnerskabs-

samarbejde i lyset af 

folkeskolereform og 

konkurrencestaten? 

Det gode 

idrætspartnerskab og 

dets fordele og ulemper 

arbejdsopgaver i 

idrætspartnerskaber 

Forestil dig det mest optimale partnerskab og prøv at beskriv det. Hvad 

er din rolle? Hvad er idrætslærerens rolle? Hvad får du ud af det? 

Kan det mest optimale partnerskab praktisk lade sig gøre? Hvorfor? 

Hvorfor ikke?  

Kan du prøve at beskrive hvilke arbejdsopgaver og kompetencer der er 

forbundet med et idrætspartnerskab? Hvad er din holdning til disse? 

Ændrer et partnerskab på dit arbejde? Dine opgaver? Dine kompetencer? 

Hvad synes du om det? 

Hvad tror du, der afholder elitetrænere og eliteklubber fra at gøre mere 

for at oprette idrætspartnerskaber mellem skoleidrætten og eliteidrætten?  

Hvad ser du som den generelle holdning til idrætspartnerskaber blandt 

dine trænerkollegaer? 
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Udbytte 

Holdninger til 

idrætspartnerskaber og 

reform generelt 

Hvad synes du om at idrætsforeninger skal løse opgaver i det offentlige 

via partnerskaber? 

Prøv at tage et kig ind i krystalkuglen og beskriv hvordan det ser ud med 

idrætspartnerskaber om 2 år. 

Debriefing Har du nogen afsluttende kommentarer eller noget du gerne vil spørge 

om?  Er der noget, du har undret dig over? Er der noget, vi ikke har 

berørt i løbet af interviewet, som du tænker, der er relevant? 
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Bilag 3: Transskriptionsmanual 

Følgende retningslinjer er anvendt i transskriptionen af interviews: 

 Transskriptionens er foretaget så nøjagtigt som muligt for at undgå at mening går tabt. Dog 

med nedenstående forbehold. 

 Samtaler i briefing og debriefing er ikke transskriberet. 

 Pauser i talestrømmen er i skriftsproget markeret… 

 Lyde eller småord som øhh eller hhm er ikke transskriberet. Halve ord, ufærdige ord eller 

utydelige ord er heller ikke medtaget. 

 Stemninger eller gestikulationer er skrevet i parentes. 

 Citater eller gengivet tale fra informanterne er skrevet i ”citationstegn”. 

 I: Når interviewer taler. R: markerer når respondenten taler. 

 

Når udsagn fra informanterne anvendes i specialet, så er det med følgende retningslinjer: 

 Udsagn er renskrevet så de er mere læsevenlige. Dvs grove grammatiske ’talefejl’ er rettet. 

Halve sætninger er udeladt, hvis de ikke er væsentlige for forståelsen. Mange gentagelser af 

det samme ord er også udeladt. 

 (…) markerer at der er udeladt ord eller sætninger. 

 Informanternes udsagn er indsat i kursiv og i citatationstegn. 
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Bilag 4: Kodeliste 

Følgende kodeliste er brugt til at opdele de transskriberede interviews i mindre enheder. Samme 

tekststykker kan indeholde flere koder. Kodningen er foretaget i PC-programmet Nvivo. 

Efterfølgende er tekststykker blevet anvendt i meningskondensering og meningsfortolkning.  

 

Hovedkode underkode forklaring 

Faglig identitet Idrætsbaggrund og uddannelse Udsagn om den idrætsmæssige 

baggrund – såsom erfaringer, 

påvirkning, uddannelse 

Personlige motiver og værdier i 

idræt 

Udsagn om motiver for selv at 

dyrke idræt og de værdier der er 

forbundet hermed   

Faglighed i praksis Udsagn om undervisning/træning 

i praksis og til hverdag – 

interesse, fokus, typisk hhv. god 

undervisning/træning 

Værdier i idræt for børn Udsagn om hvad børn får ud af 

idræt 

Kompetenceopfattelse Udsagn om vigtige kompetencer i 

idrætsundervisningen/træningen 

med børn 

Jurisdiktion Udtalelser om forskelle mellem 

professionelle 

Udsagn om forskelle i faglighed, 

praksis mm. 

autonomi Udsagn om autonomi og 

rollefordeling 

Udbytte og interesse Udsagn om personligt udbytte og 

interesser i samarbejdet  

Folkeskolereform og 

konkurrencestat 

Partnerskaber og åben skole i 

folkeskolereform 

Udsagn om partnerskaber, 

samarbejde eller den åbne skole i 

den nye folkeskolereform  

Arbejdsopgaver og arbejdsform Udsagn om nye arbejdsopgaver 

og arbejdsformer i partnerskabet 

Partnerskabssamarbejde Forventninger til Udsagn om forventninger til 
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partnerskabssamarbejde partnerskabssamarbejde inden 

pilotprojektet 

Evaluering af 

partnerskabssamarbejde 

Udsagn om evalueringen af 

partnerskabssamarbejdet i 

pilotprojektet (gevinster, 

ulemper, tæthed, kvalitet) 

Perspektiver, muligheder, fremtid 

for partnerskabssamarbejde 

Udsagn om perspektiver og 

muligheder for 

partnerskabssamarbejde i fremtid  

 

 

Bilag 5: Transskriberede interviews 

NB. Alle transskriptioner er vedlagt på CD. 

 5a) Interview med Louise (elitetræner) 

 5b) Interview med Cecilie (elitetræner) 

 5c) Interview med Helle (idrætslærer) 

5d) Interview med Jørgen (idrætslærer) 

 


