LÆRER
VEJLEDNING
IDRÆTSLÆRERENS GUIDE

IDRÆTSFAGETS UDVIKLING
– FRA AKTIVITETSFAG
TIL LÆRINGSFAG
Idrætsprøven, idrætsfagets læringsdimension og særligt de to kompetenceområder
Idrætskultur og relationer og Krop, træning og trivsel skaber nye muligheder i
forhold til den forståelse og måde, hvorpå idrætslærere planlægger, gennemfører
og evaluerer idrætsundervisningen gennem hele skoleforløbet.
Idrætsfagets læringsdimension lægger op til, at eleverne tilegner sig redskaber
til at anvende og udvikleet verbalt idrætsfagsprog om det, der læres i idræts
undervisningen. Det stiller nye krav til idrætslæreren og idrætsundervisningens
didaktiske form og faglige indhold. Idrætsfaget har gennem mange år haft kultur
for at være et aktivitetsfag med sit primære fokus på kropslige erfaringer og uden
fokus og plads til at sprogligøre faget.
Dette undervisningsmateriale er udviklet i et forsøg på at skabe en idrætsdidaktisk
tankegang, der fordrer en mere dialogisk tilgang til idrætsundervisningen. Vi ønsker
med materialet at skabe positive forstyrrelser hos idrætslærerne og eleverne ved fx
materialets udformning som store plakater til ophængning i idrættens læringsrum
(hal/sal/græsareal). Slutteligt er formålet med materialet at understrege vigtig
heden af, at idræt er et læringsfag for både krop og hoved.

TEMABASERET
IDRÆTSUNDERVISNING
Omdrejningspunktet i dette undervisningsmateriale er, at du som idrætslærer får præsenteret
forskellige måder at arbejde med et tema i idrætsundervisningen. Spørgsmål som;
• Hvad vil det sige at arbejde temabaseret?
• Hvilke muligheder giver det eleverne og mig som idrætslærer, når idrætsundervisningen er
temabaseret?
Disse skulle gerne blive understøttet i dette materiale gennem anvendelse af forskellige
undervisnings- og arbejdsmetoder i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af
idrætsundervisningen.
Der kan være forskellige grunde til at arbejde temabaseret i idrætsundervisningen:
• at temaet giver idrætsundervisningen nye perspektiver og måder, hvorpå man som
elev og idrætslærer tilgår idrætsfagets praktiske dimension fra indholdsområderne under
Kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse (ex Redskabsaktiviteter, Boldbasis og boldspil,
Løb, spring og kast)
• at udvikle et fagsprog og gennem dette kunne gå i dialog (lytte og fortælle) på flere planer;
lærer/elev(er), elev/elev og elev/lærer omkring et valgt tema fra Kompetenceområderne
Idrætskultur og relationer og Krop, træning og trivsel (ex Køn, Kultur, Samarbejde, Historie,
Sundhed)
I dette materiale præsenteres temaet KØN. Med temaet ”Køn” ønsker vi, at eleverne i indskolingen
og på mellemtrinnet forholder sig til køn som begreb i en idrætsfaglig sammenhæng. Der tages
udgangspunkt i forskellige fagord jf. plakatmodellen Køn, fx biologiske forudsætninger, mental
træning, udstyr, kønsneutralt m.m. Temaet køn har i dette undervisningsforløb fokus på, at elev
en øger bevidstheden gennem afprøvning, italesættelse og refleksion i forhold til begge køns
forskellige forudsætninger herunder begrænsninger vs. muligheder og ligheder vs. forskelle etc.

MATERIALETS
IDRÆTSDIDAKTISKE OPBYGNING
Igennem materialet præsenterer vi to tilgange til at planlægge og gennemføre en temabaseret
idrætsundervisning.
TILGANG 1: FRA TEMA TIL INDHOLDSOMRÅDE
Når man som idrætslærer vælger at gå fra et tema til et indholdsområde, betyder det, at
man har valgt en undervisningsmetode, hvor omdrejningspunktet for idrætsundervisningen er
temaet (jf. Fælles Mål under kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse). Til materialet er der
udarbejdet plakater, der tager afsæt i temaet Køn.
Når man arbejder med et tema som ex Køn, kan temaet virke komplekst for eleverne. For at
reducere denne kompleksitet kan det være en fordel at introducere eleverne for en eller flere
undertitler undervejs i forløbet, som kan bruges til at skærpe elevernes forståelse af et tema
samt give temaet retning.

KØN

DANS OG
UDTRYK

BOLDBASIS
OG BOLDSPIL

LØB, SPRING
OG KAST

SKOLE OLAKTIVITETER: RONING
OG BUESKYDNING

Ex på undertitler:
• Må vi alle det samme? Og kan vi alle det samme?
• At bruge hinandens styrker på de rigtige tidspunkter
• Ligestilling giver nye idrætsfællesskaber
• At acceptere, respektere og arbejde med vores forskelligheder
• Sammen nedbryder vi kønsfordomme
• Forskellighed er godt
• Hånd i hånd - lige meget hvilket køn du har
• Ikke kun for piger og ikke kun for drenge
• Kønsroller i idræt: Fortid – Nutid – Fremtid

TILGANG 2: FRA INDHOLDSOMRÅDE TIL TEMA
Modsat kan man som idrætslærer også vælge at gå fra indholdsområde til et tema. Det bety
der, at man arbejder med udgangspunkt i et udvalgt alsidigt idrætsområde ex Løb, spring og
kast, Kropsbasis, hvorefter temaet kobles på. I dette materiale er der udvalgt to idrætsforbund,
som er med til at eksemplificere, hvordan der kan arbejdes med temaet Køn ind i to konkrete
idrætsdiscipliner, som eleverne kan afprøve og kvalificere sig til i forbindelse med Skole OL.
De to idrætsforbund er:
• Dansk Forening for Rosport
• Bueskydning Danmark
De to idrætsforbund har været medudviklere på
den del af materialet, hvor temaet Køn kan sættes
i perspektiv i forhold til deres forbund, atleter og
udøvere, der dyrker enten roning eller bueskydning.

SKOLE OLAKTIVITETER: RONING
OG BUESKYDNING

KØN

GUIDET TOUR I MATERIALETS
OPBYGNING OG ANVENDELIGHED
Der anvendes forskellige undervisningsmetoder i materialet, som kan være med til at give idrætslæreren
nye didaktiske redskaber. Derudover rummer materialet også forskellige arbejdsmetoder til eleverne, som
hver for sig og tilsammen er med til at understøtte elevernes forståelse af temaet Køn.
Nedenfor har vi indsat overskrifter på hhv. undervisningsmetoder og arbejdsmetoder:
• Plakatmetoden (tavle- og refleksionsvæg til introduktion, timeouts, afrunding)
• Klasseøvelse (kropsligt spørgeskema, en undersøgelsesopgave til indsamling af klassedata)
• Elevkort (arbejds- og refleksionskort til elevgrupper á 2 – 3 pers.)
• Elevartikel (individuel fordybelses- og debatopgave)
PLAKATMETODENTMETODEN
Baggrund
Plakatmetoden som undervisningsmetode har vi gennem de sidste 4 år udviklet for at skabe gode
betingelser til idrætslæreren, som gerne vil arbejde med idrætsfagets mundtlige og refleksive dimension.
Plakatmetodens fornemste opgave er at sikre, at idrætsfagets teori/praksisforhold kan ske i en naturlig
vekselvirkning i idrættens læringsrum (fx hal/sal/græsareal).
Guide til anvendelse af plakatmetoden
I dette materiale får du og dine elever 6 idrætsdidaktiske plakater, som kan hænges op de steder, hvor der
undervises i idræt. Plakatmetoden er med til at understøtte at vi i idrætsundervisningen også har brug for
tavleplads ligegyldigt om undervisningen foregår i hallen, gymnastiksalen, skolegården eller på græsarealet.
Formålet med at hænge plakaterne op er:
• at understøtte hallen, salen eller udearealerne som et faglokale til idrætsundervisningen
• at sætte fokus på idrætsfagets fagsprog
• at det synliggøres for eleverne, hvad de skal arbejde med i forhold til temaet Køn

Plakaternes
indhold er:

DET SKAL JEG LÆRE
På disse to plakater
synliggøres der overfor
eleverne, hvad lærings
fokus er i forløbet med
temaet Køn henholds
vis efter 2. klasse og 7.
klasse.

UDSTYR OG
REDSKABER

FORUDSÆTNINGER
OG VILKÅR

REGLER

MENTAL
PÅVIRKNING

KØN

DET
SKAL
JEG
LÆRE

LÆRINGSMÅL EFTER 2. KLASSE

DET
SKAL
JEG
LÆRE

LÆRINGSMÅL EFTER 7. KLASSE

JEG KAN NÆVNE OG BEGRUNDE FYSISKE

JEG KAN BEGRUNDE OG FORKLARE,

FORSKELLE OG LIGHEDER PÅ PIGER OG DRENGE.

HVILKEN BETYDNING KØN HAR, NÅR JEG

JEG KAN SÆTTE ORD PÅ, HVORDAN JEG

DYRKER IDRÆT OG HVAD DET GØR

HAR DET, NÅR JEG DYRKER IDRÆT

VED MIG FYSISK OG MENTALT

?

ALDER

FYSISK
PÅVIRKNING

KØN
På denne plakat er der opstillet forskellige områder, som hver for sig og
tilsammen er med til at give elever et fagsprog omkring køn.

KØNSPOPULARITET
?

TIMEOUT
På denne plakat findes der en række spørgsmål, som man kan anvende under
vejs i idrætsundervisningen i form af timeout i form af små korte refleksions
pauser, hvor eleverne får mulighed for at komme i dialog omkring forskellige
spørgsmål omkring køn.

TIMEOUTS

KØN
– HVILKE FYSISKE FORSKELLE
ER DER PÅ DRENGE OG PIGER?
– HVILKE FYSISKE LIGHEDER
ER DER PÅ PIGER OG DRENGE?

FAKTAARK

BUESKYDNING
I Bueskydning findes der stort set ingen forskel på, om du er pige eller dreng, når du skyder med bue.
Alle regler er ens. Man skyder på samme afstand og bruger det samme udstyr.
Man kan argumentere for, at mænd har en lille fordel i fysik, når en tung bue skal trækkes op,
og derved kan opnå et mere roligt og stabilt optræk over en længere periode, altså over et stævne,
hvor man skyder mange pile. Men det er ikke i en målstok, som gør, at drenge og piger ikke
naturligt ville kunne konkurrere mod hinanden på helt lige vilkår.
Piger bruger ofte et brystværn for at beskytte brysterne imod slag fra strengen. Det er selvfølgelig
ikke en nødvendighed for drenge.

KUN 25% AF ALLE
BUESKYTTER I DANMARK
ER KVINDER.

MAN KAN BÅDE SKYDE INDIVIDUELT OG I HOLD.

423 PIGER I ALDEREN 0 – 18 ÅR

SOM NOGET NYT TIL OL2020 INDFØRES EN OL-

889 DRENGE I ALDEREN 0 – 18 ÅR

KONKURRENCE I MIX, MED ÉN HERRE OG ÉN DAME.

FAKTAARK

RONING
Mænd og kvinder træner på samme både, ror samme
distancer, laver samme træning osv. (kvinderne løfter dog
som regel mindre vægt f.eks., men træningen er den samme).

SELV OM DER IKKE
ER FORSKEL PÅ
REGLER OG UDSTYR,
KONKURRERER
KVINDER OG MÆND
IKKE IMOD HINANDEN.

DANSK ELITE

I bueskydning stiller man op efter hvilken buetype, man skyder med. De 2 store
buetyper er Recurveubuen (den olympiske bue) og Compoundbuen, som er en
moderne jagtbue, som nu bruges i konkurrence. Buetyperne konkurrerer ikke imod
hinanden på eliteplan, da der er stor forskel på, hvordan man skyder med buen.
Danmarks pt. bedste bueskytter indenfor recurve, er kvinder. Hvis vi afholdte
Danmarksmesterskab på tværs af køn, ville det blive en kvindelig vinder. Danmark
har en kvindelig verdensmester fra 2013 i recurvebuen.
Danmarks pt. bedste bueskytter indenfor compound er mænd. Hvis vi afholdte
Danmarksmesterskab på tværs af køn, ville det blive en mandlig vinder. Danmark
har en mandlig verdensmester fra 2016 i compoundbuen.

SPORTEN ER KØNSADSKILT

Eneste umiddelbare forskel er den fysiske styrke hos mænd og kvinder. Det kommer dog kun
til udtryk, når vi snakker skytter i verdenseliten. Her vil den fysiske forskel give et roligere sigte

MÆND OG KVINDER ER
LIGELIGT REPRÆSENTERET
VED OL.

Både mænd og
kvinder, atleter og
para-atleter ror
2000m til OL, VM
og EM. Kvinder ror
langsommere end
mænd, grundet den
fysiske forskel.

419 PIGER FRA 13 –18 ÅR

KONKURRERER UNDER

258 DRENGE FRA 0 –12 ÅR
675 DRENGE FRA 13 –18 ÅR

SAMME VILKÅR

MÆND OG KVINDER
KONKURRERER HVER
FOR SIG TIL OL OG DET
GÆLDER OGSÅ TIL VM
OG EM. DOG MÅ EN
STYRMAND GODT VÆRE
MAND I KVINDEBÅDE
OG OMVENDT.
STYRMANDEN FÅR OGSÅ
MEDALJE VED SEJRE.

Det danske landshold består
af en bruttogruppe, og landstrænerne og
sportschefen beslutter ud fra niveauet blandt
atleterne, hvilke bådtyper man vil satse på
til OL, VM og EM. Derfor varierer antallet
af atleter og hvilke konkurrencer/bådtyper
der stilles op i fra OL til OL.

Der findes fire vægtklasser i roning.
Letvægt m/k og åben klasse m/k.
Letvægtsroere
Letvægtsmænd må maksimalt veje 72.5 kg,
og gennemsnitsvægten i hele båden må ikke
overstige 70 kg (singlesculler 72.5 kg).
Letvægtskvinder må maksimalt veje 59 kg,
og gennemsnitsvægten i hele båden må ikke
overstige 57 kg (singlesculler 59 kg).
Den åbne klasse
Alle kan stille op uanset vægt.

og derved muligheden for en større træfsikkerhed. Det er ikke en faktor, som gør sig gældende
i den almene hjemlige elite, eller hos bredden for den sags skyld.

Den danske rekord på en
klassisk OL runde (72 pile fra 70 meter)
er 666 point ud af 720 mulige.
Rekorden deles af Dennis Bager og Carina
Christiansen, som begge har skudt dette
til et officielt stævne.

Regelsæt for sporten er kønsneutralt, men på
verdensplan konkurrer man mod det samme køn
Samme regelsæt for kvinder og mænd, og
samme udstyr. Der er INGEN forskel på
rammerne i idrætten. Alligevel konkurrerer
man ikke mod hinanden, med mindre man
skyder mix-hold, hverken til breddestævner i
Danmark, eller ved international konkurrence.
Derfor anvendes udtrykket ”en skytte” også
i alle regelsæt, da der ikke skelnes til køn.

Til OL kan både mænd og kvinder stille op i følgende bådtyper:
• SINGLE SCULLS (1x) (Single sculler)
• PAIR (2-) (2’er uden styrmand)
• DOUBLE SCULLS (2x) (Dobbelt sculler)
• FOUR (4-) (4’er uden styrmand)
• QUADRUPLE SCULLS (4x) (dobbelt 4’er uden styrmand)
• EIGHT (8+) (8’er)
• LIGHTWEIGHT DOUBLE SCULLS (2x) (letvægtsdobbeltsculler)

– HVILKEN BETYDNING HAR KØN I
DE IDRÆTSAKTIVITETER, DU LAVER?

MÆND OG KVINDERS BÅDE
OG ÅRER VEJER DET SAMME.

202 PIGER FRA 0 –12 ÅR

MÆND OG KVINDER

– HVORDAN HAR DU DET,
NÅR DU DYRKER IDRÆT (FØLELSER)?

OL I TOKYO 2020 VIL
FORDELINGEN VÆRE 50/50. DVS. AT
NOGLE AF MÆNDENES BÅDE ER BLEVET
VALGT FRA TIL FORDEL FOR FLERE
KVINDEBÅDE.

TIL OL I RIO
VAR FORDELINGEN
60% MÆND OG
40 % KVINDER.

FAKTA
På disse to plakater findes et væld af idrætsfaglig vi
denomkring de to udvalgte idrætsdiscipliner; roning
og bueskydning. Denne viden kan eleverne med for
del forsøge at placere og anvende i forhold til Kønplakatens forskellige områder.

KLASSEØVELSE ”KØN – IDRÆT – VANER”
Guide til anvendelse af klasseøvelse
Klasseøvelsen ”Køn – Idræt – Vaner” er udarbejdet for, at elever og lærere får skabt et grundlag at arbej
de ud fra i forhold til materialet. Fokus i klasseøvelsen ”Køn – Idræt – Vaner” er at undersøge klassens
idrætsvaner. Denne klasseøvelse giver et øjebliksbillede af, hvordan eleverne svarer i forhold til udvalgte
spørgsmål om fx hvilke idrætsaktiviteter de går til, samt den tid de bruger på det. Ideen er, at klassen
bruger denne klasseundersøgelse til at sammenligne med børn og unges idrætsvaner i Danmark jf.
Elevkort Køn - Idræt - Vaner, som også finde i materialet. Klasseøvelsen foregår som et kropsligt
spørgeskema, hvilket helt konkret betyder, at eleverne svarer med kroppen. Det betyder, at så snart du
har læst et spørgsmål op, er det elevernes opgave at tage stilling og svare ved at gå frem til den position/
sted, som deres svar passer til.
Inden spørgeskemaet går i gang, er det vigtigt, at læreren sørger for at eleverne:
• opdeler sig i ”Drenge” og ”Piger”, da klassens resultater både skal ses i forhold til ”I alt” og ”Kønsfordelingen”.
• giver så korrekte svar som muligt, da elevernes svar fra denne øvelse skal anvendes, som en del af
arbejdet med Køn fremadrettet i forhold til Elevkort.

Notér hvor mange drenge

og piger

Klasseøvelsen er
inspireret af TV2
reklamen “Alt det vi deler”,
der er at finde på
youTube

der svarer.

SPØRGSMÅL 1:

DYRKER DU IDRÆT/SPORT/MOTION?
Ja
Ja – men ikke lige for tiden
Nej

Til de to sidste svarkategorier kan man bede eleverne om at uddybe deres svar.
Her er der nogle hjælpesætninger:
• Jeg er ved at finde ud af, hvad jeg skal gå til
• Jeg bruger tiden på andre fritidsaktiviteter (ex spejder, musik, teater) SPØRGSMÅL 3:
• Jeg er på venteliste til en aktivitet
HVOR OG MED HVEM DYRKER DU DINE AKTIVITETER
• Jeg er træt af at dyrke idræt/sport/motion
• Jeg har en skade
Forening
• Andet
SFO/Fritidsklub
På egen hånd (alene eller sammen med andre)

KLASSEØVELSE
HVILKEN SLAGS IDRÆT/SPORT/MOTION DYRKER
DU?
Privat/Center (evt. dansestudie, fitnesscenter)
SPØRGSMÅL 2:

KØN
IDRÆT
VANER

Holdboldspil
Anden måde – fortæl
(fodbold, håndbold, basket, volley, floorball, andet – fortæl hvad du går til)

HVOR OFTE DYRKER DU NORMALT IDRÆT/SPORT/MOTION

Aktiviteter uden bold
(NÅR MAN SAMMENTÆLLER ALLE AKTIVITETER DU LAVER?)
(løb, vandreture, landevejscykling, mountainbike, ridning, gymnastik, dans
Alle ugens 7 dage
(alle former), kampsport, atletik
5 gange om ugen
Vandaktiviteter
(svømning, kano/kajak/roning, sejlsport/windsurfing/kite, surfing/Standup
4 gange om ugen
Paddle, andet – fortæl)

3 gange
om ugen
eleverne
svarer i forhold til udvalgte
Street aktiviteter Denne klasseøvelse giver et øjebliksbillede af, hvordan
(løbehjul, trampolin,spørgsmål
skateboard,om
rulleskøjter,
BMX)
fx; hvilkeparkour,
idrætsaktiviteter
de går til 2samt
den
man som bruger på det.
gange
omtid
ugen
Fitnessaktiviteter Klasseøvelsen foregår som et kropsligt spørgeskema, hvilket helt konkret betyder, at eleverne
1 gang om ugen
(styrketræning, spinning,
(ex Pump,
HIIT, Zumba))
svarer holdfitness
med kroppen.
Det betyder,
at så snart du har læst et spørgsmål op, er det elevernes
1 –position/sted,
3 gang om måneden
opgave at tage stilling og svare ved at gå frem til den
som deres svar passer til.
Sjældnere
Inden spørgeskemaet går i gang er det vigtigt at du sørger for at eleverne:
• opdeler sig i hal/græs/skolegård/sal i ”Drenge” og ”Piger” – da klassens
SPØRGSMÅL
resultater både skal ses i forhold
til ”I alt” 5:
og ”Kønsfordelingen”.

TID
• giver så korrekte svar som HVOR
muligt, atLANG
deres svar
fra BRUGER
denne øvelseDU
skal PÅ IDRÆT/SPORT/MOTION
OM UGEN?
anvendes som en del af arbejdet
med Køn fremadrettet på Elevkort
Køn - Idræt - Vaner.
Under en time
1 – 2 timer
SPØRGSMÅL 2

AKTIVITETER
UDEN BOLD

SPØRGSMÅL 1

DYRKER DU IDRÆT/SPORT/MOTION?

JA

3 – 5 timer
SPØRGSMÅL 2

HVILKEN SLAGS IDRÆT/SPORT/MOTION DYRKER DU?

6 – 8 timer

VANDAKTIVITETER
9 timer
eller mere

LØB
VANDRETURE
LANDEVEJSCYKLING
MOUNTAINBIKE
SPØRGSMÅL 4
RIDNING
HVOR OFTE DYRKER DU NORMALT IDRÆT/SPORT/MOTION
GYMNASTIK
(NÅR MAN SAMMENTÆLLER ALLE AKTIVITETER DU LAVER?)
DANS (ALLE FORMER)
KAMPSPORT
ATLETIK

SPØRGSMÅL 1

DYRKER DU IDRÆT/SPORT/MOTION?

NEJ

4 GANGE
OM UGEN

SPØRGSMÅL 2

HVILKEN SLAGS IDRÆT/SPORT/MOTION DYRKER DU?

SVØMNING
KANO/KAJAK/RONING
SEJLSPORT/WINDSURFING/KITE
SURFING/STANDUP PADDLE

FITNESS
AKTIVITETER

SPØRGSMÅL 4

STYRKETRÆNING
SPINNING
HOLDFITNESS (EX PUMP, HIIT, ZUMBA)

HVOR OFTE DYRKER DU NORMALT IDRÆT/SPORT/MOTION
(NÅR MAN SAMMENTÆLLER ALLE AKTIVITETER DU LAVER?)

SPØRGSMÅL 3

HVOR OG MED HVEM
DYRKER DU DINE AKTIVITETER

FORENING

HOLDBOLDSPIL

SPØRGSMÅL 2
FODBOLD
HVILKEN SLAGS IDRÆT/SPORT/MOTION DYRKER DU?
HÅNDBOLD
BASKET
VOLLEY
DYRKER DU IDRÆT/SPORT/MOTION?
FLOORBALL
ANDET (FORTÆL HVAD DU GÅR TIL AF HOLDBOLDSPIL)
SPØRGSMÅL 1

STREET

AKTIVITETER
JA – MEN
IKKE LIGE
1 GANG
FOR TIDEN
SPØRGSMÅL 4

Individuelle boldspil
4:
(badminton, tennis, golf, bordtennis, andet – fortæl hvad du gårSPØRGSMÅL
til)

HVILKEN SLAGS IDRÆT/SPORT/MOTION DYRKER DU?

Svarark kan
printes og fordeles på
gulvet/jorden

SPØRGSMÅL 2

HVILKEN SLAGS IDRÆT/SPORT/MOTION DYRKER DU?

2 GANGE
OM UGEN

SPØRGSMÅL 1

DYRKER DU IDRÆT/SPORT/MOTION?

LØBEHJUL
TRAMPOLIN
SKATEBOARD
RULLESKØJTER
PARKOUR
BMX

HVOR OFTE DYRKER DU NORMALT IDRÆT/SPORT/MOTION
(NÅR MAN SAMMENTÆLLER ALLE AKTIVITETER DU LAVER?)

SPØRGSMÅL 4

JA

HVOR OFTE DYRKER DU NORMALT IDRÆT/SPORT/MOTION
(NÅR MAN SAMMENTÆLLER ALLE AKTIVITETER DU LAVER?)

OM UGEN

5 GANGE
OM UGEN

Svararkene printes og lægges ud på gulvet/jorden, så eleverne kan placere sig ud for det rigtige svar.

Spørgsmålene til det kropslige spørgeskema er hentet fra rapporten “Danskernes motions- og sportsvaner 2016”.
Pilgaard M og Rask S (2016), Idrættens analyseinstitut

ELEVKORT (ARBEJDS- OG REFLEKSIONSKORT)
Guide til anvendelse af Elevkort
Materialet rummer også en række elevkort. Formålet med disse er, at eleverne arbejder og reflekterer
over idrætsfaglig viden. Derved får eleverne mulighed for at udvikle et idrætsfagsprog omkring Køn.
Elevkortene lægger op til gruppearbejde á 2 – 4 pers.
Det er idrætslæreren, som har ansvaret for at udlevere og indsamle kortene til eleverne. Når elevgrup
perne arbejder i idrættens læringsrum (ex hal, sal, græsplæne) med det udleverede elevkort, vil man som
idrætslærer få mulighed for at lytte til elevernes arbejds- og refleksionsprocesser.
Elevkortene er opdelt i to forskellige kategorier:
ELEVKORT ”KØN – IDRÆT – VANER”
I elevkortene ”Køn – Idræt – Vaner” gives eleverne mulighed
for at arbejde med temaet Køn, uden det er koblet op på
en konkret idrætsdisciplin. Man kan med fordel gennem
føre Klasseøvelsen ”Køn – Idræt – Vaner”, før man uddeler
elevkortene, da en del af elevkortene lægger op til at elev
erne kan sammenligne elevkortet med klassens egen spørge
skemaundersøgelse.
ELEVKORT ”GÆT ET KØN”
På disse elevkort kobles temaet Køn op på en specifik idræts
disciplin. Både Dansk Forening for Rosport og Bueskydning
Danmark har fået deres professionelle idrætsudøver/atleter til
at svare på nogle spørgsmål omkring Køn inden for deres
idrætsgren. Øvelsen på elevkortene ”Gæt et køn” består i, at
eleverne i grupper forsøger at analysere forskellige udsagn i
forhold til at finde frem til, om de mener, at det er en kvindelig
eller mandlig idrætsudøver der har udtalt sig i forhold til for
skellige spørgsmål. Denne øvelse ”Gæt et køn” kan være med
til at give eleverne et nuanceret indblik i og en større forståelse
for, hvilken rolle køn spiller en rolle i de to idrætsdiscipliner.

DIT IDRÆTSVALG
ARBEJDS- OG REFLEKSIONSKORT

TIMER DU
DYRKER IDRÆT
HVOR OFTE
ER DU AKTIV
KIG PÅ FIGUREN PÅ BAGSIDEN OG FORKLAR HINANDEN I GRUPPEN,
HVORDAN I FORSTÅR TABELLEN?

ARBEJDS-

• Hvad går drenge til? Find og noter de 5 største idrætter – er I overrasket over resultatet?
• Hvad går pigerne til? Find og noter de 5 største idrætter – er I overrasket over resultatet?
• Hvilke ligheder og forskelle
er der på de
to lister
med 5 idrætter for drenge og piger?
ARBEJDSOG
REFLEKSIONSKORT
• Find og noter 3 idrætsaktiviteter, hvor antallet af drenge og piger er ca. ligeligt (kønsneutral)
• Hvad går børn til i alderen 7 – 9 år? Find og noter de 5 største idrætter – er I overrasket
over resultatet?
KIG PÅ FIGUREN PÅ BAGSIDEN OG FORKLAR HINANDEN I GRUPPEN,
• Hvad går børn til i HVORDAN
alderen 10 – 12I FORSTÅR
år? Find og TABELLEN?
noter de 5 største idrætter
• Hvilke ligheder/forskelle er der på de to lister med 5 idrætter for aldersgruppen 7–9 år og 10–12 år?
• Find det største tal? Hvor er det placeret i forhold til alder, køn?
OG REFLEKSIONSKORT
Sammenlign tabellen med din klasses resultater fra spørgeskemaets spørgsmål 5.
• Find det mindste tal? Hvor er det placeret i forhold til alder, køn?
• Hvilke ligheder er der mellem tabellen og jeres klasse?

KIG PÅ FIGUREN
PÅ BAGSIDEN
OG
FORKLAR
HINANDEN
I GRUPPEN,
Find
det sted
i tabellen,
passer
til jeres gruppe, og herefter skal I:
• Hvilke
forskelle er der
mellem
tabellen
og jeressom
klasse?
HVORDAN I FORSTÅR TABELLEN?
• Sammenligne tabellen med din klasses resultater fra spørgeskemaets spørgsmål 5.
• Hvilke
ligheder
er derkøn?
mellem tabellen og jeres klasse?
• Find det største tal? Hvor er det placeret
i forhold
til alder,
• Hvilkei forhold
forskelletileralder,
der mellem
• Find det mindste tal? Hvor er det placeret
køn? tabellen og jeres klasse?

AKTIV ELLER EJ

Find det sted i tabellen, som passer til jeres gruppe og herefter skal I:
• Sammenligne tabellen med din klasses resultaterARBEJDSfra spørgeskemaets
spørgsmål
4.
OG
REFLEKSIONSKORT
• Hvilke ligheder er der mellem tabellen og jeres klasse?
• Hvilke forskelle er der mellem tabellen og jeres klasse?
KIG PÅ FIGUREN PÅ BAGSIDEN OG FORKLAR HINANDEN I GRUPPEN
• Flertallet af idrætsaktive danske børn træner mindst tre gange om ugen.
HVORDAN
I
FORSTÅR
DEN:
Hvordan passer denne oplysning med dig og jeres gruppe?
• Hvor mange % drenge og piger dyrker idræt i 2016?
• Prøv at lave en sammenligning med tallene fra 2011 og 2007.
Hvordan vil I beskrive udviklingen?
• Sammenlign figuren med din klasses resultater fra spørgeskemaets spørgsmål 1.
• Hvordan ser kønsfordelingen ud i jeres klasse?
• Hvilke ligheder er der mellem figuren og jeres klasse?
• Hvilke forskelle er der mellem figuren og jeres klasse?

GÆT
ET
KØN

PROFESSIONELLE
KVINDELIGE OG MANDLIGE
IDRÆTSUDØVERE INDEN FOR
BUESKYDNING

GÆT
ET
KØN

PROFESSIONELLE
KVINDELIGE OG MANDLIGE
IDRÆTSUDØVERE INDEN FOR
RONING

ELEVARTIKLER
Guide til anvendelse af elevartikler
Under overskriften ”Køn som en foranderlig størrelse” har vi samlet 7
idrætsfaglige artikler med forskellige kønsproblematikker. Opgaven
med Elevartikler kræver, at eleverne kan læse faglige tekster selvstæn
digt. Eleverne kan på arket Elevartikler danne sig et overblik over de
7 idrætsfaglige artiklers indhold. Eleverne får til opgave at udvælge 2
artikler, som de kunne tænke sig at læse og fordybe sig i ved ex at finde
fagord i teksten. Overvej, om artiklerne skal fungere som idrætslektier.
Efter endt fordybelseslæsning er det elevernes opgave at forklare de to
artiklers hovedpointer for hinanden i klassen (lav evt. mindre grupper).
Lad gerne elevgrupperne fremlægge fagord og pointerne for resten af
klassen. Hvis eleverne ikke selv kan læse artiklerne, kan man som idræts
lærer læse artiklerne højt for eleverne som en del af idrætsundervisningen.

Artiklen
findes både i en trykt
og en digital version. Den
digitale har links til alle
artkler.
KØN SOM EN
FORANDERLIG STØRRELSE
Denne opgave består i, at du skal læse de korte introduktioner og dernæst skal du
udvælge 2 artikler, som du vil fordybe i. Artiklernes pointer skal I kunne fremlægge for
hinanden i klassen, som en del af idrætsundervisningen, når I arbejder med KØN.

KØN OG SKOLEN MED FOKUS PÅ DE
FYSIOLOGISKE PARAMETRE
Piger og drenges fysiologiske forskelle og ligheder
varierer meget i perioder. Når man går i indskolingen
betyder fysiologien mindst. I perioden fra man er 9 – 14
år (ofte de år man går på mellemtrinnet) vil man se
børns vækstspurt starte. Nogle børn går tidligt i gang
med at vokse mens andre er lidt længere tid om at få
sat gang i vækstspurten. Derfor vil børns fysiologiske
forskelle være tydelige i denne periode og ofte begynder
pigernes vækstspurt 2 år tidligere end hos drengene.
I udskolingen sker der en markant forskel på drenges
højde og styrke i forhold til pigerne.
KØNSBARRIERER I IDRÆT – KAN BRYDES?!
Det kan ofte være svært at starte til en idræt, hvor
der er flest fra det andet køn. Inden for idrætten er en
del aktiviteter domineret af et af kønnene (ex er 98
% af dem der dyrker yoga kvinder). Det kan derfor
være svært at være mand og ville gå til yoga, fordi
det opfattes forkert. Det samme med modsatte fortegn
beskrives, hvor en kvinde hele sit liv har valgt at være en
del af street soccer, som er en mandsdomineret idræt. I
begge tilfælde er der enighed om, at man skal have en
viljestyrke for at træde ind i ”den forkerte idræt”. I artiklen
kommer der yderligere to bud på hvordan ”Mix-hold i
volley” og ”Fælles træning i tennis” på den positive måde
udnytter kønnenes forskellige styrker. Disse tiltag giver
idrætten nye muligheder for dynamik samt skaber mere
plads til alle.
www.e-pages.dk/dgi/704002995 (artikel ”Kryds kønsbarrierer” side 12 – 18)
www.e-pages.dk/dgi/975 (artikel ”Dit køn bestemmer
hvad der motiverer dig” side 20 – 21)

KØN – EN UDFORDRING I SPORT
I disse artikler beskrives en særlig udfordring til OL og
andre store sports event, hvor der har været tvivl om,
hvilket køn idrætsudøvere har. Der gives tre konkrete
eksempler fra henholdsvis 1936, 1975 og 2009, som
hvor for sig og tilsammen fortæller en historie om, at køn
er en foranderlig størrelse.
www.zetland.dk/historie/sejQlJm5-aejQ9Dar-0db82
www.information.dk/kultur/2008/08/kvindelige-oldeltagere-kan-udsaettes-koenstest
MIXED OL-DISCIPLINER I 2020
Den Internationale Olympiske Comite (IOC) løfter
nu sløret for, at der til OL i 2020 vil komme flere
sportsdiscipliner, hvor mænd og kvinder kæmper i
samme konkurrence.
www.avisen.dk/ol-faar-flere-konkurrencer-forblandede-koen_448435.aspx?utm_source=news.
dk&utm_campaign=jubii&utm_medium=link
FEMINISME I OL I UDVIKLING ELLER AFVIKLING
Til OL i London i 2012 var det første gang i Ols
historie, at alle deltagende lande havde sendt kvindelige
deltagere med. Dette beskrives i en af artiklerne som sejr
i forhold til ligestillingsdebatten.
I den anden artikel har man fokus på, at de danske
fanebærere til åbningsceremonien kun to gange har
været båret af en kvinde. Er det ok, at fordelingen er for
ulige fordelt. Læs mere i artiklen om, hvad begrundelsen
kan være for valget af mænd til denne opgave.
www.information.dk/kultur/2012/08/olympiskefeminisme
www.politiken.dk/sport/ol/art5611144/Kvindernemangler-under-OL-fanen

TAK!
Aarhus Kommune har siden indførelsen af idrætsprøven i 2014 haft et tæt samarbejde med Det nationale viden
center KOSMOS omkring udvikling af kompetencegivende forløb og tiltag for idrætslærerne i Aarhus.
Tak til Skole OL og Aarhus Kommune for muligheden for at udvikle undervisningsforløb og undervisnings
materialer til idrætslærere i Aarhus og resten af landet. En særlig tak skal også lyde til de deltagende idrætslærere
fra Aarhus Kommune. Idrætslærerne i Aarhus har afprøvet materialets forskellige undervisningsmetoder som led i
deres egen idrætsundervisning og som bidrag i materialets udviklingsproces.
Tak til konsulenter og idrætsudøvere fra henholdsvis Dansk Forening for Rosport og Bueskydning Danmark. Tak for
jeres faglige bidrag og samarbejde i forhold til materialets udvikling og tilblivelse.

AFRUNDING
FRA FORFATTERNE
Vi håber, at du og dine idrætskolleger efter at have læst lærervejledningen har fået et overblik
over undervisningsmaterialets muligheder i forhold til at arbejde med temaet Køn. Selvom vi
i lærervejledningen kommer med en guide til, hvordan du/I kan anvende materialet er det
vigtigt for os forfattere at understrege, at der kan være mange måder at komme i gang med
at bruge materialet, som en aktiv del af idrætsundervisning. Det kan både anvendes i sin fulde
form og længde, men du/I kan også udvælge de delelementer af materialet, som I finder rele
vante i forhold til jeres elever.
God arbejdslyst og fornøjelse med undervisningsmaterialet!

Katrine Bertelsen
kber@ucsyd.dk

Camilla Daugaard

MERE VIDEN, INSPIRATION
OG LITTERATUR TIL TEMABASERET
IDRÆTSUNDERVISNING OM KØN
KØN OG KROP
www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/213/
www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/mellemtrin

KØN OG SPORT
www.zetland.dk/historie/sejQlJm5-aejQ9Dar-0db82
www.information.dk/kultur/2008/08/kvindelige-ol-deltagere-kan-udsaettes-koenstest
www.e-pages.dk/dgi/704002995/
www.e-pages.dk/dgi/975/

KØN OG ALDER IFT. DE FORSKELLIGE IDRÆTSFORBUND
www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal

KØN OG OL
www.da.wikipedia.org/wiki/Danmark_ved_sommer-OL_2016
www.news.dk/nyhed/3283390/ol-faar-flere-konkurrencer-for-blandede-koen
www.dif.dk/da/Nyt/DIF-nyheder/2017/Juni/20170613_ioc_disciplin
www.issuu.com/idraetsliv/docs/idr__tsliv0416-1-68_k2/16
www.videnskab.dk/kultur-samfund/hvordan-bliver-en-sportsgren-udvalgt-til-ol
www.information.dk/kultur/2012/08/olympiske-feminisme
www.danskkvindesamfund.dk/nyheder/dansk-kvindesamfunds-feministiske-webmagasin/artikler/sport-kampen-om-ligestilling.html
www.politiken.dk/sport/ol/art5611144/Kvinderne-mangler-under-OL-fanen
www.ol2018.dif.dk/da/rio-s-2016/idraetsgrene/roning
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