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Resumé 
Titel: Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front. 

Indledning og formål: Den politiske diskurs i forhold til samspillet mellem det offentlige og den frivillige 

sektor har ændret sig markant de seneste år og er blevet meget eksplicit. Med den seneste skolereform er 

skolerne forpligtet på at samarbejde med eksterne aktører fx idrætsforeningerne. Dette speciale undersø-

ger, hvordan samarbejdet og implementeringsprocessen opleves af hhv. viceskoleleder, bestyrelsesfor-

mand, lærer og instruktør, og hvad der kan forklare de forventede udfordringer, der opstår i samarbejdet. 

Formålet er at opnå en forståelse for de forskellige aktørers oplevelse af samarbejdet og implementerings-

processen. På baggrund af denne viden gives der anbefalinger til lignende samarbejder, der har til formål at 

etablere samarbejde mellem skole og idrætsforening i den åbne skole.  

Metode og teori: Undersøgelsen er et single-casestudie med udgangspunkt i Næsbjerg Skole og idrætsfor-

eningen i Næsbjerg. Undersøgelsen er kvalitativ og hermeneutisk funderet. Til undersøgelsen er anvendt 

semistrukturerede interviews med hver af de fire involverede aktører fra skole og forening og fokusgruppe-

interview med de samme aktører. Aktørerne er udvalgt så både skole og forening er repræsenteret med en 

leder og en medarbejder/frivillig instruktør. Teori om samskabelse og implementering er anvendt til analy-

sen. 

Analyse og diskussion: Analysen viser, at aktørernes forskellige forståelser af projektet påvirker deres evne 

og vilje til at skabe en fælles retning for projektet. Dette giver væsentlige udfordringer i samarbejdet mel-

lem aktørerne både internt og eksternt. Der er en divergens i deres forestillinger om samarbejdets karakter, 

som kan være en hæmmende faktor for deres fremtidige rolle- og ansvarsfordeling og dermed også en mu-

lig barriere i forhold til foreningens vilje set i et langsigtet perspektiv. Foreningens og skolens forskellige ra-

tionaler har forskellige betydninger for samarbejdet. På nogle områder synes der at være større udfordrin-

ger i forhold til det interne samarbejde end det eksterne, mens der samtidig er større overensstemmelse i 

forståelsen hos aktørerne i skolen end i foreningen. Desuden er det en udfordring, at projektet har en læ-

ringsdagsorden, som ikke er prioriteret af nogen af aktørerne.  

Konklusion: Udgangspunktet for Unge i front tager afsæt i skolens virkelighed. Der ses en sammenhæng 

mellem mangel på kommunikation og forventningsafstemning, både internt og eksternt, som er hæm-

mende for samarbejdet. Samarbejdet bliver uden samskabende karakter og ligeværdighed, og der ses en 

sammenhæng mellem manglen på samskabelse og de udfordringer, der opstår i implementeringsproces-

sen. Udgangspunktet for at indgå i et samarbejde er forskelligt for skole og forening, og også internt i orga-

nisationerne er der forskelle. 
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Abstract 

Title: The co-production of school and sports club in implementing “Unge i front”. 

Introduction and purpose: The political debate according to interaction between the public sector and the 

voluntary sector has changed over the recent years and has become very explicit. The latest school reform 

obliges schools to collaborate with external entrants, e.g. sports clubs. This thesis investigates how co-pro-

duction and the process of implementation is experienced by a vice principal, a chairman of the board, a 

teacher and an instructor. It also seeks to explain the anticipated challenges which emerge in this co-pro-

duction. The purpose is to look into and understand the different experiences of the participants. There will 

be recommendations for similar projects that seek to establish co-production between schools and sports 

clubs within “Den åbne skole”. 

Methods and theory: The study is a single-case study based on Næsbjerg School and the sports club in 

Næsbjerg. The study is qualitative with a hermeneutic approach. Semi structured interviews have been 

used for each of the four participants involved from school and sports club, and a focus group interview 

with the same participants. The participants have been picked out, so that both school and sports club are 

represented with a manager and an employee/volunteer. Theory about co-production and implementation 

is used for the analysis. 

Analysis and discussion: The analysis shows that the different understandings of the project possessed by 

the participants influence their skills and will to create a common goal for the project. This creates signifi-

cant challenges in co-production between the participants, both internally and externally. Their different 

imaginations of how to co-produce contain a divergence that may be a hampering effect to their future 

share of responsibility, which again could be a barrier in the will of the sports club in a long term perspec-

tive. The different perspectives of school and sports club have different impacts on the co-production. In 

some ways there seems to be bigger challenges in internal co-production compared to external co-produc-

tion, but at the same time there seems to be a higher agreement of understanding among the school’s par-

ticipants than among the participants in the sports club. Furthermore, it is a challenge that the project has a 

learning focus which is not prioritized by any of the participants. 

Conclusion: The project takes its starting point in school reality. There is a correlation between the lack of 

communication and the match of expectations, both internally and externally, which hampers the co-pro-

duction. There is no equality in co-production and there is a correlation between the lack of co-production 

and the challenges corresponded to the implementation of the whole process. The basis of co-production 

differs for school and sports club, and internally there are differences too in both organizations. 
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Indledning 
Samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet er ikke et nyt tiltag i det danske samfund. Siden mid-

ten af 1900-tallet har det danske samfund været kendetegnet ved en gensidig afhængighed mellem offent-

lige institutioner og foreninger. I løbet af 80´erne og 90´erne bliver det offentlige opmærksom på, hvordan 

man kan bruge foreningerne, og man begynder at tale partnerskaber og kontraktliggøre samarbejder. Såle-

des har samarbejdet mellem det offentlige og foreningerne fundet sted i mange år, men den politiske dis-

kurs, i forhold til samspillet mellem det offentlige og den frivillige sektor, har ændret sig markant og er de 

senere år blevet meget eksplicit.  

Kommunernes Landsforening lancerede i 2013 ”Velfærdsalliancer” (KL 2013) som et middel til at skabe ny 

velfærd i fællesskab og nytænke forholdet mellem det offentlige, borgerne, lokalsamfundet og det private 

erhvervsliv. Ligeledes stod den tidligere regering (SRSF) samme år bag et nyt ”Charter for samspil mellem 

det offentlige og civilsamfundet” (Regeringen m.fl. 2013), hvor der bl.a. fokuseres på at styrke civilsamfun-

dets samspil med det offentlige. Heri står bl.a., at ”vi vil arbejde sammen”, og ”det offentlige bør inddrage 

organisationerne, foreningerne og de frivillige i alle relevante sammenhænge og spørgsmål”. Charteret er 

retningsanvisende for, at samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige skal øges, og det er ambi-

tionen, at der udvikles rammeaftaler for samarbejdet lokalt. Samtidig har frivilligrådet i en årrække talt for 

samskabelse som en ny samarbejdsform mellem det offentlige og civilsamfundet, hvor både kommunale og 

civile aktører kan tage initiativer og deltage i både problemformulering og udfoldelse af velfærdsløsninger 

gennem nye kombinationer af aktører, kompetencer og ressourcer (Ibsen og Espersen, 2016 s. 10). 

Generelt er der, i Danmark, en betragtning af det frivillige som positivt. Både på samfunds, - institutions, - 

og individniveau tillægges det frivillige positive værdier som sammenhængskraft, demokratisk indflydelse 

og øget livskvalitet. Der er en bred opfattelse af, at det frivillige kan noget, som det offentlige ikke kan. I 

kulturministeriets Danmarks-kanon, som blev offentliggjort i december 2016, er foreningsliv og frivillighed 

én af de 10 samfundsværdier, som danskerne har udvalgt, der har formet os i Danmark. Dette vidner om, at 

det frivillige har stor betydning og værdi i det danske samfund. Et fællestræk i nye kommunalpolitikker er 

også, at man går væk fra skellet mellem kommune og civilsamfund. Velfærd ses således ikke længere som 

en kommunal opgave, men som en fælles opgave, hvilket har en betydning for forholdet mellem den of-

fentlige og den frivillige sektor.  
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Med den seneste skolereform er skolerne forpligtet på at samarbejde med eksterne aktører. I loven står 

således: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, fol-

keoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de 

kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af fol-

keskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål 

og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet (Retsinfor-

mation, 2014).  Samarbejder er nu blevet en obligatorisk del af skolernes målsætning, hvilket inviterer til 

mere formaliserede og strukturerede samarbejder, end der tidligere har været brug for.  

Traditionelt set har undervisning været skolens opgave, og undervisningen varetages af fagprofessionelle 

med en faglig, uddannelsesbaseret viden. De frivilliges arbejde er i højere grad karakteriseret ved at bygge 

på erfaringsbaseret viden, hvilket samtidig anses for at være kvaliteten i det frivillige arbejde. Med den 

åbne skole lægges op til mere formelle samarbejder mellem skole og bl.a. foreningslivet, som inviteres ind 

på skolens domæne i forhold til at varetage undervisningsopgaver. Skolen er forpligtet på at indgå samar-

bejder med eksterne aktører, fx idrætsforeningerne, mens idrætsforeningerne ikke er lovmæssigt forpligtet 

på at indgå samarbejde med skolen. Foreningerne hører under folkeoplysningsloven, som ikke direkte 

adresserer samarbejdet med folkeskolen. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvorledes samarbej-

det gribes an mellem skolen, med et fagprofessionelt personale, og foreningen, med frivillige personer, og 

hvilken karakter samarbejdet har. Derudover er det væsentligt at undersøge, hvilke interesser hhv. skolen 

og foreningen har i forhold til at indgå et samarbejde med hinanden, samt at belyse hvorvidt der er en fæl-

les interesse eller forståelse af værdien og meningen med at samarbejde. 

 

Udvalget for øget samspil mellem skole og fritidsliv ser det gode børne- og ungdomsliv som målet med det 

øgede samspil og som det fælles omdrejningspunkt, der skal være centrum og binde parterne sammen, når 

så mange interessenter og samarbejdspartnere er i spil. Når skole og fritidsliv mødes med en udtalt delt in-

teresse i at styrke det gode børne- og ungdomsliv, kræver det et fælles udgangspunkt, der kan rumme de 

forskellige opdrag og formål, som samspillets aktører hver især kommer med (Ministeriet for børn, under-

visning og ligestilling 2016 s. 12). 

 

Unge i front er DGI´s bud på et projekt, som tager afsæt i den åbne skole. Konceptet for projektet er at til-

byde et valgfag for udskolingselever i Varde Kommune, hvor eleverne uddanner sig til juniortræner eller 

juniorleder. Det er hensigten, at skoler og foreninger i samarbejde bidrager til uddannelsen – skolen med 
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undervisning af eleverne og foreningerne med praktikpladser og vejledere. Projektet etablerer et samar-

bejde mellem Varde Kommune, skolerne i Varde Kommune, foreningslivet i Varde Kommune og DGI. Såle-

des bliver samarbejdet formaliseret og alle relevante aktører tildeles specifikke arbejdsopgaver. DGI´s over-

ordnede mål med projektet er, at eleven efter afslutning af valgfaget kan indgå på forskellige niveauer i for-

eningsarbejder f.eks. som træner eller som leder (DGI 2016, s. 2). 

Med en baggrund som folkeskolelærer, og underviser i idræt i udskolingen, har projektet Unge i front skabt 

en personlig og faglig interesse hos mig. Jeg finder det spændende at kigge nærmere på, hvilke muligheder 

og udfordringer, der opstår i etableringen af det formaliserede samarbejde, som projektet lægger op til.  

Det er min erfaring fra 14 år som lærer i folkeskolen, at der internt i en organisation kan være forskellige 

opfattelser af, hvorledes et samarbejde fungerer godt, og hvorledes et projekt implementeres med succes. 

Derfor er det vigtigt at se på alle aktørlag i samarbejdet. Jeg finder det derfor meget relevant og interessant 

at undersøge, hvordan samarbejdet opleves af forskellige aktører på forskellige niveauer i samarbejdet. I 

dette tilfælde ønsker jeg at undersøge samarbejdet mellem skole og forening, herunder lærer og ledelse på 

skolen og instruktør og ledelse i foreningen. Det leder mig frem til følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Med henblik på at identificere mulige udfordringer i forbindelse med samarbejdet om implementeringen af 

”Unge i front” ønsker jeg at undersøge, hvilke forventninger forskellige aktører har til samarbejdet og im-

plementeringsprocessen, og hvordan de forskellige involverede aktører oplever samarbejdet og implemen-

teringsprocessen. 

Herunder ønskes følgende forskningsspørgsmål besvaret: 

 

 

Hvordan opleves samarbejdet og implementeringsprocessen af hhv. 

viceskoleleder, bestyrelsesformand, lærer og instruktør, og hvad kan 

forklare de forventede udfordringer, der opstår i samarbejdet? 
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Næsbjerg Skole og Næsbjerg Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening 

Specialet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem Næsbjerg Skole og idrætsforeningen i Næsbjerg, som 

kort beskrives her. Næsbjerg er et mindre lokalsamfund i Varde Kommune med 707 indbyggere (Wikipe-

dia). Skolen har 295 elever, heraf 99 i udskolingen (skolens hjemmeside), som er målgruppen for Unge i 

front. 19 elever er tilmeldt valgfaget med start i august 2016.  På skolen er det skoleleder Ditte Nørskov, 

der har taget initiativ til samarbejdet og skabt de første kontakter til foreningen. Siden er det viceskoleleder 

Ervin Hansen, der har overtaget ansvaret for skolens medvirken i Unge i front. Lærer, Jonas Andersen har 

ansvaret for valgholdet og er kontaktperson til instruktørerne i foreningen. 

Næsbjerg Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening (NRUI) er en flerstrenget forening med 17 afdelinger. For-

eningen har stor tradition for aktiviteter inden for især gymnastik og fodbold. Foreningen har i marts 2016 

fået ny formand, Ingvard Ladefoged. Han har gennem mange år haft stor tilknytning til foreningen bl.a. som 

fodboldtræner. Da foreningen i foråret 2016 stod uden formand og han blev spurgt, valgte han at sige ja.   

Skolen og idrætsforeningen ligger i forlængelse af hinanden, og de to institutioner deler faciliteter som 

idrætshal og udearealer. Skolen og foreningens samarbejde har tidligere bestået i de fælles faciliteter samt 

et materialefællesskab. 

Eksisterende forskning og erfaringer 

Skolereformen, og kravet om den åbne skole, trådte i kraft i august 2014. Skoler og idrætsforeninger har 

således, i skrivende stund, haft ca. to år til at sætte processer omkring den åbne skole i værk. Hvilke eksiste-

rende undersøgelser og erfaringer er der på nuværende tidspunkt skabt i forhold til samarbejdet i den åbne 

skole?  

Undervisningsministeriet udgav i 2014 et inspirationskatalog om den åbne skole, hvor man i en erfaringsop-

samling af 15 kommuners og 15 skolers samarbejder bl.a. med kultur, - idræts- og foreningslivet beskriver 

forslag til, hvorledes samarbejderne kan systematiseres og professionaliseres ud fra ønsket om lærings-

mæssig effekt og styrket trivsel hos eleverne. Erfaringsopsamlingen viser både at skoler og samarbejdsaktø-

rer oplever samarbejder om undervisningen og elevernes læring og trivsel som meget værdifulde for de in-

volverede parter, og at der kan være forskellige udfordringer forbundet med samarbejder med eksterne 

aktører (Undervisningsministeriet 2014 s.4-5). 
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 I marts 2016 nedsatte Undervisningsminister Ellen Trane Nørby et udvalg, der fik til opgave at bidrage til et 

overblik over det eksisterende samarbejde mellem skole og fritidsliv og komme med anbefalinger til, hvor-

dan samspil mellem skole og fritidsliv kunne understøttes i endnu højere grad. Udvalget fremlagde fire an-

befalinger, som præsenteres i oversigten nedenfor (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016). 

Projekt skolesport, som blev etableret i samarbejde mellem DIF og Dansk Skoleidræt før skolereformen, er 

et eksempel på et projekt, hvor en af visionerne var at etablere et samarbejde mellem skoler og foreninger. 

I en undersøgelse af projektet i 2012, hvor man kiggede på partnerskabsanalyse, samlede man 10 opmærk-

somhedspunkter for de involverede aktører, som ligeledes præsenteres i oversigten nedenfor (Bergmann 

og Støckel 2012, s. 68). I et implementeringsperspektiv fandt man i projektet generel tilfredshed med Sko-

lesport, og at aktørerne oplever et stort potentiale forbundet med projektet. Dog oplevedes udfordringer i 

forhold til, at skolerne fandt det meget ressourcekrævende at etablere partnerskaber med foreningerne. 

Desuden pegede flere foreningsansvarlige på, at der er grænser for frivilligheden (Bergmann og Støckel 

2012, s. 69). 

I Kulturministeriets evalueringsrapport af projekt skolesport konkluderer man, at de fleste skolesportspro-

jekter formåede at skabe et samarbejde mellem skole og foreningsliv. Samarbejdet var dog meget person-

afhængigt og baseret på personlige kontakter. Nogle steder var det nemt at etablere et samarbejde, fordi 

ildsjælene i flere projekter selv var foreningsaktive, eller fordi nogle kommuner på forhånd havde et godt 

og etableret samarbejde med flere af de lokale foreninger i kommunen. Andre steder havde man ikke fra 

skolens eller kommunens side på forhånd et samarbejde med foreningslivet, og her viste det sig vanskeli-

gere at etablere, og få steder lykkedes det slet ikke (Kulturministeriet 2008, s. 13). 

 

I en undersøgelse af offentlige – frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet identificeres 10 em-

ner og udfordringer som præsenteres i nedenstående oversigt (Høyer-Kruse 2008, s. 76-79) 

 

Ovenstående rapporter giver hver især et bud på opmærksomhedspunkter, når skole og forening indgår i et 

samarbejde. Flere af punkterne går igen i de forskellige rapporter og er forsøgt samlet i oversigten på næ-

ste side for at give et samlet overblik: 
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Undervisningsministeriet 2014 
Inspirationskatalog om den åbne 
skole 
 

Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling 2016 
Øget samspil mellem skoler 
og foreninger  

Bergmann og Støckel 2012 
Skolesport  
 

Høyer-Kruse 2008 
Offentlige – frivillige partnerskaber omkring børn 
og fysisk aktivitet 
 

Klart formål og mål Skab en fælles vision  At forstå hvad et partnerskab er, og hvad det kræver 

Værdiskabende for begge parter Skab samarbejde der skaber 
samspil 

At betragte partnerskaberne omkring Skoles-
port som en mulighed for gensidig udvikling 
og selvudvikling. 
 
At sætte fokus på ligeværdigheden 
 
At optimere udnyttelsen af lokale ressourcer 

At betragte partnerskabet som katalysator for selv-
udvikling 
 
 
At udvikle det rigtige partnerskabsklima 
 
At tiltrække ressourcer 

Baseret på forventningsafstemning  At gennemføre de nødvendige afklaringspro-
cesser 

At gennemføre de nødvendige afklaringsprocesser 
 
At håndtere uenigheder og konflikter 

Forberedt i fællesskab    

Velorganiseret og koordineret Fokus på organisering og for-
ankring 

 At komme fra teori til praksis før engagementet for-
dufter 
 
At stimulere hinandens engagement 

Har ledelsens opmærksomhed og op-
bakning 

  At sikre ledelsesmæssig forankring 

Evalueres ud fra opstillede mål  At systematisere den lokale evaluerings- og 
dokumentationsindsats 

 

 Øget viden og fokus på for-
midling 

At gøre skolesport synligt  

  At sikre kontinuitet  

  At overveje langsigtede finansieringsmulig-

heder.  

At sætte ’det lange lys’ på partnerskaberne. 

 

  At balancere personafhængigheden At balancere personafhængigheden 
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Et igangværende projekt, Skole og foreningsliv i bevægelse, har fokus på at få skole og foreningsliv til at be-

væge sig mod og med hinanden.  Projektet er udviklet i et samarbejde mellem DIF, DGI og Center for Ung-

domsstudier (CUR). Af baggrundsnotatet fremgår det, at idrætsforeninger og skoler som formår at skabe 

samarbejder møder forskellige udfordringer i etableringen og udførslen af samarbejdet, som blandt andet 

skyldes forskellen i deres tilknytning til hhv. den private og den frivillige sektor (Jakobsen 2015, s. 7). Det 

fremhæves bl.a., at det for nogle foreninger opleves svære at samarbejde efter reformen, fordi der stilles 

større krav til samarbejdet (Jakobsen 2015, s. 8). En gruppe foreninger deler synspunktet, at den åbne skole 

er et krav til skolerne, men ikke til foreningerne, og at de således sætter spørgsmålstegn ved, om de over-

hovedet skal bidrage til skolernes læringsdagsorden (Jakobsen 2015, s. 9). Skolerne mener, at læring er læ-

rerens ansvar, men efterspørger i højere grad viljen til at indgå i et samarbejde fra foreningerne (Jakobsen 

2015, s. 8).  

I en nyligt offentliggjort undersøgelse af kommunernes samarbejde med offentlige aktører præsenteres, at 

kommunerne har et omfattende og bredt samarbejde med civile aktører. Kommunerne bruger primært 

øget demokratisk værdi og bedre kvalitet af servicen som begrundelse for samarbejdet.  Alligevel konklude-

rer rapporten, at hovedparten af samarbejderne handler om konkrete opgaver i driften frem for politikud-

vikling, planlægning og prioritering (Ibsen og Espersen 2016).  

For skole- og uddannelsesområdet gælder det, ifølge rapporten desuden, at man har forholdsvis meget 

samarbejde med lokale foreninger og i signifikant mindre grad benytter udarbejdede spilleregler for samar-

bejde end andre forvaltningsområder. Formålene med samarbejderne er typisk rettet mod folkeskolens 

formål, men sjældent mod målene for fagene. På skoleområdet gælder det desuden at samarbejdet, i me-

get højere grad end på de øvrige fagområder, er igangsat af kommunen (eller en institution derunder), 

samt at samarbejderne, som regel eller sommetider, er kommet i stand på invitation fra regionale eller 

landsdækkende organisationer. Desuden opleves det, i højere grad end andre fagområder, som en udfor-

dring at finde den fornødne tid til samarbejdet med civile aktører (Ibsen og Espersen 2016, s. 78). 
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Metodologi 
Følgende afsnit præsenterer de metodologiske valg, som er foretaget i forhold til problemformuleringen og 

forskningsspørgsmålet. 

Videnskabsteoretiske overvejelser og forskningstype 

Opgaven tager afsæt i det fortolkningsvidenskabelige paradigme, som bygger på den grundlæggende an-

skuelse, at viden og indsigt i sociale forhold nødvendigvis må bygge på forståelse og indlevelse i de sociale 

fænomener, der undersøges (Launsø, 2011 s. 61). Det gælder derfor for denne undersøgelse, at jeg som for-

sker, gennem aktørenes beskrivelser og oplevelser, forsøger at sætte mig ind i deres verden med henblik på 

at opnå forståelse. Jeg tager udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik og Gadamers forståelse af objekt 

og subjekt, som størrelser der ikke kan adskilles. De er begge integreret i den hermeneutiske cirkel, hvor 

begreberne forståelse og forforståelse er centrale. Ifølge Gadamer er forforståelsen en nødvendig betin-

gelse for at kunne forstå, og samtidig kan man ikke lægge sin forforståelse bag sig (Dahlager 2011, s. 158). 

Det betyder, at jeg som forsker i hele processen vil medbringe min forforståelse, men også ændre den og 

opnå (ny) forståelse gennem det, Gadamer kalder horisontsammensmeltning (ibid. s. 163).  

I denne undersøgelse bærer problemformuleringen præg af et ønske om at forstå de forskellige aktørers 

oplevelse af samarbejdet og implementeringsprocessen. Den forstående forskningstype er kendetegnet 

ved, at man som forsker fortolker og forstår fænomener, som er sociale aktørers fortolkninger og forståelse 

af sig selv, andre og af den fysiske omverden (Launsø, 2011 s. 23). I dette studie bliver informanternes be-

skrivelser, meninger og intentioner, i relation til samarbejdet og implementeringsprocessen, grundlaget for 

min fortolkning. 

Forforståelse i relation til genstandsfeltet 

I forlængelse af ovenstående afsnit er det relevant kort at beskrive forforståelsen, som ligger til grund for 

denne undersøgelse, velvidende at dele af forforståelsen er ubevidst. Ved at forsøge at eksplicitere denne 

og bringe den i spil i forhold til andre forståelseshorisonter, eksempelvis aktørernes eller teoretiske begre-

ber, kan den dog træde tydeligere frem, og forståelseshorisonten i relation til samarbejdet og implemente-

ringsprocessen kan potentielt udvides. 

Med en baggrund som folkeskolelærer og 13 års erfaring som underviser i idræt, har projektet unge i front 

skabt en faglig interesse hos mig. Og med tre børn, som alle er aktive i en forening, og en oplevelse af at 

foreningerne i mit eget lokalmiljø er yderst udfordrede på at skaffe frivillige trænere og ledere til de forskel-

lige hold, har projektet skabt en personlig interesse hos mig. Jeg finder det spændende at kigge nærmere 
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på, hvilke muligheder og udfordringer der opstår i etableringen af det formaliserede samarbejde, som pro-

jektet lægger op til.  

Skolens primære interesse er at levere undervisning til eleverne, som opfylder fagets mål. Foreningernes 

primære interesse er at få unge til at blive aktive i foreningen. I evalueringsrapporten Børn og unge i bevæ-

gelse konkluderes, at inddragelsen af junioridrætsledere havde en positiv effekt på fastholdelsen af de 

idrætsusikre og foreningsløse elever (Evalueringsrapport, Børn og unge i bevægelse, s. 13). Jeg finder det 

interessant at kigge nærmere på, hvordan skolen og foreningen, med hver deres interesse, via et samar-

bejde, kan få opfyldt deres egen interesse. Hvilke muligheder og begrænsninger er der i samarbejdet, og 

hvordan kan to organisationer, med hver deres mål, arbejde med et fælles projekt og opnå målet?  

Det er min erfaring fra 13 år som lærer i folkeskolen, at der internt i en organisation kan være forskellige 

opfattelser af, hvordan et samarbejde er godt og et projekt implementeres med succes. Derfor er det vig-

tigt at se på alle aktørlag i samarbejdet. Jeg finder det derfor meget relevant og interessant at undersøge, 

hvordan samarbejdet opleves fra forskellige aktører, på forskellige niveauer, i samarbejdet. I dette tilfælde 

er det på skolen lærer og ledelse og i foreningerne instruktør og ledelse.  

Kvalitetskriterier 

I det følgende redegøres kort for kvalitetskriterier inden for den forstående forskningstype og kvalitative 

undersøgelser. Jeg vil løbende eksplicitere, hvordan jeg har søgt at leve op til disse i forskningsprocessen.  

Inden for kvalitativ forskning advokerer Thagaard for, at vi, i respekt for den kvalitative forsknings særegen-

hed, taler om transparens i stedet for reliabilitet, gyldighed i stedet for validitet og genkendelighed i stedet 

for generalisering (Tanggaard, 2015 s. 522). Begreber som vil blive anvendt i dette speciale.  

Transparens omhandler forskerens evne til at synliggøre processen fra design af undersøgelsen til udfø-

relse, analyse og resultater. Det skal være muligt at kigge forskeren over skulderen og gennemskue vejen 

(ibid. s. 523). Jo mere gennemsigtigt og nøjagtigt beskrevet, jo bedre kan læseren vurdere lødigheden og 

fornuften i undersøgelsens resultater (bid. s. 523-524).  Transparensen vedrører også konsistensen og tro-

værdigheden af forskningsresultaterne og, hvorvidt et resultat kan reproduceres (Kvale, 2015 s. 318). 

Gyldigheden henviser til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn. En valid eller gyldig slutning er 

korrekt udledt af sine præmisser. Et gyldigt argument er fornuftigt, velbegrundet, berettiget, stærkt og 

overbevisende (ibid. s. 318). Gyldighed handler om, hvorvidt forskeren undersøger det tilsigtede (Launsø 

2011, s. 14).  
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Kvalitet, inden for den forstående forskningstype, beror på, at det er den udforskedes perspektiv og den 

udforskedes kontekst, der er i fokus. Kvalitet skal derfor ses i sammenhæng med den udforskedes vurde-

ring af den beskrivende fortolkning (Launsø 2011, s. 30). Launsø opstiller to kriterier for gyldighed i en un-

dersøgelse: Spejlkriteriet og helhedskriteriet (ibid.). Spejlkriteriet handler om, at den udforskede kan gen-

kende sine meninger mm i den fortolkning, som forskeren præsenterer (ibid. s. 30). Derfor er alle involve-

rede aktører blevet tilbudt at gennemlæse analysen efter specialets færdiggørelse. Helhedskriteriet om-

handler den refleksive fortolknings medinddragelse af sociale og institutionelle sammenhænge, som den 

udforskede er indlejret i (ibid.). 

Genkendelighed, inden for den forstående forskningstype, handler om overførbarhed, som indebærer en 

vurdering af, hvorvidt resultatet af én kontekst kan overføres til en anden (Ibid. s. 31). 

Casestudiet som forskningsstrategi 

I denne opgave anvendes casestudiet som forskningsstrategi for en empirisk undersøgelse af samarbejdet 

mellem skole og forening. Jeg finder casestudiet velegnet som forskningsdesign, da casestudiet giver mulig-

hed for at facilitere en dybdegående undersøgelse (Atkinson 2014, s. 3), hvilket netop er formålet med 

dette studie. Jeg ønsker, via beskrivelser fra forskellige aktørers perspektiver på det samme fænomen, at 

øge deres fælles forståelse og skabe klarhed over samarbejds- og implementeringsprocessen, for derigen-

nem at kunne synliggøre processen. Hvordan de forskellige aktører efterfølgende ønsker at anvende den 

viden, er udelukkende deres valg. Anvendelsen ligger uden for forskningsprocessen i den forstående forsk-

ningstype (Launsø 2011, s. 32). 

Adgang til felten og valg af case 

I forbindelse med min uddannelse var jeg i foråret 2016 i praktik hos DGI, hvor jeg var involveret i instituti-

onsidræt. I den forbindelse fik jeg kendskab til projektet Unge i front som en del af den åbne skole. I projek-

tet har DGI, i samarbejde med Varde Kommune, taget initiativ til at implementere projektet på 6 af kom-

munens skoler med start i august 2016. Desuden er UC Syd tilknyttet projektet for at forestå forskning. Jeg 

tog kontakt til forskningslederen Jesper Von Seelen med en forespørgsel om at blive en del af forsknings-

projektet, hvilket jeg efter et møde fik grønt lys til.  

Derefter var opgaven at udvælge den rette case for min undersøgelse. Som nævnt ovenfor deltager 6 skoler 

i Varde Kommune i projektet. Nogle af skolerne har de seneste to år deltaget i et pilotprojekt i forhold til 

samarbejdet, mens andre er nye i projektet. Mit kriterie for udvælgelsen var, at skole og forening ikke tidli-

gere skulle have været involveret i et samarbejde udover det samarbejde, som de kan have haft uafhængigt 
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af den åbne skole. Næsbjerg Skole og den lokale forening i Næsbjerg opfyldte det kriterie. Casen for dette 

speciale er således et single-casestudie med udgangspunkt i Næsbjerg Skole og idrætsforeningen i Næs-

bjerg.  

Jeg tog kontakt til skolelederen på Næsbjerg Skole, som på skolens vegne gav tilladelse til at indhente em-

piri blandt de forskellige involverede aktører fra skolen. Herefter kontaktede jeg foreningen, som ligeledes 

gav tilsagn om at ville deltage i projektet.  

Empiriindsamlingsmetoder 

Følgende afsnit præsenterer den metodiske tilgang og de metodiske valg, som er foretaget for bedst muligt 

at kunne belyse problemformuleringen. I undersøgelsen bidrager forskellige metoder til generering af em-

piri. Der er således anvendt metodetriangulering med det formål at generere data om det samme fæno-

men med forskellige metoder. Desuden bliver samarbejdet og implementeringsprocessen belyst fra forskel-

lige perspektiver (Ramian 2012, s. 95), og forskellige typer data om det samme emne kan udgøre et check 

af hinandens pålidelighed (Halkier 2008, s. 15). I dette speciale kan det handle om, hvorvidt interviewperso-

nerne siger det samme, når de er i en fokusgruppe, som de har sagt i det individuelle interview. På denne 

måde kan triangulering højne validiteten (ibid. s. 15).  De kvalitative metoder, i form af semistrukturerede 

interviews og fokusgrupper, bidrager til genereringen af empiri i denne undersøgelse. Empirien består af 

følgende: 

 Semistrukturerede interviews med:  

- Viceskoleleder, Næsbjerg Skole 

- Lærer og tovholder på Unge i front, Næsbjerg Skole 

- Bestyrelsesformand, NRUI (Næsbjerg Routsthøje Ungdoms- og idrætsforening) 

- Instruktør for U-11 pigefodbold, NRUI  

 Fokusgruppeinterview med viceskoleleder, lærer, bestyrelsesformand og instruktør 

Den indledende interviewrunde er gennemført som individuelle semistrukturerede interviews med ud-

gangspunkt i en række teoretisk funderede tematikker (Kvale og Brinkmann 2015 s.129). Den individuelle 

tilgang er i den forbindelse valgt, fordi hovedformålet med første interviewrunde har været at indhente ak-

tørernes individuelle beskrivelser af forventninger til samarbejdet omkring Unge i front. Interviewene er 

foretaget i en tidlig fase af projektet, hvor aktørerne har været i gang med forberedelser af implemente-

ringsfasen. Dog er et enkelt interview med instruktøren foretaget senere i forløbet, da der opstod forhin-

dringer, som gjorde det praktisk umuligt at gennemføre tidligere. Dette har dog vist sig ikke at have større 
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betydning for indholdet af interviewet, da instruktøren på interviewtidspunktet ikke havde noget kendskab 

til Unge i front.  

Den afsluttende interviewrunde er gennemført som fokusgruppeinterview. Hovedformålet har i den forbin-

delse været at sætte de identificerede opmærksomhedspunkter til diskussion med henblik på at få viden 

om forskellige aktørers forståelse, vilje og evner i forhold til implementeringen af Unge i front. Selvom de 

individuelle interviews og fokusgruppeinterviewet har haft forskellige formål, hvor de individuelle inter-

views i første omgang var at indkredse aktørernes forventninger, og fokusgruppeinterviewet i højere grad 

var at gå i dybden i forhold til implementeringen, skelnes der ikke på denne måde mellem interviewene i 

analysen.  

I de følgende afsnit redegøres for hver af metoderne samt de overvejelser, som ligger til grund for valget 

heraf. 

Interview 

I følge Kvale og Brinkmann findes der kun få standardprocedurer i designet af en interviewundersøgelse. 

Derfor skal intervieweren i interviewarbejdet foretage valg baseret på færdigheder, viden og intuition 

(Kvale 2015, s. 152). Der beskrives syv faser i en systematisk planlægning og udførelse af en interviewun-

dersøgelse – tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (ibid. s. 

154-155).  Sammenhæng i de syv faser kan bidrage til, at den producerede viden er af højere kvalitet, og 

der er derfor taget udgangspunkt i disse i interviewundersøgelsen (ibid. s. 151). I det følgende uddybes hver 

af de syv faser. 

Tematisering 

Tematiseringen vedrører de overordnede tanker omkring formålet med interviewundersøgelsen, erhver-

velse af forhåndsviden om emnet samt en teoretisk viden om, hvilke teknikker der skal bruges for at opnå 

den intenderede viden (Kvale 2015, s. 158).  

Interviewet som metode er valgt for at indhente empirisk viden om subjekters oplevelser af et emne (ibid. 

s. 158) med udgangspunkt i specialets ønske om at få beskrivelser af de forskellige aktørers forventninger 

til, og oplevelser af, samarbejdet og implementeringsprocessen. Kvale og Brinkmann udtrykker, at inter-

viewet skal vælges som metode, når emnet vedrører aspekter af menneskets oplevelsesverden (Kvale 2015, 

s. 153).  

Den opbyggede forhåndsviden i forhold til emnet knytter sig både til teori om emnet gennem undersøgel-

ser af den eksisterende forskning og begreber om samskabelse og implementering, som er knyttet til den 

teoretiske ramme samt fortrolighed med det miljø, hvor interviewene foretages.  
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Design 

I designfasen tages der stilling til, hvordan interviewundersøgelsen kan bidrage til den ønskede viden om 

samarbejdsrelationer og implementering (ibid. s. 162). I denne sammenhæng er valgt det semistrukture-

rede interview, som er karakteriseret ved hverken at være helt løst struktureret eller helt stramt strukture-

ret. Interviewet forløber som en interaktion mellem forskerens spørgsmål og interviewpersonens svar 

(Tanggaard 2015, s. 36).  Det semistrukturerede interview vælges, da det giver mulighed for at afvige fra de 

på forhånd fastlagte forskningsspørgsmål. Den konkrete interaktion med interviewpersonen kan kræve, at 

man forfølger den fortælling, som interviewpersonen er optaget af at fortælle. (Ibid. s. 38) På den måde 

gives der mulighed for, at få indsigt i noget, som i forhold til emnet er vigtigt for interviewpersonen. Infor-

mation som intervieweren måske ikke selv havde spurgt ind til, men som kan være værdifuld i forhold til 

projektet. I denne undersøgelse blev det især aktuelt i interviewet med instruktøren, som viste sig ikke at 

have noget kendskab til projektet på forhånd. Interviewet tog en anden drejning end det intenderede, men 

det bidrog med væsentlige indsigter at forfølge det, som instruktøren var optaget af.  

I denne undersøgelse anvendes det semistrukturerede interview på to aktørniveauer – skoleleder/bestyrel-

sesformand og lærer/instruktør. Interviewene er af en varighed på 15-30 min.  

Skoleleder og bestyrelsesformand ses som repræsentanter for henholdsvis skolens og idrætsforeningens 

generelle oplevelse af, og tilgang til, den åbne skole. Deres oplevelse er vigtig i forhold til, hvilken rolle de 

oplever at have i samarbejdet samt deres involveringsgrad. Hvad er deres mål og forventninger til samar-

bejdet osv. Der anvendes i vid udstrækning samme interviewguide for at kunne sammenholde svarene fra 

de to parter. Dog er nogle spørgsmål stillet i forhold til deres specifikke position. Interviewet er foretaget 

inden valgfagets opstart. Formålet er at opnå begge aktørers forventninger i forhold til samarbejdet.  

Lærer og instruktører er de to parter, der er til stede under selve samarbejdssituationen. Interviewet med 

læreren er foretaget før valgfagets start, og grundet tidligere nævnte vanskeligheder med at etablere den 

rigtige kontakt, er interviewet med instruktøren foretaget senere. Begge interviews med fokus på forvent-

ninger til samarbejdet. Formålet er at få deres oplevelse af samarbejdet generelt og af samarbejdet med 

den anden part. Jeg anvender også her, i vid udstrækning, identiske interviewguides, igen med formålet at 

kunne sammenholde de to parters svar. Dog er også her nogle spørgsmål stillet med udgangspunkt i deres 

specifikke position. 

Udførelse af et interview 

Den tredje fase i interviewundersøgelse er udførelsen af interviewet. Denne fase omhandler både iscene-

sættelsen af interviewet og udarbejdelsen af en interviewguide (ibid. s. 177). Iscenesættelsen af inter-

viewet er vigtig, fordi det er afgørende for interviewpersonens forståelse af intervieweren og skabelsen af 
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en god kontakt mellem interviewer og interviewperson (bid. s.  183). Interviewet indledes med en briefing, 

hvor intervieweren definerer situationen, fortæller om formålet med interviewet, anvendelse af diktafon 

og spørger om interviewpersonen har spørgsmål (ibid. s. 183). I forbindelse med interviews til dette speci-

ale er en del af briefingen foregået på mail og en del som indledning på interviewet (bilag 1-5). Derudover 

er alle interviews fulgt op af en debriefing efter interviewet, hvor der er skabt mulighed for at tage kontakt 

igen og evt. lave nye aftaler om opfølgende interview. Desuden er interviewpersonerne afslutningsvis ble-

vet spurgt om, hvorvidt de havde lyst til at gennemlæse og kommentere på transskriptionen.  Dette også af 

hensyn til gyldighed, som behandles nærmere i det følgende afsnit. 

Udgangspunktet var at foretage interviewene i interviewpersonernes rammer, for at være på deres hjem-

mebane, hvor de udøver deres profession/frivillige arbejde, og for at øge følelsen af tryghed. Derfor blev 

alle interviews med viceskoleleder og lærer foretaget på skolen, mens interviewet med bestyrelsesformand 

blev foretaget i foreningen.  

Det skal nævnes, at det i ét tilfælde har været problematisk at planlægge og gennemføre interviewet. For-

midlingen af kontakten til en instruktør i foreningen viste sig vanskeligt. Det skyldtes i første omgang, at 

kontakten blev formidlet til formanden for fodboldafdelingen i stedet for en instruktør i fodboldafdelingen. 

Derefter skyldtes det formegentlig en almindelig travl hverdag for instruktøren, og samtidig viste det sig 

ved interviewet, at instruktøren ikke havde noget kendskab til Unge i front, som han er en del af. Selve ud-

førslen af interviewet fik også ringere betingelser end de andre interviews. Interviewet var rammesat til 30 

min, men instruktøren var 10 min forsinket. Lokalet, hvor interviewet skulle afholdes, var aflåst, og alterna-

tiv placering måtte findes. Interviewet endte med at blive afholdt ved et borde/bænkesæt på gangen i den 

lokale SFO med konstant trafik af børn og voksne. Ved bordet, hvor interviewet foregik, sad to børn og så 

en film på en bærbar computer. Trods uoptimale rammer og forhold for gennemførslen vurderes det dog, 

at der er indhentet relevant data. 

Interviewguide 

Karakteristisk for guiden til det semistrukturerede interview er, at den indeholder en oversigt over emner, 

der skal dækkes samt nogle forslag til spørgsmål (ibid. s. 185). 

En grundig introduktion med præsentation af formålet og en afslutning med mulighed for at interviewper-

sonen kunne tilføje, for dem, relevante perspektiver på emnet, udgjorde rammen for interviewene. Inter-

viewguiden var bygget op med en indledende briefing efterfulgt af det forskningsspørgsmål, som var i fokus 

under det gældende interview. I interviewguiden til både skole og forening var emnerne for interviewet 

den åbne skole, forventninger, mål og roller/struktur. Under hvert emne var noteret interviewspørgsmål, 
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som havde relevans for det givne emne i henhold til det overordnede forskningsspørgsmål. Det første inter-

viewspørgsmål handlede om de overordnede tanker om den åbne skole. Spørgsmålet var af meget bred ka-

rakter og kunne således åbne for forskellige retninger, hvor jeg havde mulighed for at forfølge det, der var 

vigtigt for interviewpersonen. Samtidig kræver et åbent spørgsmål som dette, at jeg som interviewer er i 

stand til at lytte og stille opfølgende spørgsmål. Forventninger som begreb er interessant, fordi det netop 

er en del af problemformuleringen at undersøge, hvilke forventninger de forskellige aktører har til samar-

bejdet og implementeringen af Unge i front. Mål er et relevant emne i forhold til at undersøge, hvorvidt 

skole og forening indgår i et samarbejde med fælles mål eller med hver sine mål. Endelig indgår der spørgs-

mål omhandlende Roller/struktur. Dette for at få en forståelse af deres oplevelse af rollefordelingen i sam-

arbejdet, samt deres oplevelse af de relationer der er til stede i samarbejdsprocessen. Interviewguides er 

tilgængelige i bilag 2-5. Ligeledes er transskriptioner tilgængelige i bilag 8-9.  

Som interviewer fokuserede jeg på at træde tilbage, lytte aktivt og gøre mig mindst mulig afhængig af inter-

viewguiden. Kvale og Brinkmann udtrykker at mesterintervieweren er på samme måde fordybet i den kon-

krete situation og er sensitiv over for og opmærksom på de situationelle ledetråde, der tillader ham eller 

hende at fortsætte interviewet på en frugtbar måde, som kan bidrage til at besvare forskningsspørgsmålet… 

(ibid. s. 194). Som novice i forhold til interview var det umiddelbart en svær opgave at gå til et interview 

uden at kunne forholde sig fuldt ud til interviewguiden, men da selve interviewet var i gang, var det natur-

ligt at følge interviewpersonens retning samtidig med, at jeg havde fuld opmærksomhed på, hvilke emner 

der var vigtige at nå rundt om i forhold til at opnå det rette udbytte af interviewet. Desuden gjorde et godt 

forhåndskendskab til emnet, og min baggrund som lærer, det lettere for mig, at gøre mig uafhængig af in-

terviewguiden. 

Transskription af interview 

I den fjerde fase, transskription, forberedes interviewmaterialet til analyse, hvilket omfatter en transskrip-

tion fra talesprog til skreven tekst (ibid. s. 155) Transskribering af et interview udgør den første analytiske 

proces (ibid. s 238).  

Alle interview er optaget på diktafon, og umiddelbart herefter transskriberet, for at fastholde tanker og ind-

tryk fra interviewene og danne sig et overblik over indholdet med henblik på at kunne påbegynde menings-

analyse af det sagte (Ibid. s. 239). Inden transskriberingen udformede jeg retningslinjer for min transskrip-

tion, der skulle bidrage til en konsistent transskribering af interviewene, og således øge transparensen (Ret-

ningslinjer for transskription, bilag 7). Transparensen ville være øget yderligere hvis flere personer, uaf-

hængigt af hinanden, havde transskriberet alle interviews, hvilket dog ikke var en mulig ressource i dette 
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speciale.  Nogle interviews blev transskriberet delvist, hvis der var passager, som ikke var relevante for spe-

cialet. Dog ligger alle interviews som lydfil i deres fulde længde (Lydfiler kan revireres hos forfatteren). 

Analyse 

Den femte fase i interviewundersøgelsen er analyse. Kvale og Brinkmann inddeler analysen i seks analyse-

trin: Interviewpersonens beskrivelse af deres livsverden, interviewpersonens selvanalyse, interviewerens 

fortolkning og meningsafklaring under interviewet, interviewerens analyse gennem udvikling af interviewe-

nes meningsindhold, geninterview og validering samt handling ud fra nye indsigter (Kvale 2015, s. 255-256). 

De første tre trin er en del af selve interviewsituationen, som er gennemgået i det forrige afsnit. Trin fire til 

seks omhandler den efterfølgende bearbejdning af interviewet, hvor der udføres en tekstanalyse. Disse trin 

vil blive behandlet i dette afsnit. 

Kodning af interviewene 

Kodningen er den proces af analysen, hvor teksten opløses i mindre enheder (ibid. s. 267). Udgangspunktet 

for denne analyse var at læse hele transskriberingen for hvert interview igennem for at få et helhedsbillede. 

Under kodningen af de transskriberede interviews udledtes forskellige kategorier. Kategorierne er primært 

opstået med inspiration fra teori og er således teoristyrede. Der er således tale om en deduktiv kodning, 

hvor der tages udgangspunkt i begreber fra teorien, men stadig med mulighed for også at lade interessante 

begreber fra data indgå. 

Udvikling af interviewenes meningsindhold 

Når meningsindholdet skal bearbejdes fokuseres på meningskondensering og meningsfortolkning. Me-

ningskondenseringen bygger på kodningen, og indebærer en komprimering af lange udsagn til få ord (ibid. 

s. 269). Alle interviews blev således komprimeret og tildelt hovedtemaer. Kategoriseringen medvirker til 

transparensen af undersøgelsen, da læseren kan danne sig et overblik over valg og fremgangsmåde.  Me-

ningsfortolkningen handler om, at udvide den oprindelige tekst ved at tilføje hermeneutiske lag, som sæt-

ter forskeren i stand til at forstå meningen (ibid. s. 267). I denne fase er hovedtemaerne anvendt med hen-

blik på en mere omfattende teoretisk analyse og fortolkning.  

Hermeneutisk meningsfortolkning 

Den hermeneutiske tænkning gør det muligt at acceptere en flerhed af fortolkninger (ibid. s. 276). Hvad an-

går transparensen inden for fortolkningen, drejer det sig om eksplicit at formulere de argumenter, der ind-

går i en fortolkning, så andre læsere kan efterprøve den (ibid. s. 277). Kvaliteten i fortolkningen udtrykker 

Kvale ved at skelne mellem begreberne ensidig subjektivitet og perspektivistisk subjektivitet. Den ensidige 

subjektivitet er udtryk for sjusket og upålideligt arbejde, hvor der udelukkende rapporteres udsagn, som 
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underbygger forskerens egne konklusioner. Den perspektivistiske subjektivitet er et udtryk for en forsker, 

der anlægger forskellige perspektiver og kommer frem til forskellige fortolkninger af meningen. Den per-

spektivistiske subjektivitet er, ifølge Kvale, et udtryk for interviewforskningens frugtbarhed og kraft (ibid. s. 

278).  

Med en hermeneutisk tænkning bliver det asymmetriske magtforhold mellem interviewforskeren og den 

interviewede tydeligere. I forhold til gyldighed anvendes spejlkriteriet i forhold til alle interviewpersoner. 

De interviewede får mulighed for at kommentere på de transskriberede interview.  Efter processen med 

analyse og fortolkning af interviewene er disse også sendt til interviewpersonerne, for at de kunne få mulig-

hed for at kommentere på mine fortolkninger.  

Handling ud fra nye indsigter 

Det er muligt at udvide beskrivelse og fortolkning, så det også kommer til at omfatte handling, ved at inter-

viewpersonerne begynder at handle ud fra nye indsigter, de har fået under deres interview (ibid. s. 279). I 

dette speciale opstod der gennem interviewene en forståelse af, at de forskellige aktører ikke havde haft 

ret meget kommunikation med hinanden. Derfor blev anden interviewrunde foretaget som et fokusgruppe-

interview, hvor hensigten var, at aktørerne fik mulighed for at handle ud fra de indsigter, som de fik gen-

nem dialogen med de andre.  

Fokusgrupper 

Fokusgrupper er kendetegnet ved at kombinere gruppeinteraktion og et forskerbestemt emnefokus. Det 

gør fokusgrupper velegnede til at producere empiriske data, der siger noget om betydningsdannelse i grup-

per (Halkier 2008, s. 9). Disse betydningsdannelser bliver til selvfølgelige repertoirer, som sjældent italesæt-

tes (ibid. s. 10). Netop fordi fokusgruppen giver aktørerne rummet og muligheden for at give udtryk for de-

res oplevelser og meninger samtidig med, at det foregår i et samspil med andre, er betydningsdannelserne 

et vigtigt element i forhold til, hvordan en gruppe forskellige aktører med forskellige rationaler og logikker 

samarbejder om at implementere Unge i front.  

Fokusgrupper er gode til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer, og 

netop disse elementer er kernen i formålet med at anvende fokusgrupper i forhold til aktørerne i Unge i 

front. Oprindeligt skulle fokusgruppen være udført som fire individuelle interviews. De indledende individu-

elle interviews med de forskellige aktører gav et indblik i, hvilke forventninger de, som fagpersoner, havde 

til samarbejdet med de andre aktører. Her blev italesat flere forventninger til den anden part og synspun-

ker, som, i kraft af at deres opgave er at samarbejde og implementere et projekt i fællesskab, gjorde det 

nærliggende at afholde anden interviewrunde som fokusgruppe. Her kunne de forskellige aktører således få 
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mulighed for at høre hinandens synspunkter, diskutere dem og anvende dem fremadrettet. Desuden er der 

mulighed for gennem fokusgrupper, at der i interaktionen mellem informanterne opstår elementer, som 

ikke kan opnås gennem et individuelt interview. Den vigtigste dynamik i fokusgrupper er, når deltagerne 

henvender sig til hinanden, kommenterer hinandens udtalelser, spørger ind til hinanden på basis af deres 

erfaringer og diskuterer og forhandler med hinanden (Halkier 2008 s. 49). Dette kom i specialets fokusgrup-

peinterview især til udtryk under diskussionen omkring mål for valgfaget mellem viceskolelederen og in-

struktøren, som uddybes nærmere i analysen. Ulempen ved at anvende fokusgruppe kan i dette tilfælde 

være, at der kan eksistere et ulige magtforhold mellem ledere og frontpersonale i både skole og forening, 

men det vurderes ikke at have været tilfældet under fokusgruppen.  

For fokusgrupper gælder det, ligesom for interview, at der er tilknyttet nogle valg for forberedelse, gen-

nemførsel, bearbejdning og analyse.  

Forberedelse 

I designet af fokusgruppen er der en række praktiske metodiske valg i forhold til, hvem der skal deltage og 

hvorfor, hvordan gruppen skal sammensættes, hvor mange deltager der skal være, og hvor fokusgrupperne 

skal gennemføres. 

I denne fokusgruppe er deltagerne givet på forhånd. Da det netop er samarbejdet mellem de forskellige 

aktører og implementeringsprocessen, som er kernen i problemformuleringen, er det interessant at lade 

aktørerne tale om samarbejdet i det fælles forum, hvor samarbejdet skal foregå. Deltagerne er således vi-

ceskolelederen og en lærer som repræsentanter på forskellige niveauer fra skolen og bestyrelsesformanden 

og en instruktør som repræsentanter for forskellige niveauer i foreningen. Fokusgruppers produktion af vi-

den afhænger af deltagernes interaktion med hinanden. Derfor bør fokusgrupperne ikke være alt for homo-

gene, da det gør outputtet mindre nuanceret. På den anden side må grupperne heller ikke være alt for he-

terogene, da man i så fald risikerer for mange konflikter, og at deltagerne har svært ved at relatere sig til 

hinanden (Halkier 2008, s. 28). I dette tilfælde er gruppen sammensat af personer på forskellige hierarkiske 

niveauer inden for to forskellige organisationer, som indgår i en samarbejdsrelation, men som ikke kender 

hinanden på tværs af skole og forening. Internt i egen organisation har viceskolelederen og læreren et ind-

gående kendskab til hinanden, men i foreningen har bestyrelsesformanden og instruktøren ikke noget 

kendskab til hinanden på forhånd. Det kan både hænge sammen med at bestyrelsesformanden er relativ ny 

på posten (marts 2016), samt at foreningen er en større flerstrenget forening med mange underafdelinger, 

hvorfor alle ikke kender hinanden. Lærer og instruktør repræsenterer det niveau, som står for den direkte 

implementering med målgruppen, hvor viceskoleleder og bestyrelsesformand repræsenterer det niveau 
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med de overordnede strategier og tanker i forhold til samarbejde og implementering. På den baggrund me-

ner jeg, at fokusgruppen er sammensat med en tilpas balance mellem homogenitet og heterogenitet.  

I forhold til antallet af deltagere i fokusgruppen gav det sig selv, da det er de fire aktørers samarbejde der 

kigges på og deres måde at implementere projektet på. I forhold til valg af sted til gennemførelsen af fokus-

gruppen var det oplagt at vælge enten skolen eller foreningen, da det er de to arenaer, som er udgangs-

punktet for samarbejdet. Jeg foreslog dette til deltagerne, og bestyrelsesformanden tilbød et lokale i for-

eningen, hvilket alle accepterede. 

Fokusgruppeinterviewet er foretaget, da valgfaget har været i gang i 8 uger. Fokusgruppen er struktureret 

ud fra den blandende tragtmodel, hvor det både er muligt at give plads til deltagernes perspektiver og in-

teraktion med hinanden og samtidig få belyst egne forskningsinteresser (Halkier 2008, s. 40). Derfor er fo-

kusgruppeinterviewet en kombination af intervaller med relativ stram strukturering, hvor jeg stiller spørgs-

mål/øvelser, som anses som vigtige i forhold til den anvendte teori og får viden om de forskellige aktørers 

forståelse, vilje og evner i forhold til implementeringen af Unge i front, og en lidt løsere strukturering, hvor 

det er aktørerne selv, som styrer diskussionen i forhold til et indgangsspørgsmål, og hvad der i øvrigt er vig-

tigt for dem at få sagt til hinanden.  

Gennemførelse af fokusgruppe 

Moderatorrollen og interviewerrollen indeholder nogle fællestræk i forhold til, at de begge indtager en lyt-

tende position og må finde en balance mellem indlevelse og distance. Samtidig adskiller de sig fra hinanden 

ved, at fokusgruppen har en mere omfattende form for social interaktion. De to særlige træk ved modera-

torrollen går på, at man skal kunne få deltagerne til at tale sammen, og at man skal kunne håndtere de so-

ciale dynamikker blandt deltagerne (Halkier 2008, s. 48). Puchta og Potter argumenterer for, at en modera-

tor skal sørge for fire ting: 

 At fokusgruppen er præget af uformalitet 

 At få deltagerne til at deltage aktivt 

 At få deltagerne til at forholde sig til emnerne 

 At få deltagerne til at producere varierede meninger og erfaringer 

I denne fokusgruppe forsøgte jeg at indfri ovenstående ved at være iført afslappet påklædning og have en 

uformel samtale med de forskellige personer inden selve fokusgruppeinterviewet gik i gang. Jeg vidste at 

læreren lige var vendt tilbage fra ferie og valgte bl.a. at spørge ind til det.  Vi talte om renovering af de for-

eningslokaler vi sad i, og generelt forsøgte jeg at få talt lidt uformelt med alle og skabt en stemning, hvor 

alle kunne føle sig godt tilpas. 
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Ifølge Halkier er introduktionen en af de vigtigste dele af fokusgruppen, da det er her rammen for det soci-

ale rum omkring interaktionen bliver skabt. Da interaktionen skaber de empiriske data, er det muligt at 

lægge en form for styring gennem introduktionen (Halkier 2008, s. 51). Efter min introduktion af rammerne 

og projektet (Introduktion til fokusgruppe, bilag 6) indledtes fokusgruppen med en præsentationsrunde. 

Dels for at de alle fik kendskab til hinanden, men også for at alle fik sagt noget fra en start. Ligeledes var 

indgangsspørgsmålet et oplæg til, at de alle skulle fortælle om status på Unge i front fra netop deres posi-

tion. Dette valgte jeg, for at alle kunne få talt sig med i samtalen fra en start. Desuden fik jeg, en enkel gang, 

brug for at invitere en af aktørerne ind i samtalen for at høre hans bidrag til den igangværende diskussion. 

Generelt oplevede jeg engagement og aktiv medvirken fra alle aktører i fokusgruppen.  

Via forskellige åbningsspørgsmål forsøgte jeg at få de forskellige aktører til at holde sig til emnerne og inden 

for de rammer, som var relevante. Nogle gange oplevede jeg, at diskussionen ændrede retning og fokus. 

Nogle gange var de selv i stand til at få samtalen tilbage på sporet, eller der opstod nye relevante retninger, 

og andre gange brød jeg ind med en øvelse eller et nyt spørgsmål.  

At få deltagerne til at producere varierede holdninger og meninger oplevede jeg som en udfordring og sam-

tidig af stor værdi for fokusgruppen. I flere situationer oplevede jeg, af aktørerne fremlagde et udsagn, som 

en af de andre gik direkte imod, og der opstod diskussion. Samtidig oplevede jeg også nogle gange, at der 

opstod en enighedseffekt, hvor én eller flere af aktørerne ændrede mening, og de endte med at bakke hin-

anden op, så der, gennem diskussionen, opstod en fælles holdning. I en af øvelserne, i fokusgruppen, skulle 

deltagerne bruge to min. på at nedskrive, hvorfor de var en del af Unge i front, og hvad de ønskede at få ud 

af det. Derefter gennemgik vi deres svar i plenum. Fordelen ved denne tilgang er, at aktørerne har nået at 

tænke over deres egne svar og nedskrive dem, inden de hører de andres bud, hvilket er med til at sikre vari-

erede meninger.  

Transskribering 

Fokusgruppeinterviewet blev optaget på diktafon og er transskriberet delvist. Passager, hvor jeg introduce-

rer dagen og projektet er udeladt. Herudover er passager, hvor deltagerne bliver afsporet fra emnerne eller 

hvor det ikke er relevant for specialet udeladt. Dog har det været vigtigt for den første bearbejdningsproces 

at transskribere størstedelen af fokusgruppen. Jeg har, i forhold til analysen, fået indholdet minutiøst og 

detaljeret gennemgået i transskriberingsprocessen, hvilket er af stor betydning i forhold til det efterføl-

gende arbejde med empirien. Den transskriberede del af fokusgruppeinterviewet er udført med samme 

retningslinjer som de individuelle interviews og er vedlagt som bilag (bilag 10). Hele fokusgruppeinter-

viewet er som lydfil (Lydfil kan revireres hos forfatteren). 
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Bearbejdning af fokusgruppedata 

I bearbejdningen af fokusgruppedata har fokus udelukkende været på indholdet af det sagte, da det er ak-

tørernes oplevelser, der er i fokus for denne undersøgelse.  

Analyse af indhold 

For at kunne analysere indholdet kodes transskriptionen. Kodningen består i, at de lange datastykker i fo-

kusgruppeudskriften kondenseres ved at give en tematisk hovedoverskrift til hver databid, der menings-

mæssigt hænger sammen (Halkier 2008, s. 73). For at få det bedste greb om de indhentede data og for at 

bevare overblikket bedst muligt valgte jeg at arbejde med en papirudskrift af det transskriberede fokusin-

terview. Jeg skrev hovedoverskrifter i margin, for på den måde at få et overblik over, hvad der i store træk 

er blevet italesat. Herefter kategoriseres de forskellige koder. Kategorisering er den proces, hvor de forskel-

lige koder sættes i forhold til hinanden for at finde ud af, om nogle af koderne står i modsætning til hinan-

den eller har konsekvenser for hinanden (Halkier 2008, s. 75). Som i de individuelle interviews kategoriseres 

primært ud fra teori med udgangspunkt i de teoretiske begreber, som jeg finder relevante at lægge ned 

over data, men der er foretaget kodning og kategorisering med udgangspunkt i data for at kunne med-

tænke relevante empiriske fund.  

 Følgende skema viser strukturen og processen i kodningen og kategoriseringen af fokusgruppeinterviewet: 

Koder Kategorier Begrebsliggørelse 

(Kategorier fra) teori 

 Indstilling til samarbejde 

 Praktisk planlægning 

 Ansvarsfordeling  

 Forventninger 

 Kommunikation 

 Indhold af UIF 

 Hjælpetræner 

 Mål 

 Kvalitet 

 Lokal tilknytning 

 Føl 

 Bevægelse 

 Kommunikation 

 Tilgang til samarbejde 

- Indstilling 

- Forventninger 

- Forståelse 

 Kompetencer 

- Kvalitet 

- Mål 

- Indhold af UIF 

 Praktiske forhold 

- Planlægning 

 Roller 

- Ansvarsfordeling 

 Forståelse 

 Evne 

 Vilje 
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 Forståelse for hinanden 

 Ansvar 

 Kompetencer 

 Hele/duelige mennesker 

 Samarbejde 

 Udvikling 

- Hjælpetræner 

- Elevers roller (føl) 

 Motivation 

- Lokal tilknytning 

- Hele/duelige menne-

sker 

- Udvikling 

- Bevægelse 

- Føl 

 

Fortolkning af indhold 

Fortolkning handler, som nævnt i afsnittet om individuelle interviews, om at forsøge at forstå mening. Også 

her arbejdes der med udgangspunkt i en hermeneutisk forståelse, hvor forventningen er, at forståelse inde-

bærer en sammenhæng mellem dele og helhed i tekster (Halkier 2008, s. 78). Forforståelsen danner grund-

lag for den forståelse, jeg som forsker bringer til teksten, hvorfor min forforståelse i forhold til feltet er 

præsenteret tidligere.  
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Den teoretiske ramme 
I dette afsnit præsenteres de teoretiske begreber, som danner rammen for analysen. Fokus for teorien er 

begrebet samskabelse, der anvendes til at beskrive en samarbejdsform mellem offentlige og private aktører 

samt begreber hentet fra implementeringsteori, da samarbejdet mellem skole og forening analyseres i et 

implementeringsperspektiv. Udgangspunktet er en antagelse om, at implementering som skaber vedva-

rende forandringer kræver større grad af samskabelse. 

Samarbejdsmodeller 

 I litteraturen anvendes forskellige begreber til at beskrive samarbejdet mellem offentlige og private aktø-

rer. Ibsen og Espersen præsenterer, med baggrund i forskning, fire forskellige modeller, som kan ses som 

eksempler for samarbejde: Netværksbaseret samarbejde, partnerskaber, samskabelse (co-creation) og sam-

produktion (co-production). I Ibsen og Espersens præsentation dækker samskabelse over en tilgang, som 

har rødder i den private sektor, hvor en række virksomheder har udviklet processer, der involverer forbru-

gere og andre i co-creation – brugerdrevet innovation. Denne tilgang anvendes ikke yderligere her. Sampro-

duktion (co-production), som begreb, anvendes af Ibsen og Espersen om det samme begreb, som i dette 

speciale i det følgende kaldes samskabelse. 

Netværksbaseret samarbejde 

Det netværksbaserede samarbejde er karakteriseret ved at være eventbaseret. Der er tale om korte forløb 

eller sessioner. Et eksempel kan være den lokale badmintonklub, som i en idrætstime præsenterer badmin-

ton for en klasse. 

Partnerskaber 

Partnerskaber er en aftalebaseret strukturering af tværsektorielt samarbejde for sociale, sundhedsmæssige 

eller miljømæssige formål (Ibsen og Espersen 2016, s. 18). Partnerskaber adskiller sig fra det netværksbase-

rede samarbejde ved i højere grad at være formaliseret i form af formulerede mål og formål for samarbej-

det og kontinuerlige møder (ibid. s. 18). 

Samskabelse  

Samskabelse, som er den danske betegnelser for det engelske begreb co-production, er de seneste år kom-

met højt på dagsordenen. Begrebet benyttes ofte i en bred betydning som betegnelse for forskellige typer 

af samarbejdsrelationer, mellem offentlige og private aktører, om udviklingen og skabelsen af opgaver, som 

det offentlige er ansvarlige for. Pestoff argumenterer for nødvendigheden af, på videnskabelig basis, at 
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skabe konsensus i forhold til en generel definition af begrebet co-production, for at gøre begrebet mere 

robust og undgå ”populære” og udvandede fortolkninger (Pestoff 2015, s. 11). Om begreberne samskabelse 

og samproduktion siger Ibsen og Espersen: Begreberne er forholdsvis nye som mainstream-begreber i en 

dansk sammenhæng, og man kan få indtryk af, at de bruges om enhver form for samarbejde mellem bor-

gere, frivillige, civile aktører og kommunale medarbejdere og institutioner (Ibsen og Espersen 2016 s. 18). 

Teoretisk adskiller samskabelse sig fra partnerskaber ved at være et ligeværdigt, helhedsorienteret og lang-

varigt samarbejde mellem offentlige myndigheder og borgere og civile aktører m.fl. om at udvikle, gennem-

føre og evaluere velfærdsydelser (ibid. s. 19). Samskabelse er mere inde i ”maskinrummet” af offentlige 

ydelser og etablerer mere langvarige samskabende relationer baseret på oplevelser af gensidig afhængig-

hed. Også i samskabelse anses borgere og civile aktører for at være aktive, autoritative og vidende (ibid. s. 

19). 

For at nuancere begrebet i forhold til anvendelsen i analysen specificeres i det følgende nogle kernebegre-

ber, som er væsentlige i samskabelsen mellem skole og forening i projektet Unge i front. 

 Agger og Tortzen skelner mellem to forskellige tilgange til samskabelse – et New Public Management per-

spektiv og et New Public Governance perspektiv (Agger og Tortzen 2015, s. 11): 

 

 I dette speciale er fokus på samskabelse i et New Public Governance perspektiv, hvor der fokuseres på rela-

tioner og interne processer. Agger og Tortzen fokuserer på tre centrale dimensioner i samskabelse, som 

handler om forskellige niveauer, aktører og karakteren af samskabelse (ibid. s. 15): 
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Samskabelse på forskellige niveauer  

Her skelnes mellem co-governance, hvor borgerne/civilsamfundet deltager i policyformulering, planlægning 

og prioritering af offentlig service, co-management hvor civilsamfundet producerer offentlige ydelser i sam-

arbejde med kommunen og co-production, hvor den enkelte borger er medskaber af sin egen offentlige ser-

vice.   

Aktørerne – roller og motivation?  

Her er fokus på, hvilke aktører der indgår og deres roller. Her skelnes mellem kollektiv og individuel delta-

gelse i samskabelse i forhold til, hvorvidt der er tale om foreninger eller individuel deltagelse. I forhold til 

aktørernes roller skelnes mellem, hvem der initierer samskabelsen. Her kan foreningen indtage tre forskel-

lige roller. Co-initiator som er initiativtager til samarbejdet og med til at sætte rammerne, Co-designer som 

er med til at udforme den offentlige ydelse/politik, det handler om og Co-implementor som indgår i imple-

menteringen af en løsning/ydelse, som det offentlige har designet.  

Ovenstående er et udtryk for forskellige grader af samskabelse i forhold til rollefordelingen.  

Samarbejdets karakter 

I forhold til det samarbejde der gør sig gældende mellem borgere/civilsamfund og det offentlige, peges på 

tre typer af samskabelse: 

 Samskabelse præget af gensidig afhængighed, hvor velfærdsydelsen kun kan produceres, hvis der 

finder en grad af samskabelse sted. 

 Samskabelse, der erstatter offentlige ydelser, hvor borgernes/civilsamfundets bidrag i større eller 

mindre grad erstatter de offentlige medarbejderes indsats.  

 Supplerende samskabelse, hvor de offentlige ansatte står for kerneopgaven, mens borgernes bidrag 

er mere perifert eller supplerende (ibid. s. 19). 

Offentlige og frivillige logikker 

I projektet Unge i front er der på det lokale niveau tale om et samarbejde mellem skole og forening. Skolen 

tilhører den offentlige sektor, mens foreningen tilhører den frivillige sektor. De to sektorer repræsenterer 

forskellige logikker og rationaler, som er væsentlige at være opmærksom på, når der kigges på samarbejds-

relationen.   
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Ud over den offentlige og den frivillige sektor udgør også den private sektor en vigtig del af samfundet. 

Ifølge Klausen (1994) kan der ud fra disse sektorer sondres mellem tre forskellige ordningsformer eller nor-

mative vektorer: Stat, marked og civilsamfund som er med til at strukturere vores adfærd. Disse bagvedlig-

gende logikker eller rationaler er med til at afgøre, hvad der opfattes som rigtigt og forkert i en given situa-

tion. Den frivillige sektor er imidlertid ikke udelukkende baseret på civilsamfundsvektoren. Alle sektorer har 

elementer fra alle tre ordningsformer, men nogle er mere dominerende end andre (Klausen 1994, 33).  

For at tydeliggøre, hvad der er på spil anvendes Ibsens tilpassede model af Pestoffs velfærdstrekant, hvor 

de frivillige foreninger placeres i et spændingsfelt mellem stat, marked og civilsamfund med berøringsflader 

til alle tre yderpunkter (Højer-Kruse 2008, s. 22): 

 

Den offentlige sektor (stat) er karakteriseret ved at være formel, offentlig og ikke profit. Den kommercielle 

sektor (markedet) er karakteriseret ved at være formel, privat og have fokus på profit, og den uformelle 

sektor (det civile samfund) er karakteriseret ved at være uformel, privat og ikke-profit. Den frivillige sektor 

placerer sig i midten og adskiller sig på forskellige parametre fra de andre sektorer. I forhold til den offent-

lige sektor, som er interessant for dette speciale, adskiller den frivillige sektor sig ved at være privat. De to 



Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front 

29 
 

sektorer er begge kendetegnet ved at være formelle og ikke-profit. De mest centrale, idealtypiske forskelle 

mellem offentlige og frivillige organisationer præsenteres i følgende tabel (Høyer-Kruse 2008, s. 24-25): 

 Frivillige Offentlige 

Struktur  Flad, demokratisk struktur 

 

 Høj grad af selvbestemmelse 

 

 Begrænset central styring 

 Hierarkisk struktur 

 

 Love og regler 

 

 Central styring 

Ressourcer/rammer  Begrænsede/ustabile ressourcer 

 

 Indtægtskilder: Kontingent og of-

fentlig støtte 

 

 Frivillig arbejdskraft 

 Faste ressourcer 

 

 reguleret økonomisk sy-

stem 

 

 Fastansat, lønnet perso-

nale 

Styringsmekanis-

mer/ 

rationaler 

 Styret af civilsamfundet rationaler:  

              Fællesskab, gensidighed, demokrati 

  

 

 

 Motivation er lystbetonet 

 

 Procesorientering 

 

 Erfaringsbaseret viden 

 Styret af statens rationaler: 

Regler, bureaukrati, poli-

tisk legitimitet, overens-

komstreguleret 

 

 Motivation er pligtbetonet 

(og lystbetonet) 

 Målorientering 

 

 Formel viden (knyttet til 

uddannelse) 

 

 

Med den frivillige sektor styret af civilsamfundets rationaler sættes i det følgende fokus på stat og civilsam-

fund, da det er disse, som er interessante i forhold til samarbejdet mellem skole og forening. Thøgersen har 

udarbejdet følgende tabel med idealtypiske karaktertræk for ordningsformerne stat og civilsamfund: 
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Ovenstående tabel angiver de idealtypiske karaktertræk. Inden for hver dimension kan der således være 

store variationer, og begge sektorer kan være vanskelige at karakterisere under ét. Dog må det antages at 

de kommunale institutioner indbyrdes er mere ensartede, end det er tilfældet med de frivillige foreninger. 

Eksempelvis har nogle frivillige organisationer træk fra markedet, mens andre har træk fra bureaukratiet 

(Høyer-Kruse 2008, s. 23).  

 

Foreningstyper 

Ibsen (Ibsen 2006) arbejder med en inddeling af de frivillige foreninger i fire foreningstyper, hvoraf de to 

første vil blive mere omfattende beskrevet end de to sidste, da de første er relevante for dette speciale:  

 

Aktivitetsforeningen  

- Aktivitetsforeningens identitet er aktiviteten, og det er mere aktiviteten end det lokale, der 

samler medlemmer.  

- Foreningen er for alle, der har samme interesse for aktiviteten som de øvrige medlemmer. 

- Fællesskabet kan være midlertidigt, fordi medlemmerne let flytter til andre aktivitetsbaserede 

fællesskaber. 

- Aktiviteten er et mål i sig selv, og foreningen interesserer sig ikke for andre aktiviteter. 

- Foreningens indtægter kommer fra medlemmerne og offentlig støtte 

- Aktivitetsforeningen er forholdsvis isoleret i forhold til omgivelserne. Den retfærdiggør ikke 

sine aktiviteter i forhold til samfundet, og den gør heller ikke krav på noget fra samfundet. 

- Det, som optager foreningen i forhold til omgivelserne er haltider og andre konkrete forhold 

(Ibsen 2006, s. 31-32). 
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Den lokale forening 

- For at være ‘lokal’ må foreningen være afgrænset til og være en del af et afgrænset lokalt om-

råde samt bidrage til et socialt, kulturelt eller funktionelt fællesskab i dette område. 

- Medlemmerne har en række andre relationer til hinanden end de foreningsspecifikke relatio-

ner. Man kender hinanden fra andre lokale sammenhænge fx skolen og købmanden. 

- Foreningen for alle med tilknytning til lokalsamfundet og derfor er medlemskabet mindre for-

melt end i andre foreningstyper. 

- Aktiviteterne er bestemt af de lokale behov og ønsker og af medlemmernes engagement.  

- Ressourcerne kommer fra kontingenter, frivillig arbejdskraft, sponsorater og kommunal støtte 

- Foreningen samarbejder med andre foreninger, kommunale institutioner og virksomheder med 

tilknytning til lokalområdet. Den samarbejder med den lokale skole om køb af materialer (ibid. 

s. 29-30). 

 

Den idébestemte forening 

- En forening som bygger på eksplicitte værdier og holdninger, og medlemmerne tilslutter sig og 

sympatiserer med disse værdier. 

 

Serviceforeningen 

- En forening med et nyttefællesskab, hvor foreningen er en ramme for selvetablerede fællesska-

ber mere end på selve foreningen. Foreningens mål er at få flest mulige medlemmer. 

 

Den idébestemte forening og serviceforeningen er ikke relevante for dette speciale, da det hverken er den 

eksplicitte værdi eller nyttefællesskabet, som er kernen i foreningen i Næsbjerg. Det interessante er at af-

dække, hvorvidt der er tale om en aktivitetsbestemt forening eller en lokal forening I Næsbjerg i forhold til 

foreningens involvering i samarbejdet med skolen.  

Implementering 

For at opnå en forståelse for, hvorledes Unge i front kan implementeres med succes anvendes implemente-

ringsteori, som ramme. Lovgivningsmæssigt skal skolerne imødekomme kravet om den åbne skole, og pro-

jektet Unge i front er en del af dette.  Jf. ovenstående logikker varetager skolen og foreningen forskellige 

interesser i forhold til at implementere Unge i front. Winter skelner mellem substantielle, institutionelle og 

individuelle interesser. 
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Substantielle interesser  

Skolens eller foreningens syn på, hvilken materiel politik der bør føres i forhold til de opgaveområder, som 

de hver især beskæftiger sig med (Winter 2008, s. 73). Det substantielle niveau handler i høj grad om, hvor-

vidt skolen og foreningen reelt får implementeret Unge i front med udgangspunkt i det, som er hensigten 

med lovgivningen.  

Institutionelle interesser  

De institutionelle interesser omhandler skolens og foreningens mål for deres egen overlevelse, status, 

vækst og økonomi (ibid.). 

Individuelle interesser  

De individuelle interesser omhandler aktørniveauets interesser. I denne sammenhæng er det instruktørens, 

bestyrelsesformandens, lærerens og viceskolelederens interesser i forhold til at implementere Unge i front. 

Det er interessant at kigge nærmere på, hvorvidt de individuelle og institutionelle interesser er hæmmende 

eller fremmende for de substantielle interesser - her målrealiseringen. 

For at afgøre hvorvidt de individuelle og institutionelle interesser er hæmmende eller fremmede kan man 

både anskue aktørernes egenskaber og de institutionelle forhold.  

I forhold til implementeringsteorien er jeg inspireret af to teoretikere: Lundquist peger på tre faktorer ved 

aktørerne, som er afgørende for implementeringen. Forståelse, evne og vilje (Lundquist 1987, s. 43): 

 

Winter præsenterer en model for markarbejderadfærd, hvor han ligeledes peger på evne og vilje som per-

sonlige karakteristika. Yderligere peger han på de institutionelle forhold som påvirker adfærden: 
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Jeg har valgt at kombinere de to teorier, da jeg mener, at de hver især indeholder væsentlige og relevante 

faktorer i forhold til at forklare adfærden hos de forskellige involverede aktører. Desuden vælger jeg at an-

vende modellen på både markarbejdere (lærer, instruktør) og ledere (viceskoleleder, bestyrelsesformand), 

da implementeringen af Unge i front knytter sig til forståelse, evne og vilje for alle aktører. Desuden gør de 

institutionelle forhold sig gældende på begge aktørniveauer. 

Figur 1. Implementering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlige                 
karakteristika 

Vilje 

Evne 

Forståelse 

Adfærd 

Institutionelle forhold     

- divergerende                  

- konvergerende 



Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front 

34 
 

Modellen medtager både aktørafhængige og aktøruafhængige (strukturelle) forklaringsfaktorer. Den illu-

strerer at egenskaberne forståelse, evne og vilje ved en aktør (de individuelle interesser) er afgørende for, 

hvilke valg der træffes. Samtidig påvirkes aktørerne af nogle institutionelle forhold (de institutionelle inte-

resser), som kan være divergerende eller konvergerende. De individuelle interesser og de institutionelle 

interesser vil samlet set føre til en adfærd, som er afgørende for, om implementeringen opfylder de over-

ordnede mål (de substantielle interesser). 

 I det følgende uddybes egenskaberne hver for sig: 

Forståelse 

Forståelsen handler om, hvilken mening og værdi de forskellige aktører tillægger projektet. Forståelsen er 

den grundlæggende forudsætning for de forskellige aktørers evne og vilje til at implementere Unge i front 

og afgørende for forankringen af projektet. I analysen er fokus derfor rettet mod at undersøge de forskel-

lige aktørers forståelse af projektet. Tanken er, at forståelsen er af stor betydning i forhold til de forskellige 

aktørers evne og vilje til at implementere Unge i front. 

Evne 

Aktørernes evne er en anden relevant faktor i forhold til at lykkes med implementeringen af Unge i front. 

Evner skal her forstås som de forskellige aktørers faglige viden og kompetencer i forhold til projektet, samt 

deres evne til at anvende de kompetencer.  I analysen kigges der derfor på, hvilke evner de forskellige aktø-

rer oplever at kunne byde ind med i projektet, samt hvilke udfordringer de synes at opleve i forhold til ev-

nerne for at kunne implementere Unge i front.  

Vilje 

Aktørernes vilje til at implementere Unge i front er den tredje relevante faktor at undersøge i forhold til im-

plementeringen. Hvilke prioriteter har de forskellige aktører både personligt og på deres organisations 

vegne, og hvilke mål og værdier er i højsædet? Viljen er en afgørende faktor i forhold til at lykkes med im-

plementeringen af Unge i front. Derfor er der i analysen fokus på at undersøge, hvordan de involverede ak-

tører prioriterer Unge i front, og hvordan de begrunder deres deltagelse i projektet. 

Institutionelle forhold 

De institutionelle forhold handler om omgivelsernes betydning for aktørernes adfærd. Det kan fx være lov-

givningen omkring den åbne skole, samarbejdet med eksterne aktører og sektortilknytning med tilhørende 

forskellige rationaler, som også er en del af teorien om samskabelse. Det pres som omgivelserne lægger på 

de forskellige aktører kan være konvergerende eller divergerende i forhold til forståelse, evne og vilje. 
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Det er formålet med analysen at kortlægge de forskellige aktørers forståelse, evner og vilje samt de institu-

tionelle forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem de involverede aktører. Her er det igen interes-

sant at anskue ligheder og forskelle mellem de to organisationer skole og forening. Ligeledes er det interes-

sant at se på ligheder og forskelle internt i organisationerne på leder-medarbejderplan jf. figur 2, s. 37.  For 

at kunne implementere med succes er målet ikke, at aktørerne har identiske profiler på de forskellige fakto-

rer, men de skal være konvergerende.  

I dette afsnit er præsenteret teoretiske begreber i forhold til samskabelse og implementeringsteori. Teori-

erne indeholder begge begreber, som forholder sig til både aktør- og institutionsplan. Sammenhængen 

mellem implementering og samskabelse handler med udgangspunkt i ovenstående om, at aktørernes for-

ståelse, evne og vilje samt de institutionelle forhold koblet med graden, niveauet og karakteren af samska-

belse samt aktørernes roller og de forskellige rationaler har en betydning i forhold til en hypotese om, at jo 

større grad af samskabelse, jo større succes med implementeringen. 
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Analyse 

Analysen er delt i to dele. Første del med fokus på samskabelse, hvor der tages udgangspunkt i, og analyse-

res på, skolens og foreningens forskellige rationaler og logikker i forhold til at indgå i samskabelsesproces-

sen. Der analyseres ud fra begreberne co-governance, co-management og co-production i forhold til ni-

veauet af samskabelse samt på samskabelsesaktørernes roller med udgangspunkt i begreberne co-initiator, 

co-designer og co-implementor. Desuden analyseres der ud fra begrebet ligeværdighed, som er det, der 

adskiller samskabelse fra andre samarbejdsmodeller (jf. beskrivelsen af samarbejdsmodeller i teoriafsnit-

tet). Der analyseres på samarbejdets karakter ud fra de tre typer af samskabelse: Samskabelse præget af 

gensidig afhængighed, samskabelse, der erstatter offentlige ydelser og supplerende samskabelse.  

I anden del fokuseres på implementering. Her vil analysen tage udgangspunkt i figur 1, som er præsenteret 

på s. 33 i teoriafsnittet. Her ses på de forskellige aktørers forståelse, evne og vilje som udgangspunkt for at 

kunne forklare deres adfærd i implementeringsprocessen. Derudover undersøges de institutionelle forhold, 

som indvirker på de forskellige aktørers adfærd. Samlet set udtrykker adfærden, om de substantielle inte-

resser opfyldes – i dette tilfælde om der leves op til de overordnede mål for Unge i front.  

Første del - samskabelse 

Udgangspunktet for analysen er, som nævnt ovenfor, følgende begreber: 

 Frivillige/offentlige logikker 

 Samskabelsesniveau og aktørernes roller  

 Ligeværdighed 

 Samarbejdets karakter 

Analysen vil desuden forholde sig til forskellige niveauer, hvor det findes relevant i forhold til begreberne. 

På det horisontale plan ses det institutionelle niveau, som består af skole og forening. Det vertikale plan 

udgøres af det hierarkiske niveau, som består af ledelse og medarbejder. Pilene angiver, at der analyseres 

på ovennævnte kategorier både på det vertikale og horisontale plan – internt i organisationen og eksternt i 

forhold til samarbejdet med en anden organisation.  Niveauerne er illustreret i følgende figur: 
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Figur 2. Samarbejdet internt og eksternt 

 

 

Frivillige/offentlige logikker 

Som præsenteret i teoriafsnittet repræsenterer skole og forening, med udgangspunkt i deres tilhørsforhold 

til hhv. den offentlige og den frivillige sektor, forskellige rationaler og logikker. Disse logikker er relevante at 

se nærmere på i forhold til deres grundlæggende interesse i at samarbejde. Som nævnt i indledningen er 

skolen forpligtet på at indgå samarbejde med eksterne aktører, mens foreningen ikke, på samme måde, er 

pålagt samarbejde med andre lovgivningsmæssigt. Så hvad er foreningens incitament til samarbejdet med 

skolen?  

Ser vi på, hvilken type forening NRUI er, kommer vi nærmere et svar på dette spørgsmål. Det som karakteri-

serer NRUI som forening er, at den er optaget af lokalsamfundet og af et fokus på ”det hele menneske”. 

Bestyrelsesformanden nævner flere gange foreningens prioritering af det enkelte menneske og på vigtighe-

den af et fokus på lokalsamfundet: 

Det er så igen med til at skabe det hele menneske. Og der kunne det så godt ske, at det vil 

nok stå tilbage for dem, at det var en rigtig god tid, de havde i Næsbjerg, og at de måske se-

nere kommer tilbage, efter at de er blevet uddannet. Så vi er meget optaget af det her (besty-

relsesformand). 

Og det her er også med til at give en positiv omtale af klubben og byen (bestyrelsesformand). 

Og vi har stor tilflytning her til byen, og vores børnetal det stiger. Det er en bosætnings by, og 

vi investerer altså i børn og unge, det gør vi. Det skal vi også sende nogle signaler ud omkring 

det her. Skrive noget mere om at vi er i gang med det her, fordi -  generelt i vores forening. 

Det er et godt signal at sende (bestyrelsesformand). 

Viceskole-
leder

Bestyrel-
sesfor-
mand

Lærer Instruktør
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Som foreningstype er NRUI således en lokalforening, hvilket betyder, at foreningen i højere grad er optaget 

af lokalsamfundet end af andre faktorer.  Ifølge Ibsen er aktiviteterne i lokalforeningen primært et middel 

til samvær, og foreningsfællesskabet bygger på en række andre relationer blandt medlemmerne end de for-

eningsspecifikke relationer. Medlemmerne kender blandt andet hinanden fra andre lokale sammenhænge 

som fx skolen og den lokale brugs (Ibsen 2006, s. 29). 

NRUI kan således karakteriseres som en lokalforening med en interesse i at bevare og fremme lokalsamfun-

det, hvilket udgør foreningens interesse i at indgå et samarbejde med skolen. Da skolen, som institution, 

ligeledes har stor interesse i lokalsamfundet, består deres fælles interesse heri, hvilket både italesættes af 

bestyrelsesformanden for foreningen og viceskolelederen: 

Foreningen er en institution i Næsbjerg, men skolen. Kan vi sammen løfte det hele, så er det 

bare super (bestyrelsesformand). 

Så får vi også skabt nogle flere relationer til idrætsforeningerne, vi har rundt om os, hvor vi 

kan give dem noget, men jeg tror også, at de måske kan se mulighederne i, at de kan tilbyde 

os noget i skoletiden, som vi ikke har stor tradition for (viceskoleleder). 

Den fælles interesse består således i nogle demokratiske værdier i forhold til at styrke lokalsamfundet, og 

udgangspunktet bliver dermed det gode børne- og ungeliv som beskrevet i rapporten om øget samspil mel-

lem skole og fritidsliv (Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 2016 s. 12). Der er også nogle grund-

læggende forskelle i logikkerne, som bl.a. ses i forhold til foreningens og skolens rammer og ressourcer. Læ-

reren er optaget af, hvordan man får hans arbejdstid til at passe sammen med de frivilliges arbejdstid i for-

eningen. 

Jamen det er jo klart, at de som træner i foreningerne, de har jo typisk også et arbejde ved 

siden af, og i og med at vi har en tilstedeværelse her på skolen, så kan det være svært at få til 

at passe ind i mine mødetider og deres mødetider (lærer). 

Altså Jonas han vil jo kunne drage sig nogle erfaringer om, hvad han egentlig har tid til og har 

mulighed for (…) vi håber vi drager nogle gode erfaringer i år, så vi kan sætte det endnu mere 

effektivt i værk til næste år (viceskoleleder). 

Samtidig arbejder skole og forening med forskellige årshjul, som viceskolelederen oplever kan blive en ud-

fordring for samarbejdet. 

Vi har haft en forening, der siger: Kan vi snart få at vide, hvem der er med, fordi vi har alle-

rede nogle kontakter til nogen, men vi har jo bare det problem at inden vi får, altså det er 
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først ved næste års planlægning, vi egentlig kan se, hvor bærer valgfagene hen, og så skal 

eleverne jo have en tilmelding. Så inden vi kan se og få det sat sammen, så er vi tæt på som-

merferie (…). Der er nogen af foreningerne, de går allerede i gang med at planlægge gymna-

stiksæsonen i starten af maj eller måske før (viceskoleleder).  

Efter en kort skitsering af de idealtypiske træk og forskelle på den offentlige og den friville sektor udtrykker 

viceskolelederen og bestyrelsesformanden enighed i forhold til ikke at tænke ressourcer som et problem 

eller en udfordring. 

jeg tror ikke på, at man tænker på, om der er nogen, der får løn. Det tror jeg ikke på. Det er et 

ønske om at være træner for det hold her, og så får man noget hjælp på, og det er man glad 

for (bestyrelsesformand). 

Både Jonas og jeg har været fodboldleder selv, så vi kender jo godt, deres dagligdag ude som 

ledere. Jeg tror faktisk ikke engang at Jonas han tænker over, at han tjener penge ved det. 

Det kommer jo en gang om måneden, ligegyldigt hvad han laver. Jeg tror bare, at vi tænker 

et fælles ønske om, at vi gør de unge mennesker så duelige til at deltage i det her forenings-

liv. Det er egentlig det, der er grundtanken med det her (viceskoleleder). 

På det strukturelle plan udtrykker viceskolelederen dog mangel på kendskab til hvordan foreningen funge-

rer. 

Altså jeg skal også lære jeres foreningsstruktur at kende. Jeg har lidt svært ved at overskue, 

hvordan informationer de flyder ud i jeres paraplyorganisation (…) For hvis det er sådan, at 

informationsstrømmen den flyder let fra toppen i jeres organisation, så er det nemmere at 

brede ting ud end hvis vi skal have fat i alle områdeledere (viceskoleleder). 

Opsamling på frivillige/offentlige logikker 

Foreningens og skolens fælles interesse består i lokalsamfundet og et syn på barnet som ”det hele menne-

ske”. Skolen som institution har en stor interesse i lokalsamfundet, og da NRUI som forening kan karakteri-

seres som en lokalforening, er lokalsamfundet også deres primære fokus. Den fælles interesse består i for-

skellige demokratiske værdier. Samtidig er der også nogle væsentlige forskelle i logikkerne i forhold til ram-

mer og ressourcer, bl.a. forskelle i arbejdstid og forskellige årshjul. 

Samskabelsesniveau og roller 

Samskabelsesniveauet i Unge i front er karakteriseret ved at være fokuseret på udførelsen af valgfaget. 

Skolen og foreningen har ikke noget samarbejde omkring mål eller visioner for valgfaget, men foreningen 
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bidrager til undervisningen i faget. Således kan vi i projektet Unge i front tale om samskabelse som co-ma-

nagement, hvor foreningen, i samarbejde med skolen, leverer undervisning til eleverne i valgfaget Unge i 

front. Set i et New Public Governance perspektiv, hvor fokus er på proces og outcome, er der ingen forhold 

i samarbejdet, som peger i den retning. Her er nærmere tale om New Public Management styringsrationa-

ler, hvor fokus udelukkende er på produkt, og hvor der er tale om et bestiller-udfører- modtager forhold, 

med foreningen som udfører. 

 I forhold til hvilke roller de forskellige aktører udfylder i projektet er et væsentligt aspekt i samskabelse at 

se på initieringen. I dette tilfælde gælder det, at samskabelsen er initieret top-down jf. nedenstående figur.  

I forhold til idealet om ligeværdigt samarbejde i teorien om samskabelse, er udgangspunktet ikke baseret 

på ligeværdighed. Unge i front er i vid udstrækning en hyldevare og et færdigt koncept, som DGI leverer 

som et bud på et samarbejde i den åbne skole. Der er tale om lav grad af aktiv involvering og dermed også 

lav mulighed for at sætte retning. Den eksisterende forskning identificerer opmærksomhedspunkter i for-

hold til ligeværdighedens betydning for samarbejdet. Samarbejdet skal være værdiskabende for begge par-

ter, og der skal være et godt samarbejdsklima med mulighed for både selvudvikling og gensidig udvikling 

(Undervisningsministeriet 2014, Bergmann og Støckel 2012, Høyer-Kruse 2008).  

Udgangspunktet er således lovbestemt fra det statslige niveau, hvorefter DGI på kommunalt niveau tilbyder 

Varde Kommune en ramme for samskabelsen med Unge i front. Varde Kommune tilbyder projektet til alle 

skoler i kommunen, og Næsbjerg Skole vælger at deltage. Herefter tager Næsbjerg Skole kontakt til rele-

vante foreninger i lokalområdet, hvor bl.a. NRUI ønsker at være med.  På det lokale plan, som er omdrej-

ningspunktet for denne analyse, er det skolen som er initiator. De interviewede aktører er enige om, at det 

er skolen, som er igangsætter og tovholder på projektet.  

Ja, det er skolen. Vi er simpelthen blevet spurgt, om vi var interesseret i det her. Det er skolen, 

der kører det og er tovholder på det (bestyrelsesformand). 

På det lokale niveau er samskabelsen initieret af skolen. Skolens rolle kan til en vis grad defineres som Co-

initiator, da de er initiativtager i forhold til foreningen. Dog er det DGI, som rammesætter og udformer ind-

holdet af valgfaget. Foreningen bliver involveret som sidste led i samarbejdet. Da foreningen siger ja til at 

deltage i Unge i front, har de ikke noget kendskab til projektet. De har en grundlæggende tro på, at samar-

bejde er godt, men de ved ikke, hvad de reelt skal samarbejde om, og hvad deres opgave består i. 

Nej, det har vi faktisk ikke. Nej, altså det har vi ikke, for som sagt så er det Jonas, der er tov-

holder fra skolens side (…) men du har da ret i – vi skal da have snakket med skolen om det 

her, således at vi får et godt produkt ud af det (bestyrelsesformand). 
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I forhold til ligeværdighed er der i denne tidlige fase af forløbet således stor forskel på skolens og forenin-

gens andel i samarbejdet. For de frivillige tales der om kollektiv deltagelse, da her er tale om en forening. 

Strukturen for de forskellige planer er vist i nedenstående figur: 

Figur 3. Struktur for forskellige niveauer 

 

Statsligt plan  

 

 

 

Kommunalt plan 

 

 

 

Lokalt plan 

 

 

 

 

 

 

Foreningens rolle i samarbejdet bliver således at indgå i de rammer, som allerede er præsenteret af DGI og 

samtidig hjælpe med at implementere et produkt, som lever op til den offentlige politik, som skolen er un-

derlagt - her folkeskoleloven og den åbne skole. Dermed bliver foreningen Co-implementor i samskabelses-

processen. I forhold til foreningens rolle og indflydelse i samskabelsesprocessen indtræder de på det lave-

ste niveau, hvor de leverer en service til skolen. Ifølge Agger og Tortzen er spillerum og indflydelsesmulig-

heder større, jo tidligere i processen de bliver involveret. Dvs. at foreningens indflydelse på, og rolle i, sam-

skabelsesprocessen formodes at være størst, når de indgår som co-initiator eller co-designer (Agger og 

Tortzen 2015, s. 16). Ifølge Bovaird kan man kun tale om fuld samskabelse, når både ansvaret for at designe 

og planlægge en given service, og ansvaret for at levere den, deles i fællesskab mellem skole og forening 
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(Agger og Tortzen 2015, s. 16). Dermed er foreningen tidligt i processen med lav indflydelse og rolle i for-

hold til samskabelse.  Ibsen og Espersen argumenterer ligeledes for, at når samskabelse alene gennemføres 

i produktionsfasen af offentlige services, vil der være tale om en New public Management-styrings opdeling 

i bestillere, udførere og modtagere, snarere end New public Governance-styringsrationaler jf. tabel s. 25 

(Ibsen og Espersen 2016, s. 19). 

 Bestyrelsesformanden er meget optaget af, at få et samarbejde etableret med skolen, og han fokuserer 

ikke på, hvilken rolle de hver især har, men mere på vigtigheden af at samarbejde som lokalsamfund (jf. tid-

ligere nævnt lokalforening).  

Foreningen er en institution i Næsbjerg, men skolen - kan vi sammen løfte det hele, så er det 

bare super (bestyrelsesformand). 

 Instruktøren ser også samarbejdet som en fordel for foreningen ud fra sit eget mål. For ham er det pri-

mære formål at få flere hænder til sit hold og i fremtiden nye trænere til foreningen. Han kender ikke noget 

til hverken den åbne skole eller projektet Unge i front. 

Skole og fritid hænger jo sammen i dag, så. Interviewer: Så det er ikke noget problem for dig, 

at være med til at understøtte skolens formål? Nej, overhovedet ikke. Det er da fuldstændig 

ligegyldigt. Jeg ser det fra min egen taburet. Hvis vi kan få noget ud af det, og hun kan blive 

en dygtig træner engang, for nogle ungdomshold, så er det jo fint, så er målet nået (instruk-

tør). 

Kigges der nærmere på foreningens rolle i projektet, hersker der stor usikkerhed om, hvilke roller både be-

styrelsesformand og instruktør har. 

 Jeg vidste overhovedet ikke engang at, dengang jeg fik at vide, at der kom en praktikant til 

os, at det havde noget med Unge i front at gøre (instruktør). 

Interviewer: Ved du præcist hvad din roller er? Nej, ikke helt konkret, det må jeg da ind-

rømme (bestyrelsesformand). 

Der mangler forventningsafstemning og afklaring af de forskellige aktørers roller i projektet i forhold til at 

kunne skabe et godt samarbejde og senere implementere projektet. Forventningsafstemning og afklarings-

processer præsenteres som vigtige fokuspunkter, i den eksisterende forskning, når skoler og foreninger ind-

går samarbejde (Undervisningsministeriet 2014, Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling 2016, Bergmann 

og Støckel 2012, Høyer-Kruse 2008).  
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Fordelen ved at projektet er initieret ovenfra kan være, at der er blevet skabt et initiativ og en ramme i for-

hold til at få gang i den åbne skole samarbejder, som måske ikke var opstået nedefra. Samtidig er der, i 

dette tilfælde tale om, at Næsbjerg Skole har lyttet til de erfaringer, andre skoler i lokalområdet har gjort 

sig ved at deltage i projektet. 

Jeg vil sige, vi har lyttet meget til, hvordan det er forløbet i Agerbæk, fordi der har de jo kørt 

det i gang ikke, og der synes de jo, det har været en stor succes. Og jeg tror egentlig, det er 

det, der har inspireret Ditte til at sige, at det kunne vi også godt prøve her, med det samar-

bejde vi nu havde med foreningerne. Om vi kunne udvikle den på den her måde. Jeg tror det 

er deri, at ideen er opstået (viceskoleleder). 

Håbet fra viceskolelederen er således, at den top-down styrede initiering kan skabe basis for en mere lang-

sigtet udvikling af samarbejdet mellem skole og forening nedefra. Et fokuspunkt som også Bergmann og 

Støckel konkluderer vigtigheden af (Bergmann og Støckel 2016). Han har stor tillid til den lærer, som skal 

varetage opgaven fra skolen. 

Ja, men vi har jo Jonas. Han er en god fyr at få ind i det der. Han er godt nok en ung lærer, 

men han har mange relationer ud i det samfund, der ligesom skaber de der børnegrundlag. 

Han bor selv i Årre og arbejder her og er selv idrætsaktiv, så han er en god mand at have på 

det her (viceskoleleder). 

Høyer-Kruse (Høyer-Kruse 2008) konkluderer, at personafhængighed kan være en barriere og udfordring, 

som kan hæmme og i værste fald forhindre partnerskaber i at udvikle sig. 

 

Opsamling på samskabelsesniveauer og roller 

Samskabelsesniveauet i Unge i front er karakteriseret ved at være fokuseret på udførelsen af valgfaget. Så-

ledes kan vi i projektet Unge i front tale om samskabelse som co-management, hvor foreningen i samar-

bejde med skolen leverer undervisning til eleverne i valgfaget Unge i front. Samarbejdet er initieret top-

down og baseret på en kontrakt og et indhold beskrevet af DGI. Lokalt er det skolen, som er initiator og tov-

holder på projektet, og skolens rolle er således co-initiator. Foreningen involveres som sidste led i samar-

bejdet og indgår i på forhånd definerede rammer og ud fra på forhånd definerede beskrivelser. Foreningen 

bliver dermed co-implementor i samskabelsesprocessen, hvor de leverer en service til skolen i form af un-

dervisning. I foreningen hersker der stor usikkerhed om, hvad deres rolle er. Instruktøren tror, at han får en 

hjælpetræner til sit hold, men er ikke klar over, at det har noget med Unge i front at gøre. Bestyrelsesfor-

manden er bedre orienteret om projektet, men er usikker på sin rolle heri. Der mangler således forvent-

ningsafstemning og afklaring af de forskellige aktørers roller. 



Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front 

44 
 

Ligeværdighed 

I forhold til valgfaget mener viceskolelederen, at ansvaret mellem skole og forening er delt. 

Jeg synes egentlig, det (ansvaret) er placeret forskellige steder. For når de er ude som de små 

ledere, de jo er derude, så er det jo egentlig foreningen, der har ansvaret for dem derude. Og 

DGI har jo også deres del af den, for det er jo egentlig dem, der indvier dem i det liv at være 

leder ude, og så er vores som sagt det der med, at de kan komme hjem til os og snakke om, 

hvad det er de oplever, og hvad de har af problemer. Så jeg synes egentlig, det er sådan 

spredt ud. Samtidig så skulle det jo gerne samles i en helhed jo så (viceskoleleder). 

Læreren understreger vigtigheden af, at instruktørerne i foreningen ikke skal have ret meget ansvar. 

Jeg tror ikke, at de nødvendigvis skal have et særligt stort ansvar. De har sagt ja til at få 

nogle unge ind, og de betaler for, at de skal få den her uddannelse (…) Det er nok instruktø-

rernes ansvar, kan man sige, at de unge skal have plads til at lave nogle ting på de hold, de 

nu kommer ud på, men ellers så kan det selvfølgelig også være, at hvis den unge kommer og 

spørger om nogle muligheder, at de har svært ved at finde på nogle aktiviteter. Så er det ty-

pisk instruktøren, som har en større kompetence inden for, hvad man kan lave, end jeg har -  i 

hvert fald i de fleste idrætsgrene (lærer). 

Dette synspunkt fra læreren kan understøtte tanken om, at læringen grundlæggende er lærerens ansvar. Et 

fokuspunkt, som understøttes af Jakobsen i projektet Skole og foreningsliv i bevægelse (Jakobsen 2015, s. 

8). 

Om det primære ansvar, i forhold til eleverne, mellem lærer og instruktør siger læreren: 

Jamen jeg tænker egentlig, at det er mig. Jeg tænker, at det er instruktøren, som skal bede 

den unge om at lave nogle ting, men hvis instruktøren tager fat i mig og siger, at det spiller 

ikke helt, så tænker jeg, at den ligger ved mig.  At jeg skal prøve og se, hvordan vi kommer 

bedst videre (lærer). 

Instruktøren har ikke noget kendskab til den åbne skole. Han ved ikke, hvad Unge i front handler om, og 

han har ikke noget kendskab til hverken skolen eller foreningens roller i projektet. Han træner et pigefod-

boldhold og har igennem længere tid efterspurgt en hjælpetræner til holdet. Formanden for fodboldafde-

lingen har henvendt sig og lovet ham, at han kunne få en hjælpetræner. 
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Jamen, det jeg ligesom kan, eller tror jeg, der forventes, det er, at jeg ligesom giver hende 

noget coaching i, hvordan hun skal være, når hun kommer længere frem, og så kan hun må-

ske lave nogle træningspas selv og stå for en træning selv.  (instruktør). 

For bestyrelsesformanden er en af de største udfordringer ved projektet, at der kommer styr på samarbej-

det mellem skole og forening, så man kan levere et godt produkt. For ham er det en balance mellem at 

stille krav til skolen og samtidig undgå at være for udfarende. 

Jamen, nu har jeg jo så snakket med Jonas nu her, og jeg kunne forstå, at der var nogen ting, 

han ikke helt havde fået på plads endnu, og jeg vil da ikke sige at, det skuffer mig, men et el-

ler andet sted.  Det seriøse i det, det skulle jo også helst leveres fra skolens side, og der mener 

jeg så, den kunne måske godt lige strammes lidt op (…) Jeg tror, Jonas han er lidt ny i den 

rolle der, så vidt jeg ved. Men man skal jo også sådan passe lidt på for, nu er det jo skolen, 

der kommer med det, så skal vi jo heller ikke fare ind over det og næsten ligesom overfalde 

skolen. Ja, det er en balance (bestyrelsesformand). 

Opsamling på ligeværdighed 

Med udgangspunkt i begrebet ligeværdighed, som antages at være essentielt for samskabelse, kan man 

ikke tale om et ligeværdigt samarbejde i den indledende proces omkring Unge i front. Fra skolens side 

handler det om, i en vis grad, at beskytte foreningen i forhold til, hvad de bør levere ind i samarbejdet. Der 

synes, især fra lærerens side, at være en opfattelse af, at man allerede kræver for meget af foreningen ved, 

at de skal have en praktikant. Tanken synes at være, at så kan man ikke tillade sig at kræve mere. Dette kan 

ses i lyset af lærerens bevidsthed om, at foreningen er baseret på frivillige. Dermed træder forskellen i de 

forskellige logikker, som det offentlige og den frivillige sektor repræsenterer, tydeligt frem. Dog på modsat 

vis, da det er læreren der, som repræsentant for det offentlige, ”tager hensyn” til foreningen. Samtidig kan 

det også, set i et læringsperspektiv, være et formål for læreren at gøre opmærksom på læring som lærerens 

ansvar. 

Samarbejdets karakter 

Kommunikationen og interaktionen præsenterer et billede af samarbejdets karakter. Samskabelse i Unge i 

front kan karakteriseres som samskabelse, der erstatter offentlige ydelser. Her er tale om, at instruktørerne 

i foreningen udfører en opgave, som traditionelt set har været lærerens, nemlig undervisning. Instruktøren 

og læreren kan i princippet udføre hver deres del af faget uden at kommunikere med hinanden. Dog må 

man formode, at kvaliteten af indholdet vil bære præg af graden af kommunikation mellem lærer og in-

struktør. Selvom værdien i samarbejdet, for begge parter, indeholder en demokratisk værdi, er kernen i 
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samarbejdet en konkret opgave i driften frem for fælles planlægning og prioritering, som også konkluderes 

af Ibsen og Espersen i undersøgelsen af kommunernes samarbejde med offentlige aktører (Ibsen og Esper-

sen 2016). 

I interviewene med de forskellige aktører er kommunikation og interaktion en væsentlig faktor i forhold til 

forventningsafstemning omkring projektet. Især i forhold til kommunikation blev det tydeligt, at der både 

kunne identificeres et ønske om bedre kommunikation både internt og eksternt. I forhold til kommunikatio-

nen mellem lærer og instruktør, er det for læreren både et spørgsmål om, hvor mange ressourcer der er 

afsat til kommunikation, samt hvilken ramme DGI overordnet har sat for projektet. 

Jamen, der er lagt op til fra DGI´s side, at hvis alt kører, som det gør, så kan de (instruktø-

rerne) lige skrive en besked to gange i løbet af perioden og sige, at det går godt, og vi laver 

det her og det her, og så tænker jeg ikke, at der er mere samarbejde. Og det er jo også et 

spørgsmål om, hvor mange timer jeg har fået til at gøre det her i (lærer). 

Instruktøren har ikke noget kendskab til Unge i front, og som udgangspunkt er han ikke klar over, at han 

skal samarbejde med en lærer fra skolen. Han har ikke været i dialog med andre end formanden for fod-

boldklubben i forhold til forløbet og bliver i løbet af interviewet opmærksom på, at der er mere i projektet 

end, at han har fået en hjælpetræner: 

Jeg vidste overhovedet ikke engang at, dengang jeg fik at vide, at der kom en praktikant til 

os, at det havde noget med Unge i front og gøre (Instruktør). 

Jamen, det kræver jo, at vi får noget information om, at der er mulighed. Altså jeg ved ikke, 

hvordan det er kommet ind over (Instruktør). 

Lærer og instruktør har dermed vidt forskellige udgangspunkter for kommunikationen i mellem dem. Lære-

ren har viden og overblik over projektets indhold og giver udtryk for, at der ikke skal være ret meget kom-

munikation mellem lærer og instruktør under selve forløbet, hvor eleverne er i praktik. Instruktørens fokus i 

forhold til kommunikation handler om viden om projektet generelt. Han mangler overblik over opgaven og 

efterlyser derfor kommunikation.  

I forhold til den interne kommunikation har både skole og forening oplevet udfordringer i forhold til kom-

munikation. For skolen handler det primært om en skoleleder, som har taget initiativet til projektet, etable-

ret de første kontakter, og derefter givet projektet videre til en viceskoleleder og en lærer. I den proces op-

lever både lærer og viceskoleleder, at der er opstået kommunikationsbrister. 
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Jamen jeg synes, at det har været frustrerende, at der har været sådan en lang kommunikati-

onsvej fra foreningerne og så hen til mig, som i virkeligheden er tænkt som at være tovholder 

på skolen for det her projekt. At det er vores skoleleder, som har haft kontakt med foreninger, 

har haft holdt møde med foreninger, og som så har haft den her liste liggende. Og hver gang 

der har været noget fra DGI, så er det blevet sendt til vores skoleleder, som så har sendt det 

videre til vores viceskoleleder, og som så har sendt det videre til mig, hvor jeg så får sådan en 

tredjehånsmail og egentlig ikke ved, hvor meget der er blevet reageret på den mail inden, at 

jeg har fået den (lærer). 

Ja, det er egentlig Ditte (skoleleder), der har fået ideen sammen med nogen foreninger, og 

hun har egentlig haft møderne med foreningerne. Så er det mig, der har fået det overdraget 

senere, da det så skulle sættes i system sammen med Jonas, og der har vi haft for lidt kom-

munikation. Både Ditte og mig imellem, men også Jonas og mig imellem (viceskoleleder). 

I foreningen har man også oplevet mangel på kommunikation, men kun nedad i systemet. Bestyrelsesfor-

manden har det overordnede overblik og har uddelegeret til sin formand for fodboldafdelingen at styre 

kommunikationen med instruktørerne. Han har gode intentioner i forhold til den interne kommunikationen 

fremadrettet. 

Altså når vi nu kommer rigtig i gang her, så havde jeg da forestillet mig, at vi skulle have et 

møde med alle de her spillere og trænere og snakke lidt sammen på kryds og tværs. Hvor vi 

måske stiller nogle ting op og hører, hvad har de brug for.  Og det er både trænerne, men så 

sandelig også de elever, hvad kunne de forestille sig (Bestyrelsesformand). 

Samtidig er instruktøren i foreningen ikke informeret om projektet internt. Han har ikke samme viden om 

projektet som formanden, og formand og instruktør kender ikke hinanden.  

Det vil være rart at vide, hvem der er kontaktperson i de forskellige ting, hvis det er. Hvis der 

er et eller andet, så henvender jeg mig jo bare til Henrik (fodboldformand), og så kan han jo 

gå videre, men kommandovejen, den er sgu lidt lang så. (instruktør) 

Opsamling på samarbejdets karakter 

Samarbejdet kan karakteriseres som samskabelse, der erstatter offentlige ydelser, hvor foreningen alene 

leverer en ydelse til skolen i form af en praktik til eleven. Samlet set er der en sammenhæng mellem kom-

munikation og forventningsafstemning og afklaringsprocesser, som centrale for samarbejdet. Der efterlyses 

stort set mere kommunikation fra alle aktører både internt og eksternt. Instruktøren føler sig dårligt klædt 
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på og efterlyser meget mere information. Læreren, som er instruktørens direkte samarbejdspartner i for-

hold til undervisning i faget, ønsker ikke mere kommunikation mellem de to, så på dette plan er der stor 

divergens i mellem aktørerne. 

Anden del - Implementering 

I første del om samskabelse kunne identificeres en sammenhæng mellem mangel på kommunikation og 

forventningsafstemning, både internt og eksternt, som hæmmende for samarbejdet. Der er ikke nogen lige-

værdighed i samarbejdsprocessen, hvor foreningen udelukkende udfører en opgave i driften i et bestiller-

udfører-modtager forhold. Dermed bliver samarbejdet uden samskabende karakter, hvilket antages at have 

en betydning for implementeringen, som analyseres i dette afsnit. 

Afsnittet er opbygget således, at der med udgangspunkt i teorien kigges nærmere på de involverede aktø-

rer i forhold til begreberne forståelse, evne og vilje. Herefter kigges på de institutionelle forhold, som påvir-

ker alle aktører. Det undersøges løbende, hvorvidt de substantielle interesser opfyldes ved at kigge på må-

lene for Unge i front sammenholdt med de individuelle og institutionelle forhold.  

Forståelse 

Når man skal sætte nye initiativer i gang, kræver det, som oftest, en stor indsats af de involverede aktører. 

Derfor er det interessant at kigge på, hvad der motiverer de forskellige aktører til at deltage i Unge i front, 

og hvilken mening og værdi, de finder i projektet. Det er interessant at kigge nærmere på, hvorvidt de har 

en fælles interesse eller forståelse af, hvad værdien og meningen med projektet er. Som udgangspunkt må 

det formodes, at aktørerne i skole og forening har forskellige interesser i forhold til deltagelse i projektet i 

kraft af deres forskellige rationaler og logikker (Høyer-Kruse 2008, s. 23).  

Skolen er underlagt regeringens udspil om den åbne skole, og det er således lovbestemt for skolen at indgå 

samarbejder med eksterne aktører (Dette specifikke samarbejde er ikke lovbestemt, men samarbejder af 

denne art er). Derfor er det væsentligt at se nærmere på, hvad skolens aktører motiveres af som fagprofes-

sionelle. Foreningen er ikke forpligtet på at samarbejde med skolen, og således er det også interessant at 

kigge nærmere på, hvad der motiverer de frivillige til at deltage.  

For bestyrelsesformanden er der primært 2 incitamenter til at deltage i Unge i front. 1) At tiltrække med-

lemmer til foreningen og 2) samarbejdets betydning for lokalsamfundet og det fælles ansvar, det lokale 

samfund har for at skabe hele mennesker, som også er nævnt tidligere.  

Altså som forening, en af de målsætninger som jeg gik ud med ret hurtigt, det var, at vi skulle 

have flere hænder i vores forening (bestyrelsesformand). 
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Og så er det også med til at give en positiv omtale af klubben og byen. Men helt klart et plus 

for foreningen, at vi får en masse unge gjort interesseret i det her (bestyrelsesformand). 

Instruktøren er primært drevet af et akut behov for flere hænder til sit fodboldhold og samtidig et generelt 

ønske om at rekruttere trænere til foreningen, men han har ikke noget kendskab til projektet Unge i front. 

Interviewer: Hvad er dit mål i at gå ind i det her samarbejde? Vi har utrolig meget brug for at 

få unge mennesker ind og hjælpe de andre unge mennesker (…) Så vi har brug for de der unge 

til at vokse med dem opgave de nu får, for at de en dag kan blive ledere (instruktør). 

Jeg ved faktisk ikke ret meget om det, andet end at jeg havde en forventning om, at jeg får en 

som der måske er lidt engageret i det her og synes det kunne være spændende at udvikle sig i 

det her trænerjob (instruktør). 

For foreningens skyld tror jeg, vi kan få noget ud af det og minimere det pres, der er på de få 

antal trænere, der er, hvis vi får nogle hjælpere (instruktør). 

Viceskolelederens motivation for at være en del af projektet skal primært ses ud fra et dannelsesmæssigt 

og demokratisk perspektiv, hvor han oplever, at foreningen kan bidrage med en praktisk tilgang, som sko-

len ikke kan give alene. Han ønsker at skabe nogle bredere rammer for eleverne, end de rammer som folke-

skolen udgør og dermed give eleverne indblik i ”den virkelige verden”. Samtidig ser han det som en god 

indgangsvinkel til et endnu større samarbejde med foreningen. 

Ja jeg synes jo, at værdien er at gøre dem til duelige mennesker, vil jeg sige. Altså, vi kan jo 

godt give dem meget læring her, men der er trods alt ting, de møder bagefter, som vi godt 

kan begynde at indfri allerede i det her samarbejde. For man kan jo godt tage læring med 

herfra, af enhver faglig art, men livet er jo lidt mere end bare lige den faglige læring, man 

har. Det er jo at deltage i det omkringliggende samfund (viceskoleleder). 

Det her det kan da være den første mulighed for at få kontakt med nogen, som har andre re-

lationer end bare i skoleverdenen – for de unge (…) Det er jo et lille samarbejde, men det 

skulle jo gerne føre til, at de på et eller andet tidspunkt overtager de roller, som de jo egentlig 

skal være hjælpere for her i første omgang (viceskoleleder). 

 (Målet) er at skabe et spændende undervisningsmiljø for de unge mennesker, det er det (vi-

ceskoleleder). 

Samtidig påpeger han den lokale værdi og ser eleverne som ambassadører for at skabe en bredere relation 

mellem skole og lokalsamfund i et langsigtet perspektiv. 
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Og så at de også skaber en relation imellem skole og det her lokalsamfund, så vi får en for-

ståelse for hinanden ind i mellem. Det tror jeg faktisk godt, at de kan være en lille ambassa-

dør for - at skabe den der sammenhæng mellem skole og lokalsamfund. 

Som en del af det lokale fællesskab understøtter viceskolelederen bestyrelsesformandens målsætning om 

at skaffe trænere til foreningen 

Du siger, at I vil gerne have mange trænere, og det synes jeg jo er en af formålene. Det er, at 

vi i hvert fald får sat dem ud som føl, om man så må sige. Fordi man ser faktisk i mange for-

eninger, at de ikke bliver sat ud som føl, men de kommer faktisk til at lede alt for tidligt i de-

res lederkarriere, med det resultat at man faktisk taber dem, og det synes jeg jo det her pro-

jekt, det er fantastisk til, at de bliver føl (viceskoleleder). 

Lærerens primære motivation for at gå ind i projektet er todelt. 1) Elevernes egenmotivation for projektet 

og 2) hans mulighed for, som idrætslærer, at skabe kontakt til foreningen, som kan bruges fremadrettet i 

forhold til den åbne skole. 

Altså jeg vil rigtig gerne have en flok unge mennesker, som er glade for det de gør her, altså 

det er en fornøjelse at have dem her, fordi det er noget de har valgt (lærer). 

Ja, så sidder jeg her jo også som idrætslærer for Næsbjerg Skole, og jeg tænker også, at det 

kan være en kæmpe fordel for mig at få kontakt til en masse forskellige foreninger med for-

skellige idrætsgrene og sådan noget. Det kunne jo være, at det ikke kun var de elever, som 

havde det her valgfag, der havde gavn af det her. Det kunne jo være, at man kunne få nogle 

af valgfagseleverne til også at undervise nogle af de andre idrætshold. Det kunne være, at 

når nu man havde kontakten til foreningerne, at man så kunne lokke dem til at komme til no-

get undervisning og undervise i noget gymnastik eller fodbold, badminton, hvad det skulle 

være. Og på den måde få gæsteundervisere ind, og dermed fordre den her åbne skole, som vi 

gerne skulle implementere endnu mere, end hvad vi gør nu (lærer). 

Jamen, (målet) er altså at prøve og blive en del af den her åbne skole, og det er også en 

øvelse for mig, for jeg har heller ikke været særlig god til at prøve og komme ud af huset i for-

hold til hverken foreninger eller andre steder i min undervisning. Så hvis vi kan få en bedre 

kommunikation mellem forening og skole og mere (griner), ikke gnidningsfri, men altså en 

lettere vej, hvor vi får en masse muligheder, for der er en masse muligheder i at få trænere og 
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sådan noget ind udefra. Nogle enkelte gange har vi haft nogle stepinstruktører og nogle zum-

bainstruktører inde i vores idrætsundervisning, men hvis det blev mere naturligt og trække 

dem ind i skolen, så ville det være rigtig dejligt (lærer). 

Opsamling på forståelse 

På det institutionelle plan gør det sig gældende for skolen, at både lærer og viceskoleleder har interesse i, 

at få etableret et samarbejde med foreningen i kraft af den åbne skole. Læreren er optaget af at få etable-

ret et samarbejde med det formål at inddrage foreningen i løsningen af undervisningsopgaver inden for 

specifikke idrætsområder. Viceskolelederen er optaget af, hvad samarbejdet kan gøre for variationen i ele-

vernes læring. Han fokuserer på et anderledes og varieret undervisningsmiljø og ser stor værdi i, at ele-

verne møder ”den virkelige verden”.  

For foreningen gælder det ligeledes, på det institutionelle plan, at både bestyrelsesformand og instruktør 

finder værdien i projektet ved at kunne rekruttere trænere til foreningen. De ser begge samarbejdet med 

skolen som en god indgangsvinkel til de unge. Samtidig er den primære motivation, på det individuelle plan, 

for instruktøren at få ekstra hænder til sit fodboldhold.  

Hverken skole eller forening forholder sig til hinandens mål og motiver for at indgå samarbejdet. Dette be-

handles yderligere i diskussionen. 

Vilje og evne 

I foreningen har hverken bestyrelsesformand eller instruktør overblik over projektet. Trods manglende 

overblik inviterer bestyrelsesformanden til at få skabt det i samarbejde med skolen. Han har et ønske om at 

få en større indsigt i den fælles opgave og udviser stor vilje til at deltage i projektet. Dette understreger han 

flere gange. 

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at fra foreningens side er vi meget interesserede i det, og vi 

har også kun hørt positivt om det, fra de trænere jeg har snakket med i hvert fald, at det vil 

de gerne det her, og det er lidt spændende for dem også (bestyrelsesformand). 

Og jeg kunne godt tænke mig, at skolen og idrætsforeningen udviklede sig meget mere sam-

men (bestyrelsesformand). 

Instruktøren udviser ligeledes stor vilje til at være en del af projektet, men viljen er båret af hans individu-

elle forståelse for projektet, hvor værdien består i at få en hjælpetræner. Han mangler grundlæggende for-

ståelse af, hvad Unge i front er, og hvad det indebærer, hvilket gør det vanskeligt for ham at vide, hvad han 

kan og skal bidrage med. 
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Men jeg var faktisk ikke klar over, hvad jeg havde sagt ja til, før hun egentlig næsten var star-

tet, for jeg havde ikke fået noget som helst at vide om nogen ting, og hvad det indebar, så jeg 

blev taget sådan lidt med bukserne nede, kan man sige (…) det var der ikke rigtig nogen infor-

mation om, udover at hjælpetræner -  fint, vi har en til dig her (instruktør). 

Under fokusgruppen går det op for instruktøren, at der er nogle faglige mål for faget, som skal opfyldes. 

Som udgangspunkt betyder det ikke noget for ham, at han skal være med til at opfylde skolens formål. Det 

vil han i første omgang gerne bidrage til. Han efterlyser dog kendskab til, hvordan han skal gøre det. 

Jo, for én indgangsvinkel er til de børn der skal trænes, en anden er til den, der skal hjælpe 

med at træne dem også. Så det er jo to helt forskellige måder at gøre det på (instruktør). 

Ja, jeg skal ligesom vide lidt om, hvad målene egentlig er, altså hvad skal hun opnå, hvad skal 

hun have prøvet, hvad skal hun igennem, hvis man kan sige det sådan. Der må være en form 

for et eller andet forløb med nogle små målsætninger, hun skal have prøvet, når sæsonen er 

slut, og ikke bare stå og sætte kegler op og sådan nogle ting (instruktør). 

Efterhånden bliver instruktøren gennem de andres udsagn opmærksom på, at han ikke blot får en hjælpe-

træner, men at det vil give ham yderligere arbejde at have en praktikant. Da det diskuteres i gruppen, om 

man kan tillade sig at pålægge instruktøren yderligere arbejdsopgaver i forhold til at opfylde mål, giver han 

udtryk for alligevel ikke at ville bidrage til at opfylde skolens formål. Et synspunkt som Jakobsen konklude-

rer deles af en række foreninger i forhold til, at den åbne skole er et krav til skolerne, men ikke til forenin-

gerne, og at de således sætter spørgsmålstegn ved, om de overhovedet skal bidrage til skolernes lærings-

dagsorden (Jakobsen 2015, s. 9). 

Nej, jeg får jo bare mere arbejde (instruktør). 

For bestyrelsesformanden vægter det højt, at der er kvalitet i konceptet, og at alle involverede i projektet 

har de nødvendige kompetencer.  

Men det kommer nok også til at kræve måske, at du (Instruktøren) også er klædt på til det. 

Jeg siger ikke at du ikke er klædt på til det, men dem der har dem skal jo også have en vis 

kvalitet (Bestyrelsesformand). 

Samtidig tror han på, at foreningen kan byde ind med noget særligt og give et løft til en ellers faglig fokuse-

ret skole. 

Jeg ser jo også en stor værdi i det her. Det er jo at få hele mennesker ud af det. Så jeg tror da 

meget på, og det er min egen erfaring, det er, at når du går i gang med det her, så kan du 
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være nok så tilbageholdende, men det er altså med til at give dem mod til, på mange måder i 

livet, og stå frem, og rent fagligt så er de garanteret også meget forskellige, men det kan 

også være et løft til dem (bestyrelsesformand). 

Bestyrelsesformanden stiller dermed krav til, at de fra foreningens side, skal tage del i at levere et godt pro-

dukt. Han stiller også krav til, at skolen tager projektet seriøst og leverer deres del af arbejdet. 

Det seriøse i det, det skulle jo også helst leveres fra skolens side, og der mener jeg så, den 

kunne måske godt lige strammes lidt op (bestyrelsesformand). 

Viceskolelederen har primært haft fokus på den indledende fase af projektet. Han mener ikke, at han spiller 

nogen særlig rolle i selve implementeringsfasen. 

Jamen jeg sidder på en taburet lige nu, hvor der ikke er så meget at gøre, for det er jo uddele-

geret til Jonas (lærer) lige nu her, og han har haft et travl efterår her, som han lige selv har 

beskrevet, med at få alle de ender til at nå sammen og har selvfølgelig, kan man sige, hvis 

Jonas han har haft nogle problemer, så har han selvfølgelig kunne henvende sig til mig jo, 

men i bund og grund så vil jeg sige. Det er meget få henvendelser jeg har fået fra Jonas af, 

det kører han faktisk meget selvstændigt, det der (viceskoleleder). 

I forhold til målbeskrivelsen for faget føler viceskolelederen ikke noget ansvar for, at målene nås. Han har 

ikke formidlet målene til foreningen og er heller ikke optaget af at fokusere på målene. I diskussionen om, 

hvorvidt man sikrer at opfylde målene for faget, når foreningen skal påtage sig undervisning fremkommer 

følgende dialog mellem instruktør og viceskoleleder: 

Altså det kan jeg godt se, der har vi nok et indsatsområde omkring, hvordan vi skal få det op-

lyst, men på den anden side så vil jeg sige: Mange af de målsætninger der er, det er jo nogen 

af de faglige. DGI har jo deres undervisning, og det som Jonas han præsterer her, opfylder jo 

en del af målsætningen. Så kan man sige, så er det jo egentlig ude i praktikken, de skal ud og 

være i klubberne for at prøve og afprøve de ting, som de egentlig får fra Jonas og DGI (vice-

skoleleder). 

Jamen vi skal jo vide, hvad det så er der skal afprøves derude. Det ved vi jo ikke. Så gør vi jo 

bare som vi plejer (instruktør). 

 Ja. Men det er måske heller ikke ret langt fra det, som målsætningen er (viceskoleleder). 

 Jamen, det ved vi jo ikke (instruktør). 
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Nej, men det er klart. Det skal vi have kigget på (viceskoleleder). 

Det som optager læreren mest i forhold til Unge i front, er det logistiske arbejde omkring faget. Fordelingen 

af elever på forskellige hold i foreningen, som matcher deres ønsker, og som desuden passer ind i elevernes 

dagligdag med egne fritidsaktiviteter. 

I uge 39, der havde jeg undervisningen under Unge i front og først der var jeg sikker på, at 

alle var tilmeldt et kursus og havde været på kursus, og at alle havde nu fundet et praktik-

sted, hvor de kunne komme hen.  Så det er sådan set det, der har været den kæmpestore op-

gave for mig, det er at få det her puslespil til at gå op med, hvornår kan de forskellige elever, 

for de har jo andre fritidsaktiviteter end den ene eller to gange de skal ud og være i praktik, 

så der er nogle dage, der er låst i den forbindelse (lærer). 

Læreren er meget fokuseret på sin egen opgave i forhold til at implementere Unge i front og vil gerne yde 

et stykke arbejde, for at det lykkes. Han er ikke særlig optaget af samarbejdet med foreningen. Han er opta-

get af elevernes udbytte af faget, men ikke af sit samarbejde med foreningen. 

Og der har jeg også fået frie tøjler af ledelsen.  Jeg aflyser jo undervisning ind i mellem her på 

skolen. Så kan jeg spare nogle timer op til at tage ud og se de unge mennesker ude i deres 

praktikker rundt omkring, altså det bruger jeg gerne min tid på (lærer). 

Det jeg har sagt til trænerne er, at i bund og grund så skal jeg bare vide, om de kommer, og 

om de gør det ordentligt, eller om de bliver væk fra den der praktik (lærer). 

I det hele taget er det af stor betydning for skolen, at de ikke stiller for høje krav til foreningen i forhold til 

implementeringen af Unge i front. I forhold til opfyldelsen af mål for faget, mener læreren slet ikke, at for-

eningen skal inddrages heri. 

Samtidig så tror jeg også vi skal passe på at vi ikke -  Du har jo manglet en hjælpetræner. Du 

har jo ikke manglet en mere, som du skal sørge for opnår nogle flere mål (lærer). 

Altså (griner), så det skal jo ikke blive en belastning for trænerne, at der kommer en prakti-

kant ud, som skal ud og opfylde nogle andre mål også (lærer). 

Men jeg har det altså lidt ligesom Jonas. Man skal altså passe på, at man ikke får pålagt de 

der trænere, der er der i forvejen, et åg, sådan at de står af, både overfor det her projekt, og 

overfor at være træner, for så har vi skudt os selv i foden (viceskoleleder). 
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Opsamling på vilje og evne 

Samlet set er der store forskelle i de forskellige aktørers evne og vilje. Udgangspunktet for samarbejdet er 

skolens virkelighed, og det er skolen der via DGI har fået information og undervisning i fagets proces og ind-

hold. Skolen får ikke dette videreformidlet til foreningen, men sætter processen i gang i forhold til, hvordan 

det passer i skolens hverdag og årshjul. 

Viceskolelederen prioriterer ikke Unge i front særlig højt. Han mener ikke, at han har nogen opgave i for-

hold til projektet i implementeringsfasen. Han ser at ansvaret, i denne fase, udelukkende ligger hos lære-

ren. 

Foreningen vil, som udgangspunkt, gerne bidrage, men de er i tvivl om, hvad de skal bidrage med, hvornår 

de skal bidrage, og også hvordan de skal bidrage. Bestyrelsesformanden efterlyser dialog og inviterer gen-

tagne gange skolen til at mødes.   

Læreren er meget internt fokuseret. Dels på sin egen opgave i projektet og dels af elevernes udbytte af fa-

get. Det eksterne samarbejde med instruktøren, som han i praksis deler undervisningen i Unge i front med, 

er han ikke optaget af. Han mener kun, at de to skal kommunikere med hinanden, hvis de unge ikke møder 

op i deres praktik. Dette både i kraft af hans fokus på egen undervisningsopgave og samtidig et misforstået 

hensyn til instruktøren.  

Instruktøren ved, som udgangspunkt, ikke noget om den opgave han skal løse, og er i starten yderst positiv 

i forhold til at bidrage, men som samtalen udvikler sig, og han bliver klar over, hvad det kræver af ham, 

trækker han sig, og ønsker ikke at få ekstra arbejde. Dermed opstår der en enighed blandt aktørerne om, at 

man ikke kan kræve, at instruktøren er med til at opfylde målbeskrivelsen for faget. Dog holder bestyrelses-

formanden fast i, at der skal være kvalitet i det, som de tilbyder, og at det kræver, at instruktøren er klædt 

på til det. Viceskolelederen prioriterer ikke at sikre kvaliteten i valgfaget ved at fokusere på målbeskrivelsen 

for faget. Således bakker han op om ikke at pålægge instruktøren yderligere arbejde, da man risikerer, at 

han mister lysten til at være med i projektet.  

Institutionelle forhold 

Der er flere ydre faktorer, som påvirker de forskellige aktører i forhold til deres adfærd i implementeringen 

af Unge i front. 

Generelt betragtes Unge i front fra skolens perspektiv, og foreningen efterlyser indsigt i, hvad, hvordan og 

hvornår. Instruktøren er uvidende om flere af de institutionelle rammer, som er et vilkår for projektet. Han 

forstår ikke, hvorfor hans praktikant først starter på holdet, den sidste træningsgang, han har med holdet. I 
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forhold til foreningens rammer, ville det passe bedre, hvis hun var startet tidligere. Han har ikke noget bil-

lede af hvilke andre aktører, der er involveret, hvad projektet indeholder, og hvad rammen for projektet er. 

Altså jeg synes den opstart, der har været, den har været utrolig langtrukken. Jeg har overho-

vedet ikke anet noget om, hvorfor den har været så langtrukken, men det har bare virket lige-

som fra skolens start, hvor det skulle i gang det unge i front, og så til der endelig dukker en 

op. Det har dæleme taget lang tid (instruktør). 

 Skolen har overblikket over processen, og der arbejdes ud fra skolens årshjul, hvor faget er afhængigt af 

skolens institutionelle rammer for, hvornår eleverne har valgt fag, faglige ressourcer mm. Læreren har væ-

ret på kursus ved DGI, har fået udleveret undervisningsmateriale og er blevet præsenteret for projektets 

indhold og proces. I foreningen har hverken bestyrelsesformand eller instruktør været på kursus, og de har 

ikke fået information om detaljer i projektet. Bestyrelsesformanden efterlyser et overblik over både indhold 

og proces. 

Mødet det var faktisk inden sommerferien, og jeg gik da også og tænkte på: De må jo have 

valgt (eleverne må have valgt, hvilket valgfag de ønsker). Der må da være nogen, der har 

valgt det her, for der gik faktisk også lang tid inden jeg fik noget at vide om, hvor er vi henne i 

det her forløb.  Hvor mange er der, og hvor mange skal vi tage? Så jeg tænkte bare. Det må 

være startet op, det må køre ikke også, men så er det faktisk først, da jeg får den der mail fra 

dig, jeg tror det var fem personer du manglede plads til, at nå men ok, det er ikke helt på 

plads endnu, men det er sådan typisk opstart, hvor vi skal lære lidt mere, eller lære noget af 

hinanden i hvert fald (bestyrelsesformand). 

I forhold til den praktiske koordinering af faget mellem skole og forening har skolen været påvirket af en 

godkendelse i forvaltningen, som forsinkede skolens arbejde i forhold til valgfaget. Dette vilkår har forenin-

gen ikke været vidende om. 

Vi havde nogle udfordringer omkring et valgfag, som vi skulle søge om ved kommunen, som 

egentlig trak vores valg lidt ud. Fordi det skal godkendes, hvis vi går ud over det, som ligger 

indenfor ministeriet, og derfor var vi sent ude med valget i år, fordi det skulle lige igennem 

først (viceskoleleder). 

Udover de strukturelle rammer er faget underlagt skolens rammer i forhold til mål. Der er en målbeskri-

velse for faget, som hverken bestyrelsesformand eller instruktør er bekendt med. Umiddelbart vægtes disse 

mål heller ikke af hverken lærer eller viceskoleleder.  
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Jamen, det er jo et godt spørgsmål. For der tror jeg måske at, der skal vi nok mere ind over, 

altså vi skal nok snakke lidt mere sammen, og det var også derfor på et tidspunkt, at jeg godt 

ville vide lidt, hvad forventer vi af hinanden. For det er klart også, at vi kan jo ikke bare smide 

en elev ud til en træner, hvor vi ikke ligesom ved, hvad sker der så. Det skal vi have lidt styr 

på. (bestyrelsesformand). 

Altså det kan jeg godt se, der har vi nok et indsatsområde omkring, hvordan vi skal få det op-

lyst, men på den anden side så vil jeg sige: Mange af de målsætninger der er, det er jo nogen 

af de faglige. DGI har jo deres undervisning, og det som Jonas han præsterer her, opfylder jo 

en del af målsætningen. Så kan man sige, så er det jo egentlig ude i praktikken, de skal ud og 

være i klubberne for at prøve og afprøve de ting, som de egentlig får fra Jonas og DGI (vice-

skoleleder). 

Jamen, vi skal jo vide, hvad det så er, der skal afprøves derude. Det ved vi jo ikke. Så gør vi jo 

bare, som vi plejer (instruktør). 

Samtidig så tror jeg også vi skal passe på, at vi ikke. Du har jo manglet en hjælpetræner. Du 

har jo ikke manglet en mere, som du skal sørge for opnår nogle flere mål. (lærer). 

Altså (griner) så det skal jo ikke blive en belastning for trænerne, at der kommer en prakti-

kant ud, som skal ud og opfylde nogle andre mål også (lærer). 

Opsamling på institutionelle forhold 

I forhold til Unge i front opfatter instruktøren og bestyrelsesformanden i udgangspunktet ikke, at der er 

ydre faktorer, som påvirker de andre aktørers adfærd i forhold til projektet. Instruktøren forholder sig ufor-

stående i forhold til den tid, der går, fra han får at vide, at han får en hjælpetræner, til hun faktisk kommer. 

Først under kommunikationen med de andre aktører, bliver han bevidst om, at der er andre faktorer end 

de personlige, som har indflydelse på projektet fx godkendelse af valgfag mm. Bestyrelsesformanden giver 

ligeledes udtryk for, at han troede, at projektet var i gang, men at han via en mail opdager, at eleverne sta-

dig mangler at blive tildelt en praktikplads. 

Med udgangspunkt i ovenstående bliver de institutionelle forhold i høj grad divergerende. Der er ikke skabt 

grundlag for en fælles forståelse eller dialog om, hvorledes man i implementeringsprocessen kan tage hen-

syn til forskellige forhold i organisationerne og arbejde målrettet med en løsning.  
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Konklusion 
Dette speciales udgangspunkt udspringer af en personlig og faglig interesse i folkeskolen og en umiddelbar 

begejstring for projektet Unge i front. I et single-casestudie har Næsbjerg Skole og Næsbjerg Idrætsforening 

været genstand for analyse. Ønsket er en forståelse for de forskellige aktørers oplevelser af samarbejdet og 

implementeringsprocessen i projektet Unge i front samt at give bud på, hvad der kan forklare de forven-

tede udfordringer, som opstår i samarbejdet. 

Samskabelse 

Der er en tendens til, at udgangspunktet for Unge i front tager afsæt i skolens virkelighed, i højere grad end 

i foreningens virkelighed. Det er skolen, der har taget initiativet til samarbejdet, og læreren der er tovhol-

der på projektet, og dermed repræsenterer skolen den overordnede styring på projektet. Det er skolen, 

som sætter processerne i gang med eleverne, og dermed har de også overblikket over implementeringspro-

cessen. Foreningen, både bestyrelsesformand og instruktør, mangler et overblik og en generel indsigt i, 

hvad der sker, hvornår det sker, og hvorfor det sker. Der ses en sammenhæng mellem mangel på kommuni-

kation og forventningsafstemning, både internt og eksternt, som hæmmende for samarbejdet. Desuden 

involveres de forskellige aktører på forskellige tidspunkter i processen, og de går i gang med at implemen-

tere før alle aktører har kendskab til det projekt, som skal implementeres. Derfor får samarbejdet mellem 

skole og forening karakter af et bestiller-udfører-modtager forhold, hvor foreningen alene udfører. De leve-

rer en ydelse til skolen uden, at der er skabt en fælles vision og målsætning i forhold til ydelsen. Dermed 

arbejder foreningen med udgangspunkt i egne forståelser og mål, og skolen arbejder med udgangspunkt i 

egne forståelser og mål. Både processen og implementeringen af projektet præges af ulighed, da skolen 

dikterer form og indhold. 

Derfor kan samarbejdet ikke karakteriseres som samskabelse, som det er defineret i litteraturen, og der ses 

en sammenhæng mellem manglen på samskabelse og de udfordringer, som opstår i implementeringspro-

cessen. 
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Implementering 

Kigger vi nærmere på begreberne forståelse, vilje og evne er der nogle helt centrale opmærksomhedspunk-

ter. Udgangspunktet for at indgå i samarbejde omkring Unge i front er forskelligt for skole og forening, og 

der er også forskelle internt i de to organisationer. Hvor skolen primært er drevet af en interesse i at få 

etableret et samarbejde i forhold til dannelsesmæssige forhold, er foreningens primære interesse at rekrut-

tere trænere og få ekstra hænder til instruktøren. På tværs af institutioner er viceskoleleder og bestyrelses-

formand dog begge optagede af nogle demokratiske værdier og en opmærksomhed på lokalsamfundet, 

hvor lærer og instruktør på markarbejderniveau (jf. Winters begreb om markarbejdere) er mere optaget af 

praktiske løsninger i forhold til egen undervisning/træning. 

Aktørernes oplevelser 

Instruktørens udgangspunkt for projektet er, at han mangler en hjælpetræner. Han har ikke noget kend-

skab til Unge i front eller den åbne skole. Dermed kender han heller ikke målbeskrivelsen for faget. Instruk-

tøren ser udelukkende projektet ud fra sin egen virkelighed. Da han ikke kender målene, har han, i forhold 

til projektet, ikke evnerne til at bidrage til implementeringen, og viljen er baseret på udgangspunktet i hans 

egen foreningsvirkelighed, og ikke på det fælles projekt, som Unge i front lægger op til.  

Bestyrelsesformandens udgangspunkt og primære drivkraft i forhold til projektet handler om at tiltrække 

medlemmer til foreningen og støtte op om lokalsamfundet. Han udtrykker stor vilje til at være en del af 

projektet og inviterer adskillige gange skolen til at indgå et tættere samarbejde og skabe mere dialog. Han 

stiller krav til, at der skal være kvalitet, både i samarbejdet og i det produkt, som de tilbyder eleverne. Han 

mener, at foreningen har væsentlige bidrag til begge dele. Overordnet set har bestyrelsesformanden en 

bred forståelse af den ramme, som Unge i front er etableret i, men han mangler et overblik over implemen-

teringsprocessen og foreningens rolle heri. Han har ikke noget kendskab til målbeskrivelsen for faget Unge i 

front, og kan således ikke være med til at skabe retning. 

Lærerens primære motivation for at være en del af projektet er baseret på, at elevernes valg er lystbeto-

nede, og hans mulighed for, som idrætslærer, at skabe netværk i foreningen. Han har en bedre indsigt i pro-

jektet og rammerne for det end de andre aktører. Han har kendskab til målbeskrivelsen for faget, men er 

ikke optaget af arbejdet med at opfylde målene. Desuden mener han kun, at målene er hans ansvar og ikke 

foreningens, hvilket har en betydning for hans vilje til at være i dialog med foreningen. Hans fokus er på lo-

gistik og planlægning i forhold til eleverne, men han er ikke optaget af at udvikle samarbejdet mellem skole 

og forening. Efter hans mening skal der ikke stilles nogen krav til instruktøren, og dialog mellem lærer og 

instruktør er kun nødvendig i tilfælde af, at eleverne ikke passer deres praktik.  
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Viceskolelederens udgangspunkt for projektet er både et dannelsesmæssigt aspekt og interessen for lokal-

samfundet. Han har en grundlæggende indsigt i fagets ramme og målbeskrivelsen, men har ikke viderefor-

midlet målbeskrivelsen til foreningen. Han er ikke optaget af fagets mål som et centralt omdrejningspunkt 

for foreningen, men mener, at målene nok skal blive opfyldt fra foreningen uden deres kendskab hertil. Vi-

ceskolelederen er fokuseret på værdien i den praksisoplevelse, som eleverne får, og kendskabet til lokal-

samfundet. Således er fokus på, hvad eleverne kan opnå, men ikke på kvaliteten af faget eller at skabe faget 

i fællesskab.  
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Diskussion 
I dette afsnit diskuteres de forskellige perspektiver, som projektet kan anskues ud fra. I konklusionen er 

præsenteret det fokus, som analysen peger på. I dette afsnit vil nogle af betragtningerne udfoldes yderli-

gere og være udgangspunkt for refleksioner til perspektiveringen. 

Samskabelse 

Dette speciale konkluderer, at der ikke er tale om samskabelse i Unge i front. En hæmmende faktor for 

samskabelsen kan være at de forskellige aktører bliver involveret i projektet på forskellige steder i proces-

sen, hvilket giver samskabelsen et svagt udgangspunkt. Det er skolelederen i Næsbjerg, som tager de første 

initiativer (efter at Varde Kommune og DGI har tilbudt projektet til alle kommunens skoler) og får sat pro-

jektet i stand. Da hun har skabt de første kontakter, giver hun projektet videre til viceskolelederen på det 

overordnede plan og til læreren som tovholder. Allerede her påpeger både lærer og viceskoleleder, i det 

første interview, at de er blevet for sent involveret, og at der mangler information fra skolelederen om 

form og indhold på projektet. Så internt på skolen kommer projektet skævt i gang.  Især læreren bruger 

mange ressourcer på at sætte sig ind i opgaven og har igennem det første stykke tid, af selve udførelsesfa-

sen, fokus på at få eleverne fordelt og tildelt et praktiksted. På samme tidspunkt står instruktøren i forenin-

gen og mangler en hjælpetræner, som han er blevet lovet. Han kan ikke forstå, at hun først dukker op to 

mdr. senere, hvor han er tæt på sæsonafslutning. Bestyrelsesformanden tror at projektet kører på fuld 

drøn, og det samme tror viceskolelederen, som har afkoblet sig projektet i udførelsesfasen. Dette er et bil-

lede på, at ingen af de involverede aktører har taget ansvaret og styringen for samarbejdet.  

Fælles mål og vilje 

Som nævnt i konklusionen er der, som udgangspunkt, både nogle individuelle interesser og nogle fælles 

interesser, i form af demokratiske værdier og lokalinteresse at bygge samarbejdet op omkring i forhold til 

at arbejde samskabende. Spørgsmålet er, hvorvidt interesserne er konvergerende?  

At foreningen ønsker at rekruttere trænere til foreningen, og at skolen ønsker at trække på foreningens 

kompetencer er forskellige tilgange til samarbejdet, men ikke nødvendigvis divergerende. Interesserne kan 

være konvergerende, hvis skole og forening formår at sætte nogle fælles mål, som tager højde for deres 

individuelle mål. Dette efterlyser foreningen flere gange, ved at efterspørge et afklaringsmøde, men skolen 

har ikke umiddelbart samme prioritering i forhold til at få skabt et fælles afsæt for samarbejdet. Udgangs-
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punktet er deres virkelighed, og de er tilsyneladende ikke opmærksomme på, at inddrage foreningen i pro-

cessen omkring Unge i front. Dermed er det svært for foreningen at få ”ejerskab” til samarbejdet, og deres 

vilkår for at bidrage relevant er dermed meget ringe. Derfor bliver der tale om et giver-modtagerforhold, 

hvor skolen i højere grad opfatter samarbejdet som netværksbaseret. Fra foreningens side har bestyrelses-

formanden tydeligvis en forestilling om et mere ligeværdigt samarbejde, og dermed er der en divergens i 

deres forestillinger om samarbejdets karakter, som kan være en hæmmende faktor for deres fremtidige 

rolle- og ansvarsfordeling og dermed også en mulig barriere i forhold til foreningens vilje set i et langsigtet 

perspektiv. 

Ovenstående peger på, at skolens vilje til at indgå i en samskabelsesproces omkring Unge i front ikke er til-

stede. Fra et andet perspektiv kan også sættes spørgsmål ved foreningens vilje til at indgå i samskabelses-

processen. Bestyrelsesformanden udtrykker flere gange stor vilje til at samarbejde, men spørgsmålet er, 

om han har taget foreningen i ed, i forhold til prioriteringen af Unge i front, eller om det er hans egen per-

sonlige motivation, der er årsag til foreningens deltagelse i projektet? instruktøren uvidenhed om projektet 

peger i retning af dette.  

Rationaler 

Flere forhold indikerer, at foreningen og skolens forskellige rationaler har en indflydelse på samarbejdet. At 

skolen ikke vil pålægge foreningen et særligt stort ansvar i projektet kan være et udtryk for et misforstået 

hensyn til foreningen, som bidrager med frivillig arbejdskraft. Omvendt kan det også ses som et udtryk for, 

at skolen opfatter sig som ansvarlige i forhold til elevernes læring, og at det udelukkende er deres opgave 

som fagprofessionelle at sikre læringen. 

Ser vi på figur 2, s. 36 og på samarbejdet, på både det horisontale og vertikale plan, synes der på nogle om-

råder at være større udfordringer i forhold til det interne samarbejde end det eksterne. Således er der 

større overensstemmelse mellem viceskolelederens og bestyrelsesformandens forståelse af projektet, end 

der er mellem bestyrelsesformand og instruktør internt i foreningen. På det grundlag kan udledes, at det 

ikke kun er et spørgsmål om forskellige rationaler og logikker som gør sig gældende for hhv. skole og for-

ening, men at det i lige så høj grad handler om, hvilket niveau man besidder i organisationen.  

Omvendt kan udledes, at rationalerne alligevel viser sig tydelige i forhold til organisationsplanet. Lærer og 

viceskoledeler er mere ens i deres forståelse en instruktør og bestyrelsesformand. Det kan tolkes ind i det 

offentliges rationaler, hvor stukturen er præget af love, regler og central styring og de frivilliges rationaler, 

hvor strukturen er præget af høj grad af selvbestemmelse og begrænset central styring. 
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Perspektivering 
Dette afsluttende afsnit indledes med en intern perspektivering bestående af metodekritiske betragtninger, 

som efterfølges af kritikpunkter i forhold til de valgte teorier. Kapitlet afrundes med en ekstern perspektive-

ring, der indeholder anbefalinger til praksis og det fremadrettede perspektiv på projektet Unge i front eller 

lignende projekter. 

Intern perspektivering 

Som nævnt i afsnittet om metodologi advokerer Thagaard for at arbejde med transparens, gyldighed og 

genkendelighed som kvalitetskriterierne inden for den kvalitative forskning. Derfor gennemgås det neden-

for, hvorledes de er forsøgt sikret i undersøgelsen. 

Transparens 

For at sikre transparens i undersøgelsen, er der gennem processen forsøgt at leve op til de retningslinjer for 

interview og fokusgruppeinterview, som er beskrevet i afsnittet om metodologi. Interviewguide, introduk-

tion til fokusgruppe og transskriberinger samt lydfiler er vedlagt som bilag, for at opnå gennemsigtighed i 

forskningsprocessen. Transparensen kan dog anfægtes, idet der kun er foretaget delvis transskription af det 

ene interview og fokusgruppeinterviewet. Dog indeholder lydfilen hele interviews. 

Gyldighed 

Kriterierne for gyldighed er, som tidligere nævnt, spejlkriteriet og helhedskriteriet. Derfor er alle involve-

rede aktører blevet tilbudt at gennemlæse analysen efter specialets færdiggørelse, og i den refleksive for-

tolkning indgår aktørernes institutionelle sammenhænge som en integreret del af analysen. Der er desuden 

anvendt metodetriangulering for at højne validiteten i forhold til, om interviewpersonerne siger det 

samme, når de er i en fokusgruppe, som de har sagt i det individuelle interview.  

Genkendelighed 

Det kan diskuteres, hvorvidt resultaterne fra denne specifikke undersøgelse kan overføres til en anden. På 

det generelle plan kan der udledes konklusioner om samskabelsens betydning for implementeringen. Der-

udover kan undersøgelsens resultater og konklusioner overføres til lignende projekter i den åbne skole, 

som handler om samarbejde og implementering, hvor der er tale om undervisning. 
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Periode til generering af empiri 

Det ville have være fordelagtigt at kunne følge projektet igennem en længere periode og se på implemente-

ringen i foråret, hvor parterne har haft længere tid til at arbejde med både samarbejde og implementering. 

Tid er en væsentlig faktor i en implementeringsfase, så derfor kan et kritikpunkt være, at der kun er 8 uger 

mellem første interview og fokusgruppeinterviewet.  

Kodning 

Slutteligt kan det diskuteres, om det ville have været mere i overensstemmelse med den videnskabsteoreti-

ske baggrund at anvende en åben og induktiv kodning frem for en overvejet teoristyret kodning. Det kunne 

have medført mere empirinære analysekategorier og andre nye, interessante aspekter i forhold til aktører-

nes oplevelse, end de kategorier som er opstået gennem det teoretiske begrebsapparat. 

Ekstern perspektivering 

Jeg ser et stort potentiale og gode udviklingsmuligheder i et projekt som Unge i Front. Der er stor værdi i 

koblingen mellem skole og foreningsliv i forhold til at gøre undervisningen praksisnær for eleverne. De får 

et kendskab til ”den virkelige verden” på en anden måde end de er vant til, og med stor afveksling i forhold 

til skolens traditionelle fag. Åbningen mod det omgivende samfund rummer på den måde gode muligheder. 

I Næsbjerg har man allerede et fælles udgangspunkt, som består i interessen for lokalsamfundet og demo-

kratiske værdier i forhold til det gode børne- og ungeliv. 

Udfordringerne i forhold til at implementere Unge i front hænger i høj grad sammen med graden af sam-

skabelse. Det er tydeligt, at implementeringsopgaven havde været lettere, hvis alle aktører vidste hvad pro-

jektet indeholdt og indebar. Med en større grad af samskabelse i processen vil der være bedre mulighed for 

at lykkes med implementeringen. Derfor vil der være mulighed for større succes med implementeringen, 

hvis de forskellige parter opnår bredere forståelse for hinandens divergerende mål og, med udgangspunkt 

heri, skaber en fælles retning. Alle involverede aktører skal have kendskab til projektets form og indhold. 

Der skal skabes en fælles vision og nogle fælles mål, så alle aktører både får et fælles afsæt og en fælles for-

ståelse for projektet. Der skal være en forventningsafstemning og afklaring af de forskellige aktørers roller i 

forløbet, og ansvarsfordelingen skal være præget af ligeværdighed. 

En stor udfordring i forhold til samarbejdet i projektet Unge i front er at være opmærksom på, at der er en 

læringsdagsorden. Når Næsbjerg Skole og NRUI indgår et samarbejde omkring valgfaget Unge i front, bliver 

foreningen medansvarlige i forhold til at opfylde folkeskolens formål og formålet for faget. Her ser jeg en 

stor udfordring for parterne i forhold til at lykkes med et samarbejde som dette, da ingen af parterne priori-

terer en sikring af dette. Bestyrelsesformanden kommer nærmest en prioritering ved at efterlyse kvalitet i 
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valgfaget. Kvaliteten kan sikres ved at skabe kompetencer hos foreningsinstruktørerne, som gør dem i 

stand til at undervise målorienteret. Instruktørerne skal tilbydes undervisning i forhold til at kende målene 

for faget, og i forhold til at arbejde didaktisk mod at nå målene.  

Med en læringsdagsorden i fokus er det tvivlsomt, hvorvidt projektet på sigt kan skabe værdi for både skole 

og forening. Det afgørende er, at foreningen lykkes med at rekruttere medlemmer, som kan skabe incita-

ment til at fortsætte samarbejdet. Dog er det muligt, at de demokratiske værdier og tilknytningen til lokal-

samfundet alligevel kan skabe stor værdi i sig selv, og at foreningen hovedsageligt ser værdien i projektet 

fra det perspektiv.  

Den fælles prioritering af projektet er afgørende for samarbejdets karakter fremadrettet. Der er brug for at, 

der på ledelsesniveau, bliver mere kommunikation i forhold til de overordnede rammer og afklaring af de 

institutionelle forhold. Dette vil lette arbejdet for både lærer og instruktør i forhold til at udføre deres del af 

opgaven. Især er det væsentligt, at viceskolelederen tager initiativ i forhold til målbeskrivelsen for faget og 

ansvarsfordelingen heri, da det er hans opgave at sikre, at målene bliver opfyldt. Foreningen biddrager til at 

løse en undervisningsopgave, men de har ingen forudsætninger for at arbejde didaktisk og opfylde mål. 

Hvis ikke viceskolelederen sikrer at målene opfyldes, er der ingen der sikrer det.  På den måde bliver Unge i 

front et valgfag med undervisning uden mål, og det kan ingen skole forsvare. Der er altså brug for, at skolen 

prioriterer Unge i front, og derfor bliver de nødt til også at stille krav til foreningen. De skal kræve af for-

eningen, at de er med til at opfylde målene og ikke tage misforstået hensyn. 

På konferencen Aktiv Skole d. 22. november 2016 diskuterede Mikkel Magelund, leder af DIF’s bredde og 

motion, Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL og Niels Grinderslev, generalsekretær i Dansk Skoleidræt de 

langsigtede perspektiver på den åbne skole. De fremlagde nogle vigtige overvejelser omkring kommuner-

nes rolle som, set i relation til Unge i front, giver et interessant perspektiv: 

 Kommunerne skal skabe central finansiering i forhold til den åbne skole 

 Kommunerne skal skabe rammerne samt facilitere projekter omkring den åbne skole 

 Der skal være tydelig kommunalt fokus og transparens omkring arbejdet med den åbne skole 

 Vide rammer er godt for det lokale engagement 

Med et kommunalt fokus skabes bredere opmærksomhed på den åbne skole, dog er det spørgsmålet hvor 

realistisk det er, at få kommunerne til at bevilge midler hertil. Desuden er det, ligesom på det lokale plan, 

også på det kommunale plan et spørgsmål om, hvorvidt der er vilje til at prioritere samarbejderne. I Varde 

Kommune ville et projekt som Unge i front kunne profitere af, at der på kommunalt plan havde været fokus 

på læring, hvilket kunne understøtte en udvidelse af punkterne ovenfor med et læringsfokus:  



Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front 

66 
 

 Kommunerne skal sikre at projekter omkring den åbne skole lever op til folkeskolens formål og må-

lene for fagene. 

Varde Kommune har skabt central finansiering i forhold til Unge i front, og de har ligeledes skabt rammerne 

ved at købe projektet af DGI, som faciliterer processen omkring projektet. Dog mangler kvalitetsstemplin-

gen af projektet, som omhandler opfyldelsen af mål. En væsentlig mangel, som hverken skole eller forening 

har fokus på i projektet. Ansvaret ligger, i dette tilfælde ved viceskolelederen, men han sikrer ikke målopfyl-

delsen. Derfor kan man i en opstartsfase sikre kvaliteten ved at DGI og Varde Kommune, som en del af kon-

ceptet, tilbyder et kursus til foreningens instruktører i målene for faget, således at de er bedre rustede til, i 

samarbejde med læreren, at opfylde målene i fællesskab.  

Afsluttende præsenteres nogle anbefalinger, som er afgørende for samskabelse og implementering, til det 

konkrete samarbejde omkring Unge i front og generelt til kommuner, skoler og foreninger, hvor man øn-

sker at skabe lignende projekter med udgangspunkt i den åbne skole: 

 Projektet skal prioriteres af alle parter, både på det institutionelle og individuelle niveau 

 Alle aktører skal involveres tidligt i processen for at opnå større ligeværdighed 

 Der skal være forventningsafstemning og afklaring af skole og forenings rolle i projektet 

 Der skal være fokus på kommunikation omkring projektets form og indhold (årshjul og rammer) 

 Der skal skabes en fælles retning for projektet og fælles mål med udgangspunkt i institutionelle og 

individuelle interesser 

 Med en læringsdagsorden i fokus skal instruktørerne tilbydes uddannelse i forhold til at arbejde di-

daktisk og arbejde målorienteret 

 Kommunen kan være med til at sikre læringen ved, i en opstartsfase, at indgå i samarbejdet og ud-

arbejde kursusbeskrivelsen til instruktørerne 
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Bilag 
Bilag 1: Opfølgende mail til viceskoleleder 
 

Hej Ervin. 
 
Lige en opfølgning på vores telefonsamtale: 
 
Jeg beskæftiger mig med den del af forskningen omkring "Unge i front", som omhandler samarbejdet 
mellem skole og forening. I den forbindelse får jeg brug for at interviewe dig som leder, Jonas som 
lærer og nogle elever. Interviewene er opdelt i 2 runder. I første runde vil jeg gerne lave et interview 
med både Jonas og dig. I 2. runde (omkring efterårsferien) vil jeg gerne lave et interview med Jonas 
og dig igen og en gruppe elever. 
 
Rammen for interviewet på fredag er dine forventninger og dit nuværende kendskab til "Unge i front" 
- inden I for alvor er kommet i gang med forløbet. Interviewet vil tage ca. 30 min.  
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig. 
 
Vh Tina Sandholt, SDU 

 

  



Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front 

71 
 

Bilag 2: Interviewguide, bestyrelsesformand 
 

Interviewguide, bestyrelsesformand NRUI 

Indledende briefing 

 

Formål: Mit speciale er en analyse af, hvordan samarbejdet og implementeringsprocessen omkring 

”Unge i front” opleves. Dette er det første af to interviews, hvor fokus er på forventningerne til proces-

sen omkring samarbejdet og implementeringen. Det er således forventninger der er det overordnede 

tema for i dag. 

 

Interviewets forløb: Tak fordi du vil være med. Dette interview er afklarende og forstående. Hvis jeg stil-

ler spørgsmål, som du ikke kan svare på, eller som du ikke ønsker at svare på, må du sige til. Hvis du har 

information, som du tænker kan bidrage til specialet må du meget gerne fortælle det. Har du spørgsmål 

inden vi går i gang? 

 

Etik: Interviewet bliver optaget og transskriberet, og vil blive anvendt som empiri i mit speciale. Du er 

velkommen til efterfølgende at gennemlæse transskriberingen af interviewet og give kommentarer. 

 

Tid: Interviewet varer ca. 30 min. 

Forskningsspørgsmål 

Hvorledes opleves forventningerne til samarbejdet om implementeringen af hhv. viceskoleleder, besty-

relsesformand, lærer og instruktører? 

Interviewspørgsmål 

Præsentation 

 Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om din historie i foreningen? 

 Kan du sige lidt om foreningen? 

- Antal medlemmer? Sigende/faldende? 

Den åbne skole 

 Hvad er dit kendskab til den åbne skole? 

- § 3, Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, 

folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de 
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kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkesko-

lens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer 

for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet 

 Hvad er dine overordnede tanker om Den åbne skole? 

- Muligheder/udfordringer?  

 Hvad er dine tanker om projektet ”Unge i front”? 

 

Forventninger 

 Hvilke forventninger har du til samarbejdet med skolen omkring Unge i front? 

 

Mål 

 Hvad er formålet med samarbejdet for dig som formand for foreningen? 

 Hvad forventer du at få ud af samarbejdet? 

 Er der en fælles målsætning for skole og forening eller har I hver jeres mål? 

 Er aftaler og procedurer for samarbejdet skriftliggjort? 

 Har I talt sammen om, hvad målene på lang sigt er? 

 Hvem er ansvarlig for at målene nås? 

 Er der planlagt en evaluering af samarbejdet og udbyttet heraf? 

 

Roller/struktur 

 Skolen er en institution med lønnede ansatte. I foreningen er I frivillige. Hvilken betydning har 

det for samarbejdet? 

 Hvilke personer er involveret i samarbejdet? 

 Hvordan ser du din/foreningens rolle i samarbejdet. Hvad er jeres kompetencer? 

 Hvad er skolens rolle i samarbejdet?  

 Har du deltaget i møder omkring samarbejdet? 

 Er der planlagt møder for samarbejdet fremadrettet? 

 Er der udarbejdet en ansvarsfordeling mellem skole og forening? 

Debriefing 

Har du mere at tilføje? Tak fordi du ville være med. 

Må jeg kontakte dig igen ved spørgsmål, behov for uddybninger eller andet? Jeg kontakter dig for en af-

tale om en dato for næste interview. 
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Bilag 3: Interviewguide, instruktør 
 

Interviewguide, instruktør NRUI 

Indledende briefing 

 

Formål: Mit speciale er en analyse af, hvordan samarbejdet og implementeringsprocessen omkring 

”Unge i front” opleves. Dette er det første af to interviews, hvor fokus er på forventningerne til proces-

sen omkring samarbejdet og implementeringen. Det er således forventninger der er det overordnede 

tema for i dag. 

 

Interviewets forløb: Tak fordi du vil være med. Dette interview er afklarende og forstående. Hvis jeg stil-

ler spørgsmål, som du ikke kan svare på, eller som du ikke ønsker at svare på, må du sige til. Hvis du har 

information, som du tænker kan bidrage til specialet må du meget gerne fortælle det. Har du spørgsmål 

inden vi går i gang? 

 

Etik: Interviewet bliver optaget og transskriberet, og vil blive anvendt som empiri i mit speciale. Du er 

velkommen til efterfølgende at gennemlæse transskriberingen af interviewet og give kommentarer. 

 

Tid: Interviewet varer ca. 30 min. 

Forskningsspørgsmål 

Hvorledes opleves forventningerne til samarbejdet om implementeringen af hhv. viceskoleleder, besty-

relsesformand, lærer og instruktører? 

Interviewspørgsmål 

Præsentation 

 Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om din historie i foreningen? 

 

Den åbne skole 

 Hvad er dit kendskab til den åbne skole? 

 § 3, Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-

, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og 
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med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldel-

sen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fast-

lægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbej-

det 

 

 Hvad er dine overordnede tanker om Den åbne skole? 

 Hvad er dit kendskab til ”Unge i front”? 

 Hvad er dine tanker om projektet ”Unge i front”? 

 

Forventninger 

 Hvilke forventninger har du til samarbejdet med skolen omkring Unge i front? 

 Hvad tænker du om at skulle samarbejde med personer uden for foreningen? 

 

Mål 

 Hvad er formålet med samarbejdet for dig som instruktør? 

 Hvad forventer du at få ud af samarbejdet? 

 Har I talt sammen om, hvad målene på lang sigt er? 

 Hvem er ansvarlig for at målene nås? 

 

Roller/struktur 

 Hvem skal du samarbejde med på skolen? 

 Hvilket kendskab har du til opgaven på forhånd? 

 Hvad er din rolle i samarbejdet? 

 Hvordan er rollefordelingen mellem dig som instruktør i foreningen og underviseren på skolen, 

og hvad kan/skal I hver især bidrage med? 

 Er der planlagt møder for samarbejdet fremadrettet mellem underviseren og dig? 

 Hvordan tænker du at I får etableret et godt samarbejde mellem underviseren og dig? 

 Hvad skal der til for at få et godt samarbejde? 

Debriefing 

Har du mere at tilføje? Tak fordi du ville være med. 

Må jeg kontakte dig igen ved spørgsmål, behov for uddybninger eller andet? Jeg kontakter dig for en af-

tale om en dato for næste interview. 
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Bilag 4: Interviewguide, viceskoleleder 
 

Interviewguide, viceskoleleder Næsbjerg Skole 

Indledende briefing 

 

Formål: Mit speciale er en analyse af, hvordan samarbejdet og implementeringsprocessen omkring 

”Unge i front” opleves. Dette er det første af to interviews, hvor fokus er på forventningerne til proces-

sen omkring samarbejdet og implementeringen. Det er således forventninger der er det overordnede 

tema for i dag. 

 

Interviewets forløb: Tak fordi du vil være med. Dette interview er afklarende og forstående. Hvis jeg stil-

ler spørgsmål, som du ikke kan svare på, eller som du ikke ønsker at svare på, må du sige til. Hvis du har 

information, som du tænker kan bidrage til specialet må du meget gerne fortælle det. Har du spørgsmål 

inden vi går i gang? 

 

Etik: Interviewet bliver optaget og transskriberet, og vil blive anvendt som empiri i mit speciale. Du er 

velkommen til efterfølgende at gennemlæse transskriberingen af interviewet og give kommentarer. 

 

Tid: Interviewet varer ca. 30 min. 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvorledes opleves forventningerne til samarbejdet om implementeringen af hhv. viceskoleleder, besty-

relsesformand, lærer og instruktører? 

 

Interviewspørgsmål 

Den åbne skole 

 Hvad er dine overordnede tanker om Den åbne skole i forhold til samarbejdet mellem skole og 

idrætsforeninger? 

 Hvad er dine tanker om projektet ”Unge i front”? 
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Forventninger 

 

 Hvilke forventninger har du til samarbejdet mellem skole og forening omkring Unge i front? 

 

Mål 

 Hvad er formålet med samarbejdet for dig som viceskoleleder? 

 Er der en fælles målsætning for skole og forening eller har I hver jeres mål? 

 Er aftaler og procedurer for samarbejdet skriftliggjort? 

 Har I talt sammen om, hvad målene på lang sigt er? 

 Hvem er ansvarlig for at målene nås? 

 Er der planlagt en evaluering af samarbejdet og udbyttet heraf? 

 

Roller/struktur 

 Hvilke personer er involveret i samarbejdet? 

 Hvad er din rolle i samarbejdet? 

 Hvad er de andres rolle i samarbejdet?  

 Har du deltaget i møder omkring samarbejdet? 

 Er der planlagt møder for samarbejdet fremadrettet? 

 Er der udarbejdet en ansvarsfordeling mellem skole og forening? 

 

Debriefing 

Har du mere at tilføje? Tak fordi du ville være med. 

Må jeg kontakte dig igen ved spørgsmål, behov for uddybninger eller andet? Jeg kontakter dig for en af-

tale om en dato for næste interview. 
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Bilag 5: Interviewguide, lærer 
 

Interviewguide, lærer Næsbjerg Skole 

Indledende briefing 

 

Formål: Mit speciale er en analyse af, hvordan samarbejdet og implementeringsprocessen omkring 

”Unge i front” opleves. Dette er det første af to interviews, hvor fokus er på forventningerne til proces-

sen omkring samarbejdet og implementeringen. Det er således forventninger der er det overordnede 

tema for i dag. 

 

Interviewets forløb: Tak fordi du vil være med. Dette interview er afklarende og forstående. Hvis jeg stil-

ler spørgsmål, som du ikke kan svare på, eller som du ikke ønsker at svare på, må du sige til. Hvis du har 

information, som du tænker kan bidrage til specialet må du meget gerne fortælle det. Har du spørgsmål 

inden vi går i gang? 

 

Etik: Interviewet bliver optaget og transskriberet, og vil blive anvendt som empiri i mit speciale. Du er 

velkommen til efterfølgende at gennemlæse transskriberingen af interviewet og give kommentarer. 

 

Tid: Interviewet varer ca. 30 min. 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvorledes opleves forventningerne til samarbejdet om implementeringen af hhv. viceskoleleder, besty-

relsesformand, lærer og instruktører? 

 

Interviewspørgsmål 

Den åbne skole 

 Hvad er dine overordnede tanker om Den åbne skole? 

 Hvad er dine tanker om projektet ”Unge i front”? 
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Forventninger 

 Hvilke forventninger har du til samarbejdet med foreningen omkring Unge i front? 

 Hvad tænker du om at skulle samarbejde med en ekstern instruktør? 

 

Mål 

 Hvad er formålet med samarbejdet for dig som lærer? 

 Har I talt sammen om, hvad målene på lang sigt er? 

 Hvem er ansvarlig for at målene nås? 

 

Roller/struktur 

 Hvilke instruktører skal du samarbejde med? 

 Hvilket kendskab har du til de involverede instruktører på forhånd- deres ressourcer og funktio-

ner? 

 Hvad er din rolle i samarbejdet? 

 Hvordan er rollefordelingen mellem dig som underviser på skolen og instruktørerne i forenin-

gerne? 

 Er der planlagt møder for samarbejdet fremadrettet mellem instruktører og dig? 

 Hvordan tænker du at I får etableret et godt samarbejde instruktører og dig imellem? 

 Hvad skal der til for at få et godt samarbejde? 

 

Debriefing 

Har du mere at tilføje? Tak fordi du ville være med. 

Må jeg kontakte dig igen ved spørgsmål, behov for uddybninger eller andet? Jeg kontakter dig for en af-

tale om en dato for næste interview. 
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Bilag 6: Introduktion til fokusgruppe 
 

Introduktion til fokusgruppe 
 

Information 

I kender alle 4 mit projekt, da vi har talt sammen tidligere, så jeg laver et kort rids af projektet. Mit speciale 

er en analyse af, hvordan samarbejdet og implementeringsprocessen omkring ”Unge i front” opleves. Før-

ste gang var udgangspunktet jeres forventninger til samarbejdet. Denne gang er udgangspunktet at I er i 

gang med samarbejdet og implementeringen af valgfaget.  

 

Præsentationsrunde 

 Alle præsenterer sig 

 

Interviewet handler om: 

 Jeres oplevelser af samarbejdet nu og status på implementeringen af Unge i front. 

Interviewet varer ca. 1 time, og det bliver optaget på diktafon. Optagelsen anvendes kun af mig. 

 

Dagens plan 

 Dette interview er anderledes end da I blev interviewet hver for sig. I dette interview stiller jeg ikke 

en masse spørgsmål som sidst.  

 I dag er det mest jer der taler og diskuterer med hinanden 

 Jeg lægger ud med et spørgsmål, men I styrer selv diskussionen. Når jeg synes det er tid til at gå vi-

dere bryder jeg ind. 

 Der vil både være spørgsmål og små øvelser undervejs. 

 Jeg er her for at lære noget af jer, idet det er jer der ved noget om det vi skal tale om. Jeg tænker 

også at I er her for at lære af hinanden. 

 Jeg er interesseret i at høre om jeres oplevelser ikke kun jeres holdninger.  

 Alle oplevelser er lige vigtige.  Ingen rigtige og forkerte svar 
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Bilag 7: Retningslinjer for transskription af interviews 
 

Retningslinjer for transskription af interviews 
 

1. Nogle interviews er delvist transskriberet. Passager, hvor indholdet er vurderet irrelevant er ude-

ladt og udsagn som ”Ja”, ”øh”, ”mmm” osv., der ikke vurderes at være relevante for analysen er 

ligeledes udeladt. 

2. Passager der er udeladt angives med (…) 

3. Tegnsætning er anvendt efter behov for at øge læselighed og forståelse. 

4. Længere pauser angives med (). 

5. Selvafbrydelser og rettelser markeres med det afbrudte ord efterfulgt af tankestreg, fx samarbej-  

6. Ord, der lægges særligt tryk på, markeres med store bogstaver. 

7. Latter noteres i parentes (griner)   
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Bilag 8: Transskribering af interview med viceskoleleder 
 

Transskribering af interview med viceskoleleder, 
Næsbjerg 
 

T: interviewer 

I: interviewperson 

 

T:  Jeg sendte jo den mail til dig lige for at skrive hvad er det egentlig jeg gerne vil, det er jo meget rart at 

vide hvad man kan blive udsat for (griner), men det er jo det her med at jeg kigger på samarbejdet mellem 

skole og forening i forhold til det her, og også hvordan er det egentlig at man får implementeret sådan no-

get som Unge i front. Så det er super dejligt at du vil være med og hvis nu der er et eller andet som du ikke 

forstår undervejs, så siger du bare til, og når nu jeg er færdig med at interviewe, så skriver jeg det lige ud og 

så sender jeg selve transskriberingen til dig, så hvis du har lyst så kan du læse det igennem og kommentere, 

hvis du tænker: Det der har jeg dæleme ikke sagt eller (griner) det er jeg uenig i. Men jeg kunne lige tænke 

mig med at starte med at spørge ind til altså. Hvad er dine overordnede tanker omkring den åbne skole i 

forhold til at være leder? 

I: Jamen jeg synes det giver nogle muligheder for de unge og få et større indblik i den verden udenfor end vi 

egentlig er her i dag. Og sådan for mig at se så synes jeg egentlig at hvis man kigger på skolen som helhed, 

så har vi egentlig. Tit og ofte er vi bedst til at kigge indad, altså forstået på den måde at mange lærere kom-

mer jo direkte fra uddannelse til lærergerningen og har egentlig ingen føling med hvad sker der i verden 

uden for. Jo selvfølgelig har de en føling med det, men der er forskel på at have prøvet at være uden for 

skolen eller kigge ud på den omgivne verden, hvis du kan følge mig? 

T: Det kan jeg rigtig godt. 

I: Det synes jeg er en problemstilling i mange sammenhænge også når nu fx nu skal vi til at åbne os over for 

erhvervslivet med en erhvervspraktik som vi har, som bliver obligatorisk i Varde Kommune, og der kan man 

sige, jamen hvor god er vi egentlig til at vejlede dem, for ved vi egentlig hvad det vil sige at være tømrer, så 

jeg synes a det her det kan da være den første mulighed for at få kontakt med nogen som har andre relatio-

ner end bare i skoleverdenen – for de unge. Og så synes jeg da også at det giver nogle samarbejdsmulighe-

der hvor vi kan give nogle af de unge troen på at de godt kan færdes ude i den verden her ikke også, og så 
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lave det her samarbejde som. Det er jo et lille samarbejde men det skulle jo gerne føre til at de på et eller 

andet tidspunkt overtager de roller som de jo egentlig skal være hjælpere for her i første omgang ikke 

også? 

T: Ja, lige præcis. Det der med at starte i det små og måske også i det kendte område ikke altså. Den kendte 

verden - lokalsamfundet ikke? 

I: Ja det er det det er. Og nogen af de her vi sender ud i unge i front, jamen altså de vil ikke opleve den store 

forskel på om de var med i unge i front eller ej, fordi de er derude, men der er jo også nogen som vi puffer 

lidt til og så sige. Vi synes der har interessen og så hjælper vi dem til at finde de muligheder der er, skabe de 

kontakter som de måske ikke selv har mulighed for. 

T: Så du tænker både det er godt for dem som er udfarende nok selv, men der er også nogle andre der får 

muligheden her? 

I: Ja, det synes jeg. Det er helt sikkert, det er der. 

T: Jeres samarbejde sådan med foreningen indtil nu, hvordan har den været? 

I: Den har været lidt. Jeg vil sige den har været lidt usystematisk på en eller anden mærkelig måde. Det skal 

vi have gjort bedre fordi, tanken er egentlig opstået ved at, ja det er egentlig Ditte der har fået ideen sam-

men med nogen foreninger og hun har egentlig haft møderne med foreningerne. Så er det mig der har fået 

det overdraget senere, da det så skulle sættes i system sammen med Jonas, og der har vi haft for lidt kom-

munikation kan jeg sige det sådan. Både Ditte og mig imellem, men også Jonas og mig imellem. 

T: I forhold til at få etableret unge i front tænker du? 

I: Ja. Sådan at vi var oplyst om det samme og vi vidste hvad vi hver især havde tanke om og sagt og aftalt og 

sådan nogen ting. Det kunne vi godt have gjort anderledes. 

T: Ja. Så I har simpelthen bare været for mange ind over til at. 

I: Jamen jeg vil sige vi skulle måske alle sammen have været med fra en start af.  

T: Ja 

I: Skal vi sige det sådan. 

T: Ja. Men hvis du sådan kigger tilbage inden I begyndte på det her Unge i front. Hvad kan man sige om 

samarbejdet med foreningen inden i gik ind i det her, hvis du kigger år tilbage? 
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I: Der havde vi kun et samarbejde der hed at vi delte lokale. Vi havde lokalefællesskab og vi havde aftaler 

omkring materialefællesskab kan man sige. Det var egentlig det største. Men så har vi selvfølgelig, i hvert 

fald i den tid jeg har været her, men så har vi selvfølgelig nogle lærere der bliver en lille smule involveret i 

lokalsamfundet fordi de jo er lærere her. 

T: Og bor her eller? 

I: Jah, nogen af dem ja,.Hvis du siger bor og så mener området som sådan så passer det fordi vi har jo fod-

boldspillere der kommer både fra Aare og Næsbjerg og de omliggende byer fordi, grundlaget for at lave et 

fodboldhold den er blevet noget udvandet i og med at børnetallet det falder så kraftigt som det gør. Så så 

er man jo tyet til noget samarbejde og der har vi i hvert fald en idrætslærer, som har været en del af fod-

boldtræner, fordi han nu har boet i det område som fodboldspillerne kommer fra ikke også? 

T: Ja, det er ligesom at det samarbejde der har været, det har været etableret fordi der er nogen der også 

har haft en personlig interesse i at gøre det? 

I: Ja 

T: Hvor længe har du været ansat her? 

I: Jeg har været her i 4 år. 

T: Ja, og er du herfra ellers? 

I: Nej jeg kommer egentlig fra noget der hedder Skovlund, det ligger 20 km herfra og det sammen med for-

eninger og skole. Inden jeg kom her der var jeg på skolen i Skovlund i 20 år og det var også sådan, at når 

man boede i byen så var man jo engageret i idrætsforeningen og alle de ting de stod for. Det er jo en bred 

forening kan man sige, den vi arbejder mest sammen med NRUI. Den har jo alle idrætsområder ind under 

sin paraply så det er et stort område. 

T: Ja. Hvad er dine umiddelbare tanker omkring det her med at tilbyde sådan et valgfag der hedder unge i 

front? 

I: Både at vi får dem gjort til nogle gode ledere uden for, men også at vi bidrager til eller vi får skabt en lidt 

anderledes skoledag end bare den de eller har, for her bliver det jo en vekselvirkning mellem skolegang hos 

os og undervisning hos DGI og så praktik ude i. Så det vil jo sige at de har jo ikke helt den samme tilstede-

værelse her, som de ellers har i de fag og at det bliver sådan mere en hvad skal man sige, en praktisk skole-

gang forstået på den måde at det er jo ikke. Selvfølgelig er der noget teori i, men det er ikke ligesom, der er 

et mål med det her på en anden måde end der er i skole bare. De kommer ud og være små ledere derude 
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og så kan det jo helt sikkert skabe et selvværd hos nogle af dem som de nødvendigvis ikke kunne skabe hvis 

det bare var her at de var. 

T: Hvad er målet egentlig for jer ved at være en del af det her projekt? 

I: Det er at skabe et spændende undervisningsmiljø for de unge mennesker det er det.  

T: Hvis nu du så tænker forening. Ved du hvad deres mål er med at være med i det altså? 

I: Jeg tro da de har et ønske om at få sat sådan nogle føl i værk, der er sådan lit i citationstegn beskyttet på 

den måde at man kan jo godt kaste de unge mennesker ud i at være hjælpetræner sammen med nogen an-

dre unge mennesker, hvor opgaven så bliver af et omfang som gør at de står af igen, altså de træder ud af 

det. Her følger vi dem og DGI følger dem og foreningen følger dem. Så kan vi bedre komme rundt om de 

frustrationer de unge kan have ved at komme sådan et sted. Så kan vi snakke med dem om det og Jonas 

han vil da, i det omfang det er muligt, tage ud og snakke med dem, der hvor de er ledere. Det synes jeg. 

T: Har du haft nogen kontakt til bestyrelsesformand eller hvem det nu er der ligesom er hovedansvarlig for? 

I: Det har Ditte haft. Det er deri jeg siger det bl.a. med overlevering og sådan. Det kunne vi godt have gjort 

bedre. Der skulle vi måske have lavet et fælles møde med både Ditte og Jonas og mig og det ved vi så til 

næste år, hvis vi skal i gang. 

T: Ja 

I: Det er jo sådan med al opstart, det har jo visse problemer inden man får det løbet helt af. 

T: Det har det. 

I: Jeg vil ikke sige problemer som sådan, for vi skal nok få det til at køre altså, og så har vi også oplevet, at 

der i DGI har været et skifte fordi Anders han var på ferie der og det var egentlig én der satte det i værk, og 

han skulle så overtage. Og der har vi også oplevet at der har været lidt overleveringsproblemer vil jeg ikke 

kalde det, men det er ikke altid at man får leveret det hele med som er sket der.  

T: Så der er på flere planer der ligesom har været noget overleverings-? 

I: Ja det er det, det ved vi så til næste gang. 

T: Ja, men ved du om der ligesom er skabt en fælles målsætning for både foreninger og skole i det her? 

I:Jeg vil sige vi har lyttet meget til hvordan det er forløbet i Agerbæk, fordi der har de jo kørt det i gang ikke, 

og der synes de jo det har været en stor succes derovre, og jeg tror egentlig det er det der har inspireret 
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Ditte til at sige at det kunne vi også godt prøve her med det samarbejde vi nu havde med foreningerne, om 

vi kunne udvikle den på den her måde. Jeg tror det er deri at ideen er opstået.  

T: Ja. Så hvad tænker du der er nogen udfordringer ved at skulle etablere det her samarbejde? 

I: Ja jeg er lidt spændt på om.  Vi har jo fået en tilmelding som et valgfag her, og der er jeg jo lidt spændt på 

om ønsker og muligheder de kommer til at spille helt sammen, fordi det kan jo godt være at der er nogen 

der har ønsker om at være hjælpetræner inden for en idrætsgren, som måske slet ikke vil tilbyde deres hold 

til dem. Det kan være en af de der, og hvad så hvis de ikke får det de vil. Det er selvfølgelig en udfordring. 

Kan de så finde sig en anden sportsgren om man så må sige. Kan de se at de egentlig er ledere eller er det 

lige så meget idrætsgrenen, fordi det bærer jo ikke bare at være leder det er jo også interessen i den 

idrætsgren de har. Det er da i hvert fald én af udfordringerne kan man sige, og det er nok der jeg ser den 

største, men det er det vi står i lige nu. 

T: Ja, der er en masse tråde 

I: Der skal bindes lige nu ja 

T: Altså hvis du skal kigge på hvilken rolle skolen har og hvilken rolle foreningen har, hvad repræsenterer I 

så hver især? 

I: Jamen for mig at se så repræsenterer vi jo egentlig reflektionen over hvad det egentlig er de har været i 

gang med. De kan komme hjem til os når vi har undervisning og snakke om hvad er det egentlig der sker og 

snakke om de udfordringer de har ude på de enkelte steder. Det er der måske sjældent tid til ude i forenin-

gen fordi det er jo på lige fra første øjeblik til man går hjem. Her har de en mulighed for at komme hjem og 

så sige at vi ser de og de problemer for en selv. Så kan de jo vende det med Jonas og som måske kan vej-

lede dem eller snakke med den forening om det, som de måske ikke selv har mod til at gøre kan man sige. 

Også sådan at vi ikke taber dem.  

T: Ja. Er det jer som skole der er primær ansvarlig eller er det foreningen. Hvor tænker du sådan ansvaret? 

I: jeg synes egentlig det er placeret forskellige steder, for når de er ude som de små ledere de jo er derude, 

så er det jo egentlig foreningen, der har ansvaret for dem derude og DGI har jo også deres del af den for det 

er jo egentlig dem der indvier dem i det liv at være leder ude, og så er vores som sagt det der med at de kan 

komme hjem til os og snakke om hvad det er de oplever og hvad de har af problemer så jeg synes egentlig 

det er sådan spredt ud. Samtidig så skulle det jo gerne samles i en helhed jo så 

T: Ja. Er der skabt nogen ramme for, hvordan 
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I: Nej, det er vi jo lidt usikker på endnu det kan jeg sige. Jonas han vil jo kunne drage sig nogle erfaringer 

om, hvad han egentlig har tid til og har mulighed for og have lov til at komme ind i, så det er noget der skal 

udvikle sig sådan her over. Vi håber vi drager nogle gode erfaringer i år, så vi kan sætte det endnu mere ef-

fektivt i værk til næste år.  

T: Ja, så det er sådan lidt et pilotår for jer på den måde at få nogle ting testet af? 

I: Ja det er det. Det må vi sige ja. Vi kender ikke ret meget til det, det kan vi lige så godt sige, men vi er 

sprunget ud i det og så ser vi. Så må vi se hvor det bærer henad. 

T: Er der nogen, altså har der været nogen aftale i forhold til, nu kan jeg se, hvis det nu er hvad hedder den 

NRI? 

I: NRUI 

T: NRUI der sådan er den primære forening, men det lyder til at der også er aftaler ud til andre lokale for-

eninger i området? 

I: Ja det er der ja. Og hvis der er ønsker, så vil vi se om vi kan skabe de kontakter selvom de ikke har meldt 

tilbage. Det kunne godt være at der var fx en BMX-klub ude i Varde eller sådan og det kunne også godt 

være at der var en som sagde: Jamen jeg kan ikke finde noget og så kunne det godt være at så var det må-

ske SFO hernede de kunne være nogle små leder i altså. Vi er sådan lidt åbne over for de muligheder der 

sådan kan tilbydes dem. 

T: Ja, så I har ligesom lidt backup i jeres egen institution, hvis det skulle være at 

I: Ja det har vi og vi har også mulighed for at kontakte nogle andre nogen, hjælpe dem med at kontakte no-

gen som de kunne finde interesse i. 

T: Hvis du sådan kigger lidt ud i fremtiden. Er der etableret noget mødeaktivitet eller nogen former for sam-

arbejde med de instruktører, som skal være en del af det her? 

I: Nej. Det er jo lidt spændende når vi kommer længere hen om vi skal slutte året af med sådan en evalue-

ring af det her og hvad vi kunne gøre anderledes, fordi jeg kan i hvert fald godt fornemme allerede nu at 

der har været nogle, jeg vil ikke sige forventningsafstemninger der ikke har passet sammen men der har 

været en tro på at vi kunne gøre nogen ting før vi egentlig kunne, hvor de har ønsker om, de har fx haft et 

ønske om at vide, hvem er med i det her 

T: Hvem er de? 
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I: altså foreningerne. Vi har haft en forening der siger: Kan vi snart få at vide hvem der er med fordi vi har 

allerede nogen kontakter til nogen, men vi har jo bare det problem, at det er først ved næste års planlæg-

ning vi egentlig kan se hvor bærer valgfagene hen og så skal eleverne jo have en tilmelding, så inden vi kan 

se og få det sat sammen, så er vi tæt på sommerferie, og der er nogen af foreningerne de går allerede i 

gang med at planlægge gymnastiksæsonen, altså i starten af maj eller måske før. 

T: Ja, så der er noget rent praktisk koordination? 

I: Ja det må vi sige. Og der er vi jo udfordret hvert år fordi ligegyldigt om vi tror, at det ser ud til at staben  

den er som den nu er og så begynder vi at planlægge. Så sker der en hulens masse inden man ser sig om, så 

er det hele væltet ikke også. Og altså bare i år fik vi den sidste orlov kl. 11 den dag vi gik på sommerferie 

ikke også, og så sker der altid noget ikke også. Jeg tror vi har ansat fire eller fem nye i år så der er nogle pro-

cedurer der skal afvikles inden vi kan begynde at ansætte, som gør at det rykker hen i mod sommerferie og 

foreningerne de vil gerne have det inden ikke også, og det kan vi så ikke. 

T: Nej, så der er noget rent praktisk i, hvordan skal man samarbejde når man har forskellige deadlines at 

arbejde efter? 

I: Ja, det er i hvert fald en udfordring kan jeg godt se.  

T: Ja, så det er noget at det du tænker, at I fx skal evaluere på når 

I: Ja i hvert fald om. Det er rart nok at man ved hvad de andre de står i, for vi kan jo godt sige: det kan I ikke 

få før, men vi ved jo også godt at de står jo også med et praktisk problem med at få holdledere og trænere 

til alt det de gerne vil sætte i værk ikke også. Så det må vi om vi kan… vi kan oplyse hinanden om, hvordan 

vi kunne gøre anderledes jo 

T: Ja. Hvis jeg sådan lige afslutningsvis, hvad ser du som de største fordele for jer som skole i at deltage i 

det? 

I: Altså jeg ser flere fordele. Jeg ser en anden form for undervisning, som jeg godt kunne tænke mig at, de 

blev præsenteret for. Det synes jeg er en fordel for os. Jeg tror vi, i stedet for at have et valghold der hed 

bare idræt fx., så er det en anden type de her de får. Vi får nogen mere selvstændige børn, tror jeg, ud af 

det og så får vi også skabt nogle flere relationer til idrætsforeningerne vi har rundt om os, hvor vi kan give 

dem noget, men jeg tror også at de måske kan se mulighederne i at de kan tilbyde os noget i skoletiden, 

som vi ikke har stor tradition for. Men jeg tror de har mange ting, som løber af stablen, så man kan sige, de 

kunne godt berige vores børn på mange måder. Det kunne være samarbejde omkring forskellige idræts-

grene der har, måske med ældre mennesker som kunne invitere ind. Men det er jo sådan en tråd, det er 
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sådan noget som kan udvikles, men jeg tror faktisk godt de kan tilbyde os noget også som vi ikke har for 

vane at gøre.  

T: Så det vil vise sig når nu I kommer i gang, hvordan det går? 

I: Ja, nu skal det udvikle sig, så det håber vi på.  

T: Det bliver en spændende proces at få lov til også at være lidt på sidelinjen og følge, synes jeg 

I: Ja, men vi har jo Jonas. Han er en god fyr at få ind i det der. Han har mange… han er godt nok en ung læ-

rer, men han har mange relationer ud i det samfund der ligesom skaber de der børnegrundlag. Han bor selv 

i Årre og arbejder her og er selv idrætsaktiv, så han er en god mand at have på det her. 

T: Ja, så det er en god tovholder I har fået jer? 

I: Ja det er det.  

T: Ja, det er super.  

I: Ja, plus at han er meget en rund person sådan. Der er ikke sådan,han ved godt hvad han vil, men han er 

også lydhør over for andre, så det er en god fyr vi har der.  

T: Super. Er der andet som du tænker er vigtigt at få sagt i denne her sammenhæng. Noget du synes… det 

har du da ikke spurt om (griner)? 

I: Nej, jeg tænker mere. Det kunne have været sjovt at mødes igen om et år, når vi har prøvet at løbe det af 

stablen så. 

T: Bestemt 

I: Ja, så har vi lidt flere erfaringer og sådan. 

T: Lige præcis. Men nu kan man sige. Jeg har en deadline i den anden ende også, men jeg vil rigtig gerne, 

hvis jeg må få lov til at snakke med dig igen når vi lige bare når et par måneder længere frem, fordi så er I 

trods alt lidt mere i gang. 

I: Altså, det bliver lidt spændende når de er i gang de unge mennesker, fordi vi står jo lige på kanten af vin-

terhalvåret nu, og det er jo der meget af det skal løbe af stablen i indendørsaktiviteter. Også kommer de jo 

ud og virke, og så er det jo lidt spændende hvad vi får af tilbagemeldinger. 

T: Ja lige præcis, når de først kommer i gang. Og det er også tanken at jeg ligesom vil ud og observere noget 

af det der foregår i det rum og se på det. Tænker du der skal laves noget information til forældre eller no-

get, hvis jeg observere nogen af deres. 
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I: Nej, hvis nu du laver nogen kontakter med nogen du skal ud og observere, så kan du jo lige sige til, for så 

kan vi jo bare sige til forældrene at du kommer og om det ikke er i orden. Det kan jeg ikke forestille mig an-

det end det vil være så. 

T: men jeg får en tilbagemelding fra Jonas omkring hvilke elever jeg ligesom kommer til at have fokus på og 

så skal jeg nok lige vende tilbage til dig.  

I: Det tror jeg bestemt ikke du vil få nogen problemer med. 

T: Nej. Super. Jamen,så vil jeg sige tak fordi du ville være med.  

I: Ja selv tak da. 

T: Det var dejligt. Så har jeg lidt at arbejde videre med i første omgang i hvert fald. 

I: Ja. Ellers kommer du bare igen. 

T: Det er dejligt at jeg må det (griner) 

I: Min dør står altid åben 

T: Det er godt 
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Bilag 9: transskribering af interview, lærer 

Transskribering af interview med lærer, Næsbjerg  

T: Interviewer 

I: Interviewperson 

 

T: Altså det der ligesom er, det har jeg egentlig også sagt til dig ikke det er det der med. Egentlig så vil jeg 

gerne tale med dig to gange  

I: Ja 

T: Den her første gang er ligesom sådan med fokus på det her – hvad er det egentlig du forventer af det her 

samarbejde og hvad er det egentlig du tænker fordi min primære opgave er og skrive hvordan fungerer 

samarbejdet mellem skole og forening eller hvordan får I egentlig implementeret det her det er jo et helt 

nyt tiltag for jer, så derfor er tanken med det her første egentlig inden i faktisk sådan rigtig er kommet i 

gang. Og det er vildt fedt at du vil være med for det kan man sige det er jo hele basis for at jeg kan lave no-

get forskning på det her (griner) selvom jeg jo godt ved at du og alle andre jo er presset på en masse andre 

vigtige ting. Det som jeg gør når jeg er færdig med det her interview med dig, så skriver jeg det ud i tekst og 

det gør jeg også med det næste interview. Og hvis du vil så vil jeg meget gerne have at du læser det igen-

nem det jeg har skrevet fordi det jo gerne skal stemme overens med det du tænker du har sagt (griner) så 

hvis det er ok med dig så sender jeg det bare lige til dig når jeg har skrevet rent hvad du har svaret sådan at 

du kan kommentere og sige:  Det der har jeg vist aldrig sagt (I griner) eller det mener jeg i hvert fald ikke 

eller det er helt ok det du har skrevet. 

Men altså fokus er jo i første omgang på de forventninger du har, og hvis vi sådan hæver os helt op på et 

metaniveau så er det her jo en del af den åbne skole. Hvad tænker du om den åbne skole sådan overord-

net? 

I: Det er jo en øvelse altså den åbne skole det synes jeg er en god idé. Det er jo en øvelse mellem skole og 

by og forening at det er jo ikke helt implementeret endnu. Nu har vi fået lidt op og stå i forbindelse med det 

her Unge i front og der er også noget nu her hvor der er nogle elever der har noget morgenfodboldtræning 

i forbindelse med foreningen og sådan noget hvor der kan man sige at den åbne skole det er en god tanke 

altså især for de her små landsbyer som vi jo er en del af - at byen støtter op om skolen i hvert fald. 
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T: Har I egentlig, altså har I haft en tradition for sådan at have noget samarbejde med foreningslivet før? 

I: Ikke ud over at vi deler matrikel kan man sige og så har vi haft 

T: Så de bor også  

I: Ja de bruger skolens område til at være på og haller og baner det er faktisk skolens det hele 

T: Hallen er den kommunal ejet eller hvad? 

I: Ja og der har vi i fællesskab så køber vi nogle gymnastikredskaber så det det vil sige der er ejerskab både 

mellem foreningen og skolen derovre. 

T: Ok og det fungerer? 

I: Ja sådan nogenlunde (griner) i hvert fald. Det er sådan et spørgsmål om at sige. Hvis der er en ting som 

går i stykker hvornår er den så gået i stykker og hvem skal betale? 

T: Ja hvem har ansvaret? Det er jo altid sådan en intern, jeg har selv været idrætslærer, den der strid om 

hvem er det også der ikke rydder ordentligt op sådan noget altså 

I: Ja og så altså der har også været tale om at sige at det vil være nemmere hvis vi bare har hver vores i for-

hold til den dialog vi har omkring tingene. Jo det ville måske nok være nemmere men hvor skulle det være 

henne og så havde vi måske ikke råd til nær det samme som vi har sammen med foreningerne. 

T: Nej så det har primært været sådan på materielle ting at I har samarbejdet? 

I: Ja det har det 

T: Men så kommer det her Unge i front jo ligesom ind som et tiltag på at lave et samarbejde? 

I: Ja altså de sidste par år har vi haft noget der hedder et valgfag der hedder idræt og instruktion eller det 

fag havde jeg hvor der stadig er nogle unge som har dyrket noget idræt i fritiden hvor vi så har arbejdet en 

lille smule med det her i valgfagstimerne men det har mere mindet om idrætsundervisning end det har 

mindet om unge i front. Men stadigvæk så har jeg bedt dem om at tage nogle ting med som de har lavet 

ude i foreningerne og stå for nogle idrætsgange og stå for nogle ting og sådan noget i undervisningen men 

ikke ude i foreningen.  

T: Ok så de har taget noget med fra deres foreningsidræt ind og dele med resten af holdet? 

I: Ja så man kan sige der er nogen som går til fodbold kan I ikke lige lave nogle træningsomgange hvor vi 

træner fodbold og så er der nogen som har gået til nogen andre ting og så er der så også nogen som går til 
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ridning (griner) men det kunne ikke lige lade sig gøre at få hestene herud og det kunne heller ikke lade sig 

gøre at vi skulle alle sammen ud og ride 

T: Nej men det er i hvert fald det har fået eleverne til at føle at der var en eller anden kobling så? 

I: Ja det tror jeg men så vil jeg så sige samtidig at så er der en del elever som har været kede af at den at det 

der idræt og instruktion det ikke er blevet til noget nu hvor de er startet unge i front op for det får de altså 

lidt mere ansvar ved for de er nødt til at gøre en indsats selv, og der er faktisk ret få gengangere fra det her 

idræt og instruktion og så over til unge i front. Det er en anden type elever vi fanger der. 

T: Ok, men hvordan er det her Unge i front præsenteret for eleverne? 

I: Det er præsenteret altså næsten samtidig (griner) med at det blev præsenteret for mig altså at det er et 

fag hvor de får den her uddannelse hvor de skal afsted en weekend og det er en træneruddannelse og det 

vil kræve af dem at de skal ud og være i praktik i en forening, og det kunne godt være spejder og det kunne 

være SFO og det kunne også være fodbold og ridning osv., men at det krævede at de skulle gå ud og være 

instruktører i deres fritid.  

T: Ja så  

I: Vores viceskoleleder har så været rundt og præsentere samtidig med at han har præsenteret at de andre 

rækker af valgfag vi har tilbudt 

T: Ja kender du nogle af dem som har valgt faget altså har du kendskab til er det nogen som altså som dyr-

ker deres egen idræt og har valgt at blive træner inden for det eller er der også nogen som 

I: Ja der er jo rigtig mange syvende klasser som har valgt det. Dem kender jeg overhovedet ikke men til gen-

gæld så er der nogle få ottende og niende klasser og dem kender jeg godt og især den ene af de niende 

klasser vi har. Hun gør alt for sin idræt altså. Dengang vi spurgte om hun havde aftaler på plads til det her 

unge i front. Jamen hun skulle være træner fire steder (griner) så hun kunne bare vælge hvilken én af dem 

det skulle være. Og hun har faktisk sammen med en fra ottende klasse har de lige startet et trampolin op 

nu her. 

T: Ok, ja. Så nogen måske mere etablerede end andre i det? 

I: Ja det er mit indtryk at ottende og niende klasserne de er ude i foreninger og dyrker rigtig meget idræt 

selv også. Det er primært gymnastik de har hvor syvendeklasserne det er rigtig meget fodbold og de er ikke 

helt. Det er den der spæde opstart i forhold til at komme ud og være træner ude i foreningerne.  

T: Ja. Er det den lokale forening her det har gymnastik? 
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I: Ja der er både her i Næsbjerg og der er også i Nordenskov der er foreninger og Nordenskov så typisk så 

træner de ude i Hellehallerne. Og de har lidt flere muligheder med springgrav og sådan noget derude. 

T: Hvis nu vi kigger på det her valgfag unge i front, altså hvad er målet for dig som lærer ved at være en del 

af det? 

I: Jamen det er altså at prøve og blive en del af den her åbne skole og det er også en øvelse for mig for jeg 

har heller ikke været særlig god til at prøve og komme ud af huset i forhold til hverken foreninger eller an-

dre steder i min undervisning. Så hvis vi kan få en bedre kommunikation mellem forening og skole og mere 

(griner) ikke gnidningsfri men altså en lettere vej hvor vi får en masse muligheder for der er en masse mu-

ligheder i at få trænere og sådan noget ind udefra. Nogle enkelte gange har vi haft nogle stepinstruktører 

og nogle zumbainstruktører inde i vores idrætsundervisning, men hvis det blev mere naturligt og trække 

dem ind i skolen så ville det være rigtig dejligt.  

T: Så det der med i det hele taget at få åbnet op for det generelle samarbejde ikke også? 

I: Jo, for simpelthen at skabe nogle muligheder også altså nu har jeg jo kun været lærer i fire år her på sko-

len så jeg kender ikke så meget endnu til alle de personer så, hvor det er tydeligt at de som har været her i 

mange år jamen de ved lige hvem de skal gå hen og tage fat i og de bor måske endda også i byen så de har 

bedre muligheder for at kende indgående til hvornår spiller pigerne kampe og hvornår sker der ting og sa-

ger. 

T: Ja der er en masse usagte ting for dem der bare har levet her altid. Ok. Men hvilket samarbejde tænker 

du kan… hvem tænker du at du kan få et samarbejde i stand med i de foreninger? Altså er der nogen speci-

fikke personer du tænker du kan etablere et samarbejde med? 

I: Jamen jeg ved at vores skoleleder har jo talt med de her foreninger og der er i hvert fald en der hedder 

Ingvard Ladefoged som står for NRUI og som er en institution i byen. Ham ved jeg også godt hvem er og har 

også talt med ham så han kan få rigtig mange ting til at ske inden for NRUI så han er en god person at have 

telefonnummeret på og det er faktisk den eneste sådan umiddelbart. Så kender jeg nogle af de der fodbold-

trænere som træner fodbold herude, og som også er forældre til nogle af de elever jeg har. 

T: Ja, tænker du at der er nogen udfordringer ved det her med at skal samarbejde ud af huset i forhold til at 

lave et internt samarbejde med nogle kolleger? 

I: Jamen det er jo klart at de som træner i foreningerne de har jo typisk også et arbejde ved siden af og i og 

med at vi har en tilstedeværelse her på skolen så nogen gange så kan det være svært at få til at passe ind i 

mine mødetider og deres mødetider. Hvornår har vi mulighed for at tale sammen. 
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T: Ja. Er du fastlåst i din mødetid? 

I: Nej, jeg har mulighed for at flekse min tid så jeg kan komme mellem 7 og 17 kan jeg være på skolen men 

det kræver jo så at jeg afspadserer på et andet tidspunkt. 

T: Ok. Ja. Har du talt med nogle af de involverede fra foreningen endnu? 

I: Ikke der var lige en enkelt af de forældre som står for noget håndbold ude i Hellehallen som nævnte no-

get på et forældremøde i onsdags (griner) men ellers så har jeg ikke været i direkte dialog med dem endnu.   

T: Er der planlagt noget endnu eller ved du sådan hvordan den første kontakt skal komme i stand? 

I: Ja og nej (griner) altså jeg skal til at have taget en kontakt nu, men det er først i mandags at jeg har fået at 

vide altså hvor mange foreninger der kan tage hvor mange elever og en liste over hvem jeg skal tage kon-

takt til.  

T: Ok så du har fået en oversigt  

I: jeg har fået en oversigt i mandags af min skoleleder som så vist nok har haft den liggende lidt tid (griner) 

og ikke har fået den videreformidlet men med hvilke foreninger der kan tage hvor mange elever i det her 

projekt.  

T: Hvor mange foreninger taler vi om? 

I: Der er fire forskellige foreninger. Hun har talt med NRUI. 

T: Det er den lokale? 

I:  Det er den lokale og de har jo så både gymnastik og fodbold og badminton og sådan og så har hun talt 

med Nordenskov som vi også har en del elever fra som også har en lille smule fodbold og ellers er det pri-

mært gymnastik. Så er der Helle svømmeklub, som hun har talt med, som kunne tage én, men det passer 

meget godt med at der en én der har ønsket det (griner) så det. Og så er der Næsbjerg spejderne som kan 

tage en to-tre stykker. 

T: Ja så logistikken omkring at få dem fordelt er sådan. Det er heller ikke helt på plads endnu? 

I: Overhovedet ikke nej. 

T: Nej, ved du egentlig hvornår skal de starte på deres praktikker? 

I: Det ved jeg ikke nej. Altså dem som har en aftale siger vi: Gå i gang lige så snart I kan komme til det. Hvis 

der er nogle som har aftaler om at træne fodbold og de er i gang med at træne fodbold så skal de bare med 
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ud, så de kan nå at få udesæsonen med her inden at der går alt for lang tid hvorimod dem som så skaltræne 

indendørs gymnastik. De er jo nok ikke startet endnu, sandsynligvis. Så der en længere line at løbe på tids-

mæssigt. 

T: Er det muligt at du på en eller anden måde kan præsentere den der oversigt for mig? Fordi jeg vil ud og 

have nogle observationer på nogle af de elever der er i gang og egentlig gerne dem som sådan er kommet i 

gang fordi jeg også har en deadline. Så hvis du sådan har mulighed for at finde ud af hvem er egentlig i gang 

og så skaffe mig nogle oplysninger på hvem der så er instruktør der. Er det en mulighed tænker du? 

I: Ja det skal jeg nok. Jeg prøver lige at skabe mig et overblik så. 

T: Ja når du lige selv får et overblik, det er jeg klar over (griner) 

I: Jeg synes godt nok. Nu var vi til det der møde i mandags inde på DGI hvor jeg fik en lille smule stress over 

at jeg synes godt nok at der var mange løse ender som der ikke var blevet samlet endnu i hvert fald i for-

hold til hvor eleverne skal hen. Jeg kunne godt tænke mig snart at få noget ro der siger nå ja når mine 18 

elever har deres aftaler på plads så kan jeg få ro. Så skulle det gerne køre og så er det et spørgsmål om at 

foreningerne de melder tilbage hvis der er problemer. 

T: Ja så det er sådan lidt en stressfaktor det der med at man faktisk ikke helt ved hvor de hører til henne 

og… 

I: nej og der er jo mange så kommer der en og sige at nu har jeg lige talt med dem og dem og jeg tænker at. 

Har du lukket aftalen, er du færdig? Nej. Kan du så ikke lige få det gjort? Så kommer de og siger at nu har 

jeg en aftale med den og den om at jeg skal ud og så har vi jo de her kontrakter som vi lige skal… så skal vi 

have fat i de her enkelte holdledere og lige få dem til at skrive nogle kontaktoplysninger så vi kan tage kon-

takt til hinanden hvis der opstår problemer.  

T: Så når eleverne ligesom har konfirmeret aftalen så skriver i en kontrakt hvor både instruktøren i forenin-

gen og du skriver under så i ved at nu er den her aftale ligesom. 

I: Nu er den lukket og så har vi kontaktoplysninger på hinanden.  

T: Og hvordan tænker du at i skal holde kontakten eller samarbejde med hinanden den instruktør og dig? 

I: Jamen der er lagt op til fra DGI´s side at hvis alt kører som det gør så kan de lige skrive en besked to gange 

i løbet af perioden og sige at det går godt, og så tænker jeg ikke at der er mere samarbejde og det er jo 

også et spørgsmål om hvor mange timer jeg har fået til at gøre det her i så man kan sige der hvor jeg skal 
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lægge mine kræfter det er der hvor de skriver at vedkommende ikke dukker op til træning eller ikke har for-

beredt sin undervisning når de er ude og træne og sådan noget.  

T: Så alt det der glider, der vil du reelt ikke have ret meget samarbejde med instruktøren? 

I: Nej det vil jeg ikke. Så er min tanke så at umiddelbart så mødes vi, de har jo fri når de bruger så mange 

timer ude i foreningen ,så har de jo fri fra undervisning en gang i mellem så mødes vi umiddelbart hver 3. 

uge forestiller jeg mig. Så kan de vise nogle af de ting de har lavet ude i foreningerne for hinanden her på 

holdet. 

T: For at de også skal dele lidt? 

I: Ja ja og inspiration til hinanden til hvad man kan gøre inden for de forskellige idrætsgrene. 

T: Ved du egentlig, hvad er din kerneopgave i den undervisning du skal levere i forhold til det de får ude i 

foreningen? 

I: Ja der fik vi den der hedder trænerspiren inde på DGI hvor de gennemgik nogen af de ting som de gen-

nemgår på det kursus de skal på i den weekend og så kom de med nogle forslag til at sige at her kunne man 

gå i dybden med nogle flere ting eller man kunne tage nogle forskellige ting ind af spilhjulet som de så ikke 

kommer så meget ind på det kursus der. Så det vil også være sådan noget at jeg skulle gå ind og undersøge.  

T: Så det er meget sådan teoretiske områder du egentlig skal ind på eller hvad tænker du? 

I: Ja det er der i hvert fald lagt op til at man kunne men altid så vil jeg da forsøge at få en praktisk dimension 

ind over til det er jo idrætsteori faktisk der skal undervises i. 

T: Hvor mange elever er det du siger er det 18 eller 19? 

I: 18 er jeg ret sikker på, at det er det jeg har på min liste. 

T: Så det vil sige at de skaber kontakt også jo 18-19 forskellige steder? 

I: Ja 

T: Må de koble op sammen og have en praktik sammen? 

I: Det må de gerne 

T: Det må de godt. Ved du om nogen af dem har det? 

I: Der er to der skal ud og træne håndbold sammen som har en aftale derude. 
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T: Og var der noget med de der trampolinpiger?’ 

I: Ja de har også lavet et hold sammen. Spørgsmålet er om det bliver til noget for det er helt nyt. De har væ-

ret rundt på skolen med foldere og reklameret for at få deltagere til holdet. 

T: Men det er deres eget initiativ og deres eget hold, så der vil de ikke have en instruktør som er deres vej-

leder? 

I: Umiddelbart så tror jeg det ikke nej for de kommer på sådan et weekendkursus på eget initiativ hvor de 

får sådan et instruktørbevis i forhold til trampolinspring så de må være ledere af holdet. 

T: Ok. Jeg tænker lige. Hvis vi nu sådan ligesom lader alle dem glide ud som vi forventer at det vil gå godt 

for. Når der så, eller hvis det så viser sig at der er nogle elever som ikke sådan helt kan finde ud af det her 

eller ikke helt ved hvordan de skal gøre og du bliver kontaktet af instruktøren, hvordan tænker du så at je-

res samarbejde det skal være for at hjælpe med at løse det? 

I: Så langt er jeg slet ikke kommet endnu i mine tanker vil jeg sige (griner) så er min bekymring nok at hvis 

nu jeg står med ti som har en aftale så har jeg otte som jeg skal ud og lave en aftale for i foreningen her i 

første omgang fordi der er jo også. Det er jo aktive mennesker så det kan godt være de vil ud og være fod-

boldtrænere et eller andet sted men hvis de også selv spiller kamp onsdag og træner mandag og fredag så 

er der jo ikke så mange hold tilbage at komme ind og træne på men umiddelbart så tror jeg der er lagt op til 

at hvis de skriver der er nogle vanskeligheder så vil jeg tage kontakt til eleven og så sige at næste gang i er 

ude og træne så tager jeg lige med og ser, hvordan det foregår. Så ved de at jeg kommer næste gang og så 

prøver vi at se på hvordan de kan gøre det bedre. 

T: Ja. Tænker du det er dig der er den primære ansvarlige i forhold til det eller tænker du at det er en in-

struktør som er i foreningen. Altså hvor ligger teten, tænker du? 

I: Jamen jeg tænker egentlig at det er mig. Jeg tænker at det er instruktøren som skal bede den unge om at 

lave nogle ting men hvis instruktøren tager fat i mig og siger at det spiller ikke helt, så tænker jeg at den lig-

ger ved mig.  At jeg skal prøve og se hvordan vi kommer bedst videre. Det kan være at den unge har for-

trudt sit valg af idrætsgren, så kan det være at vi skal prøve. Vi har altid mulighed for at sende dem i praktik 

enten i juniorklub eller i SFO her på skolen, hvor de kan prøve at komme ned og lave nogle andre ting, 

nogle aktiviteter for de små børn. 

T: Men ser du egentlig sådan i hele det her at det er dig som skal være initiativtager sådan i forhold til in-

struktørerne ude i foreningen? 

I: Nej jeg tror at det er lidt for stor en opgave(griner) 
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T: ja, hvem er det egentlig der har hvilke rolle. Altså hvad tænker du mest er din rolle og hvad tænker du 

mest er instruktøren ude i foreningens rolle, hvis I skal ansvarsfordele på det der? 

I: Jeg tror ikke at de nødvendigvis skal have et særligt stort ansvar. De har sagt ja til at få nogle unge ind og 

de betaler for at de skal få den her uddannelse, men umiddelbart så tænker jeg bare at de unge de får 

nogle opgaver selvfølgelig Det er nok instruktørernes ansvar kan man sige at de unge skal have plads til at 

lave nogle ting på de hold de nu kommer ud på, men ellers så kan det selvfølgelig også være at hvis den 

unge kommer og spørger om nogle muligheder, at de har svært ved at finde på nogle aktiviteter så er det 

typisk instruktøren som har et større kompetence inden for hvad man kan lave end jeg har i hvert fald i de 

fleste idrætsgrene. 

T: Ja, så hvor skal eleverne egentlig henvende sig primært, hvis de har nogle spørgsmål? 

I: Hvis det er til nogle øvelser, så synes jeg de skal prøve og ringe til eller skrive til instruktørerne ude i for-

eningerne. De har også bedre hånd i hanke med hvad det er for nogle børn som de er i gang med at under-

vise ude på stedet. 

T: Så sådan det faglige omkring holdet det er til instruktøren. Hvornår er det vigtigt at de kan henvende sig 

til dig så, eller hvornår kan det blive aktuelt at henvende sig til dig for eleverne tænker du? 

I: Jamen det er det tænker jeg, hvis de ikke er tilfredse med det som de kan blive tilbudt. Hvis de synes at 

der er skudt over eller under målet i forhold til det sted de er blevet placeret. Eller hvis instruktøren har 

bedt dem om at gøre nogle ting som er mere teoretisk funderet så kan det være at vi skal gå ind og… at de 

kan bede om hjælp til nogle af de ting de har lært ude i den trænerspiren. Så kan vi sidde og kigge i træner-

spiren og sige: Kunne man forestille sig at vi gjorde sådan her i forhold til det område af trænerspiren. 

T: Ja fordi de får også. 

I: Eleverne de får den trænerspiren, det katalog det får de. 

T: Jeg tror ikke jeg har mere jeg vil snakke om. Er der noget som du afsluttende tænker at det er faktisk vig-

tigt lige at få sagt? 

I: Jamen jeg synes at det har været frustrerende at der har været sådan en lang kommunikationsvej fra for-

eningerne og så hen til mig som i virkeligheden er tænkt som at være tovholder på skolen for det her pro-

jekt. At det er vores skoleleder som har haft kontakt med foreninger, har haft holdt møde med foreninger 

og som så har haft den her liste liggende. Og hver gang der har været noget fra DGI så er det blevet sendt til 

vores skoleleder som så har sendt det videre til vores viceskoleleder og som så har sendt det videre til mig 
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hvor jeg så får sådan en tredjehånsmail og egentlig ikke ved hvor meget der er blevet reageret på den mail 

inden at jeg har fået den, i forhold til DGI. 

T: Ja, så det der med at være tovholder men faktisk ikke have nogen… ja det kan jeg godt forstå.  

I: Jeg synes også at, og i forhold til at det måske har ligget på plads i noget tid det her så har jeg ikke fået 

det tidsnok til at. Jeg synes jeg har fået det for sent til at kunne komme rigtig i gang med det her. 

T: Ja, så du mangler kontakten til dem, som du har brug for at have et samarbejde med? 

I: Ja det gør jeg og jeg mangler at få struktureret min liste og sige: Hvem af eleverne har allerede en aftale 

og hvem mangler at lave en aftale. Hvem kan selv gå ud og lave en aftale og hvem skal jeg prøve og gå ud 

og hjælpe med at lave en aftale.  

T: Ja. Du har set eleverne og har haft faget en enkelt gang, eller hvordan er det? 

I: Ja, to gange, men den første gang var der lagt op til fra DGI´s side at de ville sende en ung ud fra DGI ud 

og fortælle om valgfaget men der kom ikke nogen (griner) og så stod jeg jo så med et hold der og så måtte 

jeg jo så på bedste vis hvad jeg havde hørt fra DGI og hvad jeg havde fundet frem til at det her fag gik ud på. 

De havde selvfølgelig hørt noget om det selv. Der stod på tilmeldingen hvad det var der blev forventet af 

dem og at de skulle afsted på kursus og så tog vi noget almindelig idræt umiddelbart i forlængelse af det.  

T: Du er måske kommet sådan lidt hovedkulds ind i det? 

I: Ja det synes jeg. 

T: Tænker du at det er muligt at finde vejen og sådan komme ud af det med et godt resultat? 

I: Ja det tror jeg bestemt. Det er jo ikke andet end en uge siden at jeg fik nogenlunde på plads jamen hvad 

er det i virkeligheden vi skal nu. Vi skal have lavet de her kontakter til foreninger. Det er den primære op-

gave lige nu sådan at eleverne de får en praktikaftale på plads. 

T: Ja. Så egentlig der bliver dit fokus den næste gang sådan helt lavpraktisk at finde ud af hvem er det der 

mangler aftaler og hvor kan vi få skabt de aftaler henne? 

I: Ja. Og så kan man sige dem der har en aftale, så kan de dyrke noget idræt (griner) imens, og så kan jeg 

sidde og skrive nogle mails eller foretage nogle telefonopkald med dem som mangler og lave nogle aftaler 

næste gang.  

T: Ja, det er nok ret vigtigt for dem. 
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I: Det tror jeg. Det er jo et hold som er fra forskellige klasser, så jeg kan ikke bare gå ind i en klasse og så 

gøre det, så det er sådan noget, det er svært sådan at fange dem løst rundt omkring på gangen når jeg lige 

har brug for dem, så det er rart nok at have holdet en gang imellem (griner) 

T: Ja, så det skal være når du har holdet, at du kan gøre det? 

I: Ja det skal det. 

T: Super, tak 

I: Velbekomme  
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Bilag 10: Transskribering af interview med bestyrelsesformand 

Transskribering af interview med bestyrelsesfor-
mand  
T: interviewer 

I: interviewperson 

 

I:Vi ser i hvert fald meget positivt på det, og det går vi 100 % ind i.  

I: Rent foreningsmæssigt, der har det fyldt meget i Næsbjerg, og det vil sige at man næsten bliver født og 

opdraget ind i en eller anden form, fodbold har været rigtig meget fremme og gymnastik, men det er klart. 

Man hører så meget med det der med at nej nu gider de ikke det og det og det, men der tror jeg bare det er 

utroligt vigtig og det er faktisk min påstand det er: Kvaliteten af de ledere og trænere vi har, den skal bare 

være i orden, så kommer de. Men det er meget afgørende i dag (…) og derfor er det også sådan en opgave, 

at vi som forening sørger for at vi hele tiden har nogle dygtige ledere og trænere.  Og det her det er jo så 

også med til at udvikle det og få nogen gode trænere og ledere på sigt (…) 

Det er så igen med til at skabe det hele menneske. Og der kunne det så godt ske, at det vil nok stå tilbage 

for dem at det var en rigtig god tid de havde i Næsbjerg, og at de måske senere kommer tilbage efter at de 

er blevet uddannet. Så vi er meget optaget af det her. 

I: Men de vil stadig væk huske tilbage uanset om de kommer tilbage de der gode ting de havde i Næsbjerg. 

Men det er selvfølgelig også med til at elever i skolen nu måske bliver løftet på at være gode trænere og 

ledere, at (…), og der tror jeg også at vi fanger nogen  

I:Jamen jeg er lidt spændt på det også. Der skulle jo helst være styr på det jo. Så mine forventninger er at vi 

selv, men det er klart at skolen skal jo også kunne leve op til det så det bliver et godt forløb, kan man sige. 

I:Jamen nu har jeg jo så snakket med Jonas nu her, og jeg kunne forstå at der var nogen ting som han ikke 

helt havde fået på plads endnu og jeg vil da ikke sige det skuffer mig, men et eller andet sted. Det seriøse i 

det, det skulle jo også helst leveres fra skolens side, og der mener jeg så, den kunne måske godt lige stram-

mes lidt op. Det synes jeg. Således at der bare er styr på det hele ikke? Vi har trænere og ledere til dem. 
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Nej det har vi faktisk ikke. Nej altså det har vi ikke, for som sagt så er det Jonas der er tovholder fra skolens 

side, jamen det kunne da godt have været at vi skulle have taget,men du har da ret i – vi skal da have snak-

ket med skolen om det her således at vi får et godt produkt ud af det. 

T: Ved du præcist hvad din rolle er? 

I:  Nej ikke helt konkret, det må jeg da indrømme, altså det forløb der skal være nu der tyr jeg så meget til 

min fodboldformand, for det er sådan set ham der skal samle de tråde der, men det er sådan set et godt 

spørgsmål. Og vi har faktisk ikke, for jeg var som sagt til et møde med skolen omkring det her, der var så 

også både fra spejder og andre ford, men har egentlig ikke været indkaldt til andre møder siden da 

T: Er det skolen der ligesom er hovedansvarlig? 

I: Ja det er skolen. Vi er simpelthen blevet spurgt om vi var interesseret i det her. Det er skolen der kører 

det og er tovholder på det. 

T: Hvad tænker du at i som forening kan byde ind med altså, hvad er jeres kompetenceområde? 

I: Jamen når vi nu ligesom kommer rigtig i gang så har jeg da forestillet mig at vi skulle have et møde med 

alle de der spillere og trænere og snakke lidt sammen på kryds og tværs og hvor vi måske stiller nogle ting 

op, men selvfølgelig også høre hvad har de brug for 

T: Hvad er de største udfordringer ved at skulle gå ind i et samarbejde som det her? 

I: Jamen udfordringer, altså i og med at det er to parter, så skal vi have det til at fungere rigtig godt, og så-

dan er det jo bare altså. Jo bedre det fungerer jo bedre resultat kommer der ud af det. Det er jo, men det 

må ikke halte et sted, man kan sagtens mærke det. Vi skal i hvert fald være meget obs på at vi begge to er 

med. 

T: Evaluering? 

I: Men der er slet ingen tvivl om, vi skal have et møde op og stå med skolen det skal vi. Jeg tror Jonas han er 

lidt ny i den rolle der, så vidt jeg ved. Men man skal jo også sådan passe lidt på, for nu er det jo skolen der 

kommer med det, så skal vi jo heller ikke fare ind over det og næsten ligesom overfalde skolen. Ja det er en 

balance. 

T: Hvad er det gode der kan komme ud af det her samarbejde? 

I: Jamen der er sådan set mange ting synes jeg jo. For det første er det for eleven, at de kan få en rigtig god 

oplevelse. Men jeg synes også. Vi viser også som forening at vi vil noget med de unge mennesker. Vi vil godt 
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hjælpe dem. For da det kom frem det her så var vi i hvert fald i bestyrelsen, vi synes det var bare super det 

her, alletiders.  

Og vi har stor tilflytning her til byen og vores børnetal det stiger. Det er en bosætningsby og vi investerer 

altså i børn og unge, det gør vi. Det skal vi også sende nogle signaler ud omkring det her. Skrive noget mere 

om at vi er i gang med det her generelt i vores forening.  det er et godt signal at sende.    

For vi skal da have snakket om det her noget mere og, nu har vi egentlig gået og ventet på. Nu skal vi i gang. 

Det er faktisk godt du… du er faktisk med til sådan lige og gøre os opmærksom på at man er i gang.  

Vi har også masser af ting i vores rygsæk, som vi kan give dem. Det kan være som sagt kurser, men det kan 

også være oplevelser ja på lidt højere plan. 
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Bilag 11: Transskribering af interview med instruktør 

Transskribering af interview med instruktør 

Dette interview er delvist transskriberet. Den fulde lydfil kan revireres hos forfatteren. 

T: interviewer 

I: interviewperson 

 

I: Jamen øh det som Henrik han har fortalt mig det er at vi starter sådan et forløb med Mia og så kommer I 

ind over og så får jeg at vide hvad der skal ske. 

T: Mit overordnede projekt det er at kigge på samarbejdet mellem skole og forening, altså hvordan får man 

implementeret det her unge i front, 

I: Jamen jeg ved faktisk ikke ret meget om det, andet end at jeg havde en forventning om, at jeg får en som 

der måske er lidt engageret i det her og synes det kunne være spændende, og udvikle sig i det her træner-

job 

T: Kender du noget til den åbne skole? 

I: Overhovedet ikke 

T: Kender du noget til projektet unge i front? 

I: Overhovedet ikke. Jeg vidste overhovedet ikke engang at… dengang jeg fik at vide at der kom en prakti-

kant til os, at det havde noget med unge i front og gøre.  

I Hvad er din rolle 

I: Jamen det jeg ligesom kan eller tror jeg der forventes det er at jeg ligesom giver hende noget coaching i 

hvordan hun skal være, når hun kommer længere frem og så kan måske lave nogle træningspas selv og stå 

for en træning selv. Ligesom lære hende op i det. Det tror jeg det er det. 

T: Hvad er målet for dig som instruktør i at gå ind i det? 

I: Jamen der er to ting i det. For det første har vi utrolig meget brug for at få unge mennesker ind og hjælpe 

de andre unge mennesker, for så har de nemmere ved at se op til nogen. Når de er små så har de nemmere 
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ved at se op til de store. Så det rykker dem meget hurtigere hvis der er en på næsten samme alder der for-

tæller dem nogle ting. Så vi har brug for de der unge til at vokse med dem opgave de nu får, for at de en 

dag kan blive ledere. 

I: Vi kan så nogle frø, så vi får nogle nye trænertyper.  

I: Det er jo ikke kun trænerindsatsen som de kan lære noget af. Den læring de får i at skulle styre en gruppe 

og fortælle dem, hvordan man gør nogle ting og vejlede dem i nogle ting, det kan de også bruge på alle mu-

lige andre -  i erhvervsøjemed. 

T: Hvad tænker du at foreningen kan give dem? 

I: Jamen de kan vel give dem en eller anden tryg base. 

T: Skolen er forpligtet på at samarbejde med eksterne aktører som foreningen. Hvad tænker du om det? 

I: Jamen hvorfor ikke bruge de ting altså. Skole og fritid hænger jo sammen i dag 

T:så det er ikke noget problem for dig at være med til at understøtte skolens formål? 

I: Nej overhovedet ikke. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Jeg ser det fra min egen taburet. Hvis vi kan få 

noget ud af det, og hun kan blive en dygtig træner engang for nogle ungdomshold, så er det jo fint… så er 

målet nået.  

T: Hvordan tænker du at I kan få etableret et samarbejde om det 

I: Jamen det kræver jo at vi får noget information om, at der er mulighed, altså jeg ved ikke hvordan det er 

kommet ind over men vi ligger det jo ind til formanden hver gang der er noget 

T: Tænker du at du har brug for at samarbejde med skolen? 

I: Jamen jeg tænker som sagtens at jeg kan løse den som det er, det er jo ikke det. Jeg tænker bare at det er 

vigtigt at vi får nogen af de der unge mennesker oppe fra skolen af, som der også er en del af idrætten truk-

ket med ud og prøvet nogle af de ting, når de først har prøvet at være ledere eller hjælpetræner – det vok-

ser de altså enormt meget af. 

I: For foreningens skyld tror jeg vi kan få noget ud af det og minimere det pres der er på de få antal trænere 

der er, hvis vi får nogle hjælpere.  

I: Det vil være rart at vide hvem der er kontaktperson i de forskellige ting hvis det er… Hvis der er et eller 

andet så henvender jeg mig jo bare til Henrik, og så kan han jo gå videre, men kommandovejen den er sgu 

lidt lang så.  
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I: Vi har brug for de unge til at vokse med den opgave de nu får, for at de en dag kan blive ledere.  

I: Vi kan så nogle frø, så vi får nogle nye trænertyper.  
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Bilag 12: Transskribering af fokusgruppe 

Transskribering af fokusgruppe 

Deltagere: Viceskoleleder (V) Næsbjerg Skole, Lærer (L) Næsbjerg Skole, Bestyrelsesformand (B) NRUI, In-

struktør (I) NRUI 

Interviewer – Tina (T) 

I: Præsentation af projektet og formen af interviewet mm (0-2:29) 

V: Jeg hedder Ervin, jeg er viceskoleleder her på Næsbjerg Skole og har mest været med i opstartsfasen… 

(2:55) 

L: Jeg er Jonas og jeg er lærer på Næsbjerg Skole…(3:18) 

I: Ja det er så mig det skal gå ud over. Jeg er Tonny og jeg har nogle U-11 piger, hvor vi så er så heldige at 

have Mia som praktikant, eller hvad man skal kalde det. Nu må vi se hvad vi får ud af det. Det skal nok blive 

godt. (3: 33) 

B: Jamen jeg hedder Ingvard og er blevet formand for, eller er formand for NRUI som står for en flerstren-

get idrætsforening eller en mangestrenget kan man sige. Vi er 17 afdelinger plus skolen. Og jeg er sådan set 

også lidt ny i det her, og kommet lidt med på, jeg tror man var lige startet i gang med det der Unge i front, 

men jeg har været med til et møde, hvor Ditte, skolelederen var på, og fik så lidt at vide om det, og i hvert 

fald som forening går vi meget aktivt ind i det her, det gør vi. (4:05) 

Rokade  

T: Hvad er status på Unge i front for mig – altså fra den taburet hvor I sidder, hvad er status så? (4:42) 

L: Status for mig det er at inden jeg gik fra på barsel i uge 39, der havde jeg undervisningen under Unge i 

front fredag eftermiddag og der fik jeg klapset af, at først der var jeg sikker på at alle var tilmeldt et kursus 

og havde været på kursus, og at alle havde nu fundet et praktiksted, hvor de kunne komme hen. Så det er 

sådan set det der har været den kæmpestore opgave for mig, det er at få det her puslespil til at gå op med 

hvornår kan de forskellige elever – for de har jo andre fritidsaktiviteter end den ene eller to gange de skal 

ud og være i praktik, så der er nogle dage der er låst i den forbindelse. Men status er at alle skulle gerne 

være i praktik. Så dengang at jeg, at det så endelig var lykkedes, så finder vi så ud af at (griner) at dem som, 

der kommer jo en udendørs fodboldsæson som snart er slut, så skal de til at starte på indendørs, så skal vi 

have det puslespil til at gå op endnu engang. Det ligger så for de flestes vedkommende fredag eftermiddag 
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så det passer med, at det i forvejen er der vi har Unge i front, så der kan vi måske hjælpe dem lidt med at 

komme af sted (5:52) 

V: Jamen jeg sidder på en taburet lige nu, hvor der ikke er så meget at gøre for det er jo uddelegeret til Jo-

nas lige nu her, og han har haft en travl efterår her, som han lige selv har beskrevet, med at få alle de ender 

til at nå sammen, og har selvfølgelig, kan man sige, hvis Jonas han har haft nogle problemer så har han selv-

følgelig kunne henvende sig til mig jo men i bund og grund så vil jeg sige det er meget få henvendelser jeg 

har fået fra Jonas af, det kører han faktisk meget selvstændigt det der. (6:18) 

B: Jamen (…) Jeg forsøgte så, men der finder jeg så ud af at Jonas han er ude og rejse, at vi måske skulle lige 

have mødtes omkring, også sådan lige omkring hvordan vi rent forventningsmæssigt, hvor er vi henne og 

hvordan gør vi det her måske. Den har vi til gode den lille møde endnu, men ellers så lytter jeg mig til at det 

kører, og så kan man sige så afventer jeg det nærmere. (7:26) 

I: Altså jeg synes den opstart der har været den har været utrolig langtrukken. Jeg har overhovedet ikke 

anet noget om hvorfor den har været så langtrukken, men det har bare virket ligesom fra skolens start hvor 

det skulle i gang det unge i front og så til der endelig dukker en op. Det har dæleme taget lang tid. Det sy-

nes jeg i hvert fald. Fordi fra Henrik han nævnte at der var mulighed for det, og hvornår vi trænet og – det 

ved han jo hvornår vi træner ik´– så synes jeg det har taget rigtig lang tid inden at vi har set noget resultat i 

det. Så det kunne jeg godt have ønsket mig kunne have gået lidt hurtigere, så vi kunne nå at få lidt ud af det 

også. Fordi hun kommer til den sidste gang til træning udendørs. Det får hun ingenting ud af, overhovedet 

ikke. Udover at hun møder dem, og nogen af dem fortsætter indendørs, og nogen af dem går til gymnastik 

og de fortsætter ikke indendørs, så det bliver ikke helt det samme, altså udendørssæsonen er nok den… 

ultimativt den bedste måde og lære dem nogen ting på. Det er det, så jeg kunne godt have ønsket mig at 

det var gået lidt hurtigere… at vi selv havde haft mulighed for måske at… når vi vidste hvem det var der var 

interesseret i de forskellige ting ikke, så kunne kontakte dem og sige. Vi træner der og sådan og sådan. 

Hvordan passer det med dit. Det var måske også lidt nemmere for dig så at koordinere den anden vej rundt 

så. 

L: Jamen vi 

I: eller at vi havde gjort det sammen. (8:38) 

L:  (Forsvarer sit koordineringsarbejde) (10:11) 

B: Jamen det har du da ret i, for jeg gik også og tænkte på. Mødet det var faktisk inden sommerferien og jeg 

gik da også og tænkte på de må jo have valgt, der må da være nogen der har valgt det her, for der faktisk 
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også lang tid inden jeg fik noget at vide om, hvor er vi henne i det her forløb, fordi hvor mange er der og 

hvor mange skal vi tage, så jeg tænkte bare. Det må være startet op, det må køre ikke også, men så er det 

faktisk først da jeg får den der mail fra dig af, så jeg tror det var fem personer du manglet plads til, at nå 

men ok det er ikke helt på plads endnu, men det er sådan typisk opstart, hvor vi skal lære ledt mere, eller 

lære noget af hinanden i hvert fald, og der tror jeg da du har ret i Jonas, at i og med at du heller ikke var 

med fra start af (…) (11:13) 

V: Vi havde nogen udfordringer omkring et valgfag som vi skulle søge om ved kommunen, som egentlig trak 

vores, hvad skal man sige valg lidt ud. Fordi det skal godkendes hvis vi går ud over det som ligger indenfor 

ministeriet, og derfor, ja man kan sige vi var sent ude med… med valget i år, fordi det skulle lige igennem 

først. (Mere om udfordringer med fagfordeling af lærere). Der er alligevel grænser for hvor hurtige vi kan 

være ude med det også. Det er jo den verden vi lever i ind i mellem jo (12:30) 

B: (så er det på plads til foråret) 

V: (vi har ikke samme behov for at planlægge næste år) 

I og L: praktik omkring fordeling af elever (13:50) 

B: Der er i hvert fald ingen tvivl om at fra foreningens side er vi meget interesserede i det og vi har også kun 

hørt positivt om det fra de trænere jeg har snakket med i hvert fald, at det vil de gerne det her, og det er 

lidt spændende for dem også (forklaring af udfordringer ved at være træner, opførsel og disciplin (14:48) 

L: Og det er jo faktisk det det DGI kursus der er det lægger jo meget op til at selvfølgelig er der nogle sports-

lige aktiviteter også men meget af det, det er også hvordan man håndterer børn, altså hvordan man lærer 

børn at håndtere mindre børn (15:07) 

V: 

L: Det der er lagt op til fra DGI faktisk, det er at allerede inden de kommer på de kurser der, er mere eller 

mindre sikker på, om ikke andet så i hvert fald hvilken forening de skal i praktik i (mere) (15:45) 

T: I får lige 2 min til at tænke og skrive, også igen fra jeres egen taburet, hvorfor er det at du er en del af 

Unge i front og hvad er det du tænker du kan få ud af det? (mere 16:30) 

Skrives til 17:18 

I: Jeg kan godt starte. Den måde jeg kom ind i det her på det var sådan set lidt en mærkelig måde fordi vi 

har siden foråret efterlyst hjælpetrænere, fordi vi står med rigtig mange piger og det kan en mand simpelt-

hen ikke håndtere. Jeg synes i hvert fald ikke at det er i orden over for pigerne, at der er så mange piger, og 
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så er jeg kun en træner. Så jeg har efterlyst at få en hjælpetræner, så det var jo oplagt at sige ja til at der 

kommer et oplæg at vi kan godt finde en hjælpetræner til dig, en der er i praktik. Det lyder da fint. Så… det 

var fint og jeg synes at det er fantastisk at man kan få en forholdsvis ung, som der kan så komme med til at 

træne sammen med de gamle, og så få dem lært op så de kan blive gode til at træne nogle hold for dem 

selv. Men jeg var faktisk ikke klar over hvad jeg havde sagt ja til, før hun egentlig næsten var startet, for jeg 

havde ikke fået noget som helst at vide om nogen ting, og hvad det indebar, så så jeg blev taget sådan lidt 

med bukserne nede kan man sige. Men det har så været godt nok, hvad det angår, så der har ikke været 

noget negativt i det jo, men jeg var ikke klar over hvad jeg gik ind til inden jeg gik ind i det, set fra min side 

af fordi, det var der ikke rigtig nogen information om, udover at hjælpetræner fint, vi har en til dig her. Så 

det var der jeg stod. (18:39) 

B: jamen jeg kan godt følge lidt op på, nu kan jeg ikke lige huske hvad du hedder, Tonny, du siger der fordi. 

Altså som forening, en af de målsætninger som jeg gik ud med ret hurtigt det var at vi skulle have flere 

hænder i vores forening, og nu har det været, det har faktisk været en stor opgave med og få det her rigtig 

til at køre i gang men vi kører bare derudad i øjeblikket og der sker mange ting, men altså som forening er 

det helt klart at, så er det jo noget med at have mange ledere og dygtige ledere og trænere, altså have en 

vis kvalitet i det vi gør. For det er også noget af det som man efterspørger (…) For ellers er det også noget 

med at på sigt de måske kan gå ind i vores udvalg og bestyrelse, og det hører vi jo rundt omkring at det kni-

ber (mere om at bruge penge for at få konsulenter ind). (20:10) Mange af de unge mennesker vil på et tids-

punkt skulle ud i uddannelse, det vil sige at de flytter herfra, og så kunne vi også godt tænke os, at det 

kunne jo være med til også, at de ligesom husker tilbage og siger. Jamen ved du hvad, vi… når vi skal flytte 

tilbage til Jylland, eller tilbage til Varde-området, så flytter vi til Næsbjerg, fordi der har vi fået noget, som 

har hjulpet os meget. Mere. Og også med til at give en positiv omtale af klubben og byen (…)  Men helt klart 

et plus for foreningen at vi får en masse unge gjort interesseret i det her. (21:37) 

V: Jamen fra den taburet hvor jeg sidder, der synes jeg jo det er vigtigt at vi får nogle engagerede elever til 

det her, hvis man har skolebriller på i hvert fald. Og også nogle elever der vil både deltage og så tage ansvar 

for det vi har med her. Altså jeg tænker. Du siger at I vil gerne have mange trænere og det synes jeg jo er en 

af formålene, det er at vi i hvert fald for sat dem ud som føl, om man så må sige, fordi man ser faktisk i 

mange foreninger at de ikke bliver sat ud som føl, men de kommer faktisk til at lede alt for tidligt i deres 

lederkarriere, med det resultat, at man faktisk taber dem, og det synes jeg jo det her projekt, det er fanta-

stisk til at de bliver føl. For ellers så tror jeg det får den modsatte effekt. Og så synes jeg også at det er godt, 

at det får et indblik i det der med bevægelse og idræt, for det er jo et andet aspekt ude i de små samfund, 

at det er vigtigt at man får det. At de kommer ud og bevæge sig, om det så er fodbold eller gymnastik eller 
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hånbold for den sags skyl, det er i princippet ligegyldigt for mig, men at de bliver ved. Og så at de også ska-

ber en relation imellem skole og det her lokalsamfund, så vi får en forståelse for hinanden, ind i mellem. 

Det tror jeg faktisk godt at de kan være en lille  ambassadør for og skabe den der sammenhæng mellem 

skole og lokalsamfund. (…). Og så omkring den der manglende information, som du snakker om. Det er må-

ske en af de der børnesygdomme som vi har, men det stiller jo også det spørgsmål: Hvem er det egentlig 

der informerer lederne om, hvad er det de går ind til. Er det skolen eller er det foreningerne eller mangler 

vi nogen informationsmøder i en start af det her, hvor lederne de er med i. Måske har vi ikke været bredt 

nok ude til at informere omkring det her, eller skal vi gøre det på en anden måde? Mere om det samme. 

(24:12) 

L: om at DGI plejer at lave et infomøde med ledere som blev aflyst (24:50) 

V: altså jeg skal også lære jeres foreningsstruktur at kende om man så må sige. Jeg har lidt svært ved at 

overskue, hvordan informationer de flyder ud i jeres paraplyorganisation. Er den ude i alle hjørner eller er 

der nogle hjørner, som man kommer nemmere til, om man så må sige. Det har jeg svært ved at overskue, 

det kan jeg lige så godt ærligt indrømme. (…) For hvis det er sådan at informationsstrømmen den flyder let 

fra toppen af i jeres organisation, så er det nemmere at brede ting ud end hvis man, vi skal have fat i alle 

områdeledere eller 

I: Jamen det er næsten umulig. Det er næsten umuligt at komme ud og skal have fat i alle de områdeledere. 

Du er nødt til at have én som der så kan fordele(…) 

B: (…) 

B: Men Ervin du siger jo også det med at man skal jo også passe på med at give dem for meget ansvar, altså 

forstået på den måde at 

I: Ja de skal jo ud som føl ikke, vi skal jo uddanne dem på en eller anden måde, sådan at de synes at det 

kunne være fedt (…), men de skal jo også et eller andet sted gå hen og blive ledertyper, hvis de har evnen til 

det, med tiden ikke 

B: Jo med tiden i det rigtige tempo, men det kommer nok også til at kræve måske at du (Tonny)også er 

klædt på til det. Jeg siger ikke at du ikke er klædt på til det, men dem der har dem skal jo også have en vis 

kvalitet. 

I:  Jo for én indgangsvinkel er til de børn der skal trænes, en anden er til den der skal hjælpe med at træne 

dem også. Så det er jo to helt forskellige måder at gøre det på (29:58) 

V: (…) 
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T: Jonas vi fik ikke lige dig med i denne her. Hvad vil du gerne have ud af det? (30:45) 

L: Altså jeg vil rigtig gerne have en flok unge mennesker som er glade for det de gør her, altså det er en for-

nøjelse at have dem her, fordi det er noget de har valgt. (…) 

T: Hvad er værdien for jer som skole og forening i at få det her samarbejde? 

V: Ja jeg synes jo at værdien er at gøre dem til duelige mennesker vil jeg sige. Altså vi kan jo godt give dem 

meget læring her, men der er trods alt ting de møder bagefter som vi godt kan begynde at indfri allerede i 

det her samarbejde her. For man kan jo godt tage læring med herfra af enhver faglig art, men livet er jo lidt 

mere end bare lige den faglige læring man har. Det er jo at deltage i det omkringliggende samfund, og det 

kan jeg godt se som en fordel i hvert fald. (32:20) 

L: Ja så sidder jeg her jo også som idrætslærer for Næsbjerg Skole og jeg tænker også at det kan være en 

kæmpe fordel for mig at få kontakt til en masse forskellige foreninger med en forskellige idrætsgrene og 

sådan noget. Det kunne jo være at det ikke kun var de elever som havde det her valgfag, der havde gavn af 

det her. Det kunne jo være at man kunne få nogle af valgfagseleverne til også at undervise nogle af de an-

dre idrætshold. Det kunne være at når nu man havde kontakten til foreningerne, at man så kunne lokke 

dem til at komme til noget undervisning og undervise i noget gymnastik eller fodbold, badminton, hvad det 

skulle være. Og på den måde få gæsteundervisere ind og… og dermed fordre den her åbne skole som vi 

gerne skulle implementere endnu mere end hvad vi gør nu. (33:06) 

B: Jamen jeg ser jo også en stor værdi i det her. Det er jo at få hele mennesker ud af det. Så jeg tror da me-

get på, og det er min egen erfaring, det er at når du går i gang med det her, så kan du være nok så tilbage-

holdende, men det er altså med til at give dem mod til, på mange måder i livet og stå frem, og rent fagligt 

så er de garanteret også meget forskellige, men det kan også være et løft til dem. Mere om det samme 

L: (…) 

T: Det er jo et valgfag det her. Så inden for en skoleramme er der nogle faglige mål, som man skal opfylde. 

Når man så hiver foreningen ind i det her arbejde, hvordan kan man så sikre sig at man stadig opfylder 

nogle faglige mål? (34:55) 

V: Jeg tror faktisk at du skal vende det lidt på hovedet i den her sammenhæng. Man har lavet et valgfag ud 

fra det her koncept, og så har man sat målene deri, så det er sådanset. Nu laver vi et valgfag. Der er nogle 

mål som vi skal opfylde, så laver vi et valgfag, kan vi så opfylde de mål? Nej man har lavet et valgfag og der-

udfra har man defineret de mål som skal indfries i det valgfag. For det er faktisk en der har været inde på 

forvaltningen og er blevet godkendt derinde, så der ligger ikke nogen  ministerielle mål inden for det her, jo 
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det gør der selvfølgelig altid i et vist omfang, men de er også defineret ud fra at nu vil vi altså gerne lave det 

tiltag her med åben skole og uddanne de her unge mennesker og det er egentlig noget af målsætningen. 

(Mere gentagelse) Der er ikke noget i de målsætninger af de valgfag vi egentlig har som passer ind i det her, 

nej nu har vi selv lavet noget hvor målsætningen så får vi det så godkendt (35:56) Den her er godkendt fra 

Agerbæk Skole. 

T: Kan man sige at der er et overordnet mål med det her? 

V: Ja det er der, det skal der være i en målbeskrivelse. 

T: Som alle så er bekendt med? 

V: Ja 

L: DGI har rustet elever og lærere i indholdet. 

T: Det der sker ude i foreningen det er jo også undervisning. Hvordan sikrer man at en instruktør der står 

ude i foreningen eller en træner i foreningen også er bekendt med de her ting? 

B: Jamen det er jo et godt spørgsmål. For der tror jeg måske at der skal vi nok, vi skal nok mere ind over, 

altså vi skal nok snakke lidt mere sammen, og det var også derfor på et tidspunkt, at jeg godt ville vide lidt 

hvad forventer vi af hinanden. For det er klart også at vi kan jo ikke bare smide en elev ud til en træner 

som, hvor vi ikke ligesom ved, hvad sker der så. Det skal vi have lidt styr på, hvis vi må sige det sådan.  

(37:57) 

T: Så hvis nu vi tager Tonny som eksempel og siger: Jeg er gået med i det her fordi jeg har fået en hjælpe-

træner og det er rigtig godt for mig 

B: ja han skal jo sådan set vide lidt om 

I: Ja jeg skal ligesom vide lidt om hvad målene egentlig er, altså hvad skal hun opnå, hvad skal hun have prø-

vet, hvad skal hun igennem, hvis man kan sige det sådan. Der må være en form for et eller andet forløb 

med nogle små målsætninger hun skal have prøvet, når sæsonen er slut, og ikke bare stå og sætte kegler op 

og sådan nogle ting. (38:25) 

V: Altså det kan jeg godt se der har vi nok et indsatsområde omkring hvordan vi skal få det oplyst, men på 

den anden side så vil jeg sige: Mange af de målsætninger der er, det er jo nogen af de faglige. DGI har jo 

deres undervisning, og det som Jonas han præsterer her, opfylder jo en del af målsætningen. Så kan man 

sige, så er det jo egentlig ude i praktikken de skal ud og være i klubberne for at prøve og afprøve de ting 

som de egentlig får fra Jonas og DGI 
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I: Jamen vi skal jo vide, hvad det så er der skal afprøves derude. Det ved vi jo ikke. Så gør vi jo bare som vi 

plejer 

V: Ja. Men det er måske heller ikke ret langt fra det som målsætningen er 

I: Jamen det ved vi jo ikke 

V: Nej men det er klart. Det skal vi da have. Det skal vi have kigget på.  

L: Samtidig så synes jeg vi skal passe på at vi ikke. Du har jo manglet en hjælpetræner. Du har jo ikke mang-

let en mere som du skal sørge for opnår nogle flere mål. 

I: Nej det har jeg ikke 

L: Altså (griner) Så det skal jo ikke blive en belastning for trænerne at der kommer en praktikant ud som 

skal ud og opfylde nogle andre mål også.  

I: Nej jeg får jo bare mere arbejde 

L: Ja (griner) 

B: Det har du da ret i. Der skal være en balance. Og igen. Det kan være lidt forskellige trænere der er på. 

Nogle har været der i mange år og andre er nybegyndere. 

V: men jeg har det altså lidt ligesom Jonas. Man skal altså passe på at man ikke får pålagt de der trænere 

der er der i forvejen et åg, sådan at de står af, både overfor det her projekt, og overfor at være træner, for 

så har vi skudt os selv i foden.  

Alle: (…) 

L: Det jeg har sagt til trænerne er at i bund og grund så skal jeg bare vide om de kommer og om de gør det 

ordentligt eller om de bliver væk fra den der praktik (41:04) 

Alle: (…) 

T: Skitsering af forskellen mellem frivillige/offentlige. Hvad tænker i om den forskel? (42:47) 

V: jeg tror ikke at forskellen er så stor, som du skitserer den der må jeg sige. 

I: Det tror jeg heller ikke 

V: Både Jonas og jeg har været fodboldleder selv, så vi kender jo godt deres dagligdag ude som ledere. Jeg 

tror faktisk ikke engang at Jonas han tænker over at han tjener penge ved det så det… Det kommer jo en 
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gang om måneden ligegyldigt hvad han laver. Jeg tror bare at vi tænker et fælles ønske om… hvad skal man 

sige… at vi gør de unge mennesker så duelige til at deltage i det her foreningsliv. Det er egentlig det der er 

grundtanken med det her. (43:30) 

L:  Og der har jeg også fået frie tøjler kan man sige af ledelsen. Jeg aflyser jo undervisning ind i mellem her 

på skolen. Så kan jeg spare nogle timer op til at tage ud og se de unge mennesker ude i deres praktikker 

rundt omkring, altså det bruger jeg gerne min tid på 

I: Det er rigtig godt givet ud 

L: (…) 

B: jeg tror ikke på at man tænker på om det er nogen der får løn. Det tror jeg ikke på. Det er et ønske om at 

være træner for det hold her, og så får man noget hjælp på, og det er man glad for. 

V: Det kan være et lille løft til den lange skoledag. Mere 

T: Jeg har en lille øvelse 

Afhængighed af hinanden. 

I: Ja det er vi da i den grad.  

L: kommunikation 

B: Der er slet ingen tvivl om at skole og forening. Jo mere vi snakker sammen jo bedre produkt får vi ud af  

det. Det synes jeg også at vi har fundet ud af her, at vi skal have snakket noget mere med hinanden. 

V: Ja det var også min første tanke. Vi er meget afhængig af at vi får snakket sammen så det når helt ud. 

Kompetencer 

V: Vi kan give eleverne kompetencer (…) 
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Bilag 13: Projektbeskrivelse Unge i front 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNGE I FRONT  
Som valgfag på skoler i Varde Kommune  
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UNGE I FRONT  

Som valgfag på skoler i Varde Kommune  

UNGE I FRONT er et samarbejde mellem DGI og skoler i Varde Kommune, som 

sigter mod at styrke skoler og foreninger i at arbejde sammen om at skabe kom-

petente og selvbevidste unge, der har mod på at stå forrest.  

 Unge I Front indgår i det lokale valgfag for skoler i Varde Kommune ”Junioridrætsleder – action på op-

levelser og fællesskab” Formålet med samarbejdet er at motivere unge til at engagere og involvere sig i 

frivilligt arbejde, at gøre foreninger, skoler og frivillige organisationer opmærksomme på de unges res-

sourcer samt at synliggøre overfor de unge, hvilke realkompetencer frivilligt arbejde kan give.   

Unge i Front er kendetegnet ved at være en praktisk orienteret uddannelse, der klæder de unge på til 

at være trænere og instruktører for børnehold. Indholdet tager først og fremmest udgangspunkt i at 

gøre og handle, få erfaringer, justere ud fra erfaringerne og skabe erkendelse ud fra det, de oplever. 

Unge i Front sigter mod, at eleven efter afslutning af valgfaget kan indgå på forskellige niveauer i for-

eningsarbejder feks. som træner eller som leder.  

Trænerspiren  
Trænerspiren omhandler trænerrollen og undervisning af børn. Deltagere på Trænerspiren kommer 

derfor til at arbejde med at karakterisere den gode træner, tilrettelægge den optimale læringssituation 

med hensyn til børns sociale og motoriske udvikling samt at inddrage rum, rekvisitter og faciliteter i 

træningen.  

Målrettet 7.-9. klasse  

Lederspiren  
Omdrejningspunktet for Lederspiren er rollen som leder og igangsætter. Undervisningen fokuserer 

på idéudvikling, kommunikation og samarbejde, og deltagerne kommer til at arbejde med at lede og 

igangsætte mindre opgaver og projekter. Herudover er der stor fokus på foreningslære, med alt fra 

organisering til afholdelse af generalforsamling.   

Målrettet 9.-10.klasse  

  

Undervisningsform:  

Centralt i begge uddannelser er praktik i en forening, hvor eleven får afprøvet alt det lærte og får erfa-

ringer med i bagagen. Forløbet betyder derfor også, at der åbnes op for et løbende samarbejde mellem 

skole og foreninger, som styrker skolen i opfyldelsen af målene i skolereformen.  

Fælles for både Træner- og Lederspiren er et stort fokus på praktiske øvelser, aktiviteter og eksempler i 

kombination med teorier og undervisningsprincipper.  

Unge i Front gennemføres inden for fagplanen for valgfaget ”Junioridrætsleder –action på oplevelser 

og fællesskab”. Det betyder:  
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Eleverne får viden om, forståelse af og øvelse i:  

 Undervisning af børn – bl.a. social og motorisk udvikling  

 Trænerrollen – herunder undervisningsprincipper og træningsplanlægning  

 Egne styrker og svagheder i forhold til underviserrollen  

Skolen opnår:  

 Nye muligheder for samarbejde mellem skole og forening  

 Valgfag med et samfundsnyttigt perspektiv  

 Nye vinkler på undervisning  

Eleven opfylder fagplanen og opnår bl.a.:  

 En styrkelse af de personlige kompetencer  

 Mod til at være i front og være en igangsætter  

 Konkrete værktøjer til at håndtere træner-/lederrollen  

 En tæt relation til det lokale foreningsliv  

 Mulighed for at styrke CV’et  

Foreningen opnår:  

 Kontakt til unge som har lyst til trænergerningen  

 Kontakt til unge, der ikke allerede kommer i foreningen  

 En god relation til skolen som grundlag for evt. yderligere samarbejde  

Kommunen opnår:  

 Udvikling i lokalsamfundene   

 Et projekt med fokus på breddeidræt og frivillighed   

 Potentielt øget aktivitet – også i kommunens faciliteter  

 En idrætsfacilitet kan også fungere som praktikplads ved at give de unge ansvar for et eller 

flere mindre arrangementer.   

  

  

Samarbejdsaftale  
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I forbindelse med Unge i front som valgfag i Varde Kommune er der indgået en partnerskabsaftale mel-

lem Varde Kommune, UC Syd og DGI Sydvest. Det er heri aftalt, at UC Syd laver aktionsbaseret forsk-

ning på projektet. De forskellige skoler, foreninger og elever skal give samtykke til at deltage i forsknin-

gen.  

I projektet vil der blive undersøgelser på følgende parametre:  

   

  

 

  

Ud fra erfaringerne fra de første uddannelsesforløb på bl.a. Blåbjerg Skole i Nr. Nebel, har vi sammen-

sat et færdigt uddannelseskoncept, der er klar til at tages i brug allerede ved næste skoleårs start. DGI 

leverer undervisningsmateriale, der danner rammerne for undervisningen.  

Strukturering af uddannelsen  
Uddannelsen svarer til 60 timers undervisning fordelt på undervisning ved DGI, undervisning på skolen 

og praktik i foreningen. Der er nedenstående fordeling:  

15 timers undervisning ved DGI  

15 timers undervisning på skolen  

30 timers praktik i foreningen*  

*30 timer svarer omtrent til, at en elev følger et ugentligt børnehold i valgfags perioden. Praktikforlø-

bet aftales individuelt og der er mange muligheder, f.eks. spejder, dagplejer, SFO, idrætsforening, 4H, 

Varde Garden m.v.  

  

Uddannelsens forløb  
DGI og skolerne starter forløbet med et informationsmøde på skolen, hvor også relevante foreninger 

deltager. Her fortælles om praktikforløbene i foreningerne, og hvilke roller foreningerne har i uddan-

nelsesforløbet og hvilke roller skolen har. De unges praktik i de lokale foreninger er meget centralt for 

uddannelsen, og derfor er det vigtigt at antallet af praktik pladser mv. aftales i god tid.  

Før opstart af det nye skoleår afholdes der et 3 timers informationsmøde for de lærere/pædagoger, 

der bliver ansvarshavende for tilvalgsfaget. Mødet vil i 2016 blive afholdt den 22. august 2016, kl. 

13.00 på Degnevej 16 C, 6705 Esbjerg Ø.  

Ved opstart af forløbet på skolen deltager DGI og forbereder de unge, forløbet varer ca. 2 timer. Fokus 

er på god intro til hele forløbet og detaljer og roller omkring praktikplads.   
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DGI står også for et uddannelsesophold for de unge tidligt i forløbet. De unge rystes sammen over et 

døgn fra fredag til lørdag, og de modtager i den forbindelse ca. 12 timers undervisning i forhold til læ-

seplanen. Den ansvarshavende fra skolen behøver ikke deltage i opholdet. Formålet med opholdet er 

at give eleverne fornemmelsen af, at det er mere end et valgfag på skolen. De får også et sammenhold, 

der gør det muligt at bruge hinanden gennem forløbet.   

Der er planlagt 2 forløb:  

 Trænerspiren den 16.-17. september og den 23.-24. september 2016.   Lederspiren den 7.-8. 

oktober 2016.   

DGI står selvfølgelig også til rådighed for løbende vejledning og rådgivning under hele forløbet.  

Ansvarsfordeling under forløbet:  

 

  

Det er den enkelte skole, som bærer ansvaret for opfyldelse af fagplanen for valgfaget ” Junioridrætsle-

der –action på oplevelser og fælleskab”. I opfyldelse af fagplanen har de enkelte parter følgende opga-

ver:  

                                                                                                                                        

Eleven:  

 Som udgangspunkt skal eleven selv være opsøgende på at finde en praktikplads i en forening, 

spejderorganisation, SFO eller lignende. I tilfælde af, at dette ikke lykkes kan både skolen og 

DGI være behjælpelig hermed.  

 Sørge for at få udfyldt praktik kontrakten sammen med praktikstedet – kontrakten afleveres til 

skolen. Skolen og DGI godkender kontrakten i fællesskab.  

Skolen:  

 Skolens underviser deltager i et 3 timers informationsmøde afholdt af DGI forinden forløbet.  

 15 timers undervisning  

 Opfølgning på midtvejs- og afslutningsevalueringer i forhold til forening og elev. Evaluerin-

gerne laves via et elektronisk spørgeskema (rollefordeling ?)  

Foreningens:  

 Finde relevante praktikpladser til de unge  

 Finde erfarne kontaktpersoner/vejledere/mentorer til de unge  

 Lave 2 evalueringer af de unge i forløbet – første evaluering midtvejs i forløbet og igen ved 

praktikforløbets afslutning. Evalueringerne laves via et elektronisk spørgeskema, som mailes til 

kontaktpersonen.  
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DGI’s rolle:  

 DGI tilsikrer, at de enkelte deltagende foreninger fagligt har de nødvendige kompetencer til at 

opfyldes deres del af samarbejdet  

 Deltage i møder med skole og foreninger  

 Afholde 3-timers infomøde for skolens undervisere 22. august 2016.  

 Afholde 2 timers opstart med de unge  

 Afholde fredag-lørdags undervisningsforløb med de unge  

 Evt. være behjælpelig med praktikpladser til de unge  

 Udarbejde og fremsende elektronisk spørgeskema til skolerne bilag 2  Deltage i styregruppen  

Varde Kommune:  

 Deltage i styregruppen med en repræsentant fra skolerne  

 Idræts- og foreningskonsulent Lene Holm Poulsen, deltager ved opstartsmøderne mellem 

skole og foreninger, og er evt. behjælpelig med praktikpladser  

UC Syd:  

 Deltage i styregruppe  

 Ansvarlig for forskningsdelen  

  

  

Priser  
 

  

Vi tilbyder en samlet pakke til skolen, der indeholder:  

 Undervisningsmateriale til underviser og elever  

 Kursusforløb til ansatte  

 Besøg i opstartsforløbet  

 Løbende vejledning gennem hele forløbet til en pris á 15.000 kr. eks. 

moms  

Derudover kommer udgifter til uddannelsesopholdet for eleverne, som vi foreslår afholdes af de invol-

verede foreninger. Det sikrer, at de også tager ejerskab af forløbet og bruger de unge aktivt. Forenin-

gerne har mulighed for at få dækket dele af udgifterne via uddannelsestilskud fra kommunen.  
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Foreningens/praktikstedets udgift pr. deltager vil være ca. 1.000 – 1.500 kr. 

afhængig af antal deltagere.  

Udgiften dækker:  

 Uddannelsesophold  

 T-shirt til deltagerne  

 Løbende vejledning gennem hele forløbet  

  

  

  

Skoler  
 

Overbygningsskoler i Varde Kommune, som har mulighed for at udbyde valgfaget:  

Agerbæk Skole  

Blåbjergskolen (Nr. Nebel afdeling)  

Blåvandshuk Skole  

Ølgod Skole  

Næsbjerg Skole  

Ansager Skole  

Brorsonskolen  

Lykkesgårdskolen  

Sct. Jacobi Skole  

Tistrup Skole  

  

Fagplan for valgfaget ”Junioridrætsleder 

– action på oplevelser og fællesskab”  
 

  

Fagplan for valgfag i folkeskolen  
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Fagets navn: Junior idrætsleder – action på oplevelser og fællesskab                                                 

Klassetrin : 7.-  8.-9.klassetrin     

Antal timer: Faget udbydes som 2 årigt med 120 timer eller som 1 årigt med 60 timer Fagets 

formål:    

Faget sigter mod at uddanne elever i 7.- 8. og 9.klasse til at indgå som juniorinstruktører i idræts- og 

foreningsaktiviteter, som den enkelte skole etablerer i samarbejde med lokale idrætsforeninger og an-

dre foreninger. Faget sigter mod gennem juniorinstruktører at fremme det varige og forpligtende sam-

arbejde mellem skolen og partnere i det øvrige samfund.  

  

Fagets mål:  

Det er fagets mål at uddanne juniorinstruktører, som i samarbejdet mellem skole og foreningsliv kan  

 udføre opgaver som juniorinstruktør eller junioraktivitetsleder  

 kan planlægge, gennemføre og udvikle idræts- og andre aktiviteter for børn og unge  

 fremstå, som rollemodeller i idræts- og foreningsaktiviteter for andre børn og unge  

 fremme alle børn og unges deltagelse i idræts- og foreningsaktiviteter  

 sikre motivation og fastholdelse af børn i risiko for eksklusion, såvel under aktiviteterne som i 

en foreningskultur  

 udvikle ideer i samarbejde med skolen, andre børn og unge, som fremmer alles deltagelse og 

engagement i fælles idræts- og foreningsaktiviteter  

 at fremme sammenhængen mellem skole, lokalsamfundet og børne- og ungdomsmiljøet  

Fagets målgruppe:  

Faget henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, som har lyst til at planlægge og gennemføre aktiviteter 

inden for idræt og foreningsliv i samvær med jævnaldrende og yngre elever  

Fagets indhold:  

Faget omfatter 3 hovedområder  

Planlægning og gennemførelse af aktiviteter i idræt og foreningsliv  

 planlægning og gennemførsel af idræts-, foreningsaktiviteter og events  

 planlægningen af organisatoriske, fysiske og tidsmæssige krav til en aktivitet  

 ledelse af aktiviteter, selvstændigt og i samarbejde med andre ledere og deltagere  

 udvikling af nye aktiviteter i samarbejde mellem skole, foreninger, elever og forældre  

  

Fysisk træning og udvikling gennem leg, spil og bevægelse  
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 tilrettelæggelse og gennemførsel af træningsaktiviteter, som er tilpasset deltagernes fysiske 

udvikling  

 lege og træningsprincipper, som forbereder deltagerne på de fysiske udfordringer, som de mø-

der i almindelige idrætsaktiviteter, spilleaktiviteter og leg  

  

Kommunikation og samarbejde  

 kommunikation og samarbejdsformer, som udvikler gode personlige relationer til deltager-

gruppen  

 Kommunikations- og samarbejdsformer, som motiverer deltagerne til engagement og fælles 

ansvar for aktiviteten og fællesskabet  

 empati i mødet med andre elever og partnere  

 egen refleksion i forhold adfærd, kommunikation, kontaktformer og deltagelse i fælleskabet  

 fælles bidrag til at forpligte sig loyalt til opfyldelse af et fælles mål  

 grundlæggende principper for coaching og anerkendelse  Fair play  

  

 

Arbejdsformer:  

Der arbejdes med varierede undervisningsmetoder med umiddelbar reference til praksis.  Der arbejdes 

med lærer- og elevstyrede arbejdsformer, som løbende overføres til praktiske idræts- og foreningsakti-

viteter som vekselprincip.  

Det er den del af arbejdsformen at der indgår cases fra virkeligheden  

Det er en del af arbejdsformen, at eleven selvstændigt planlægger, gennemfører praktiske aktivitets-

forløb, hvor under der sker vejledning og hvor efter der sker opfølgning.  

Samarbejde:  

Der indgås forpligtende samarbejde med Ungdomsskolen  

Der indgås forpligtende samarbejde med lokale foreninger inden for elevens interesseområde  

Der indgås samarbejde med andre relevante partnere f.eks. DGI eller Dansk Skoleidræt  

  

 

Elevens forventede udbytte  

Viden/forståelseskompetencer  

Eleven har grundlæggende kendskab til kroppens motorik og fysiologi  

Eleven behersker grundlæggende træningsprincipper  
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Eleven kan vurdere brugen af hensigtsmæssige hjælpemidler  

Eleven tilrettelægger uden fare for idrætsskader  

Eleven forstår vigtigheden af deltagelse, motivation og engagement hos børn og unge  

Eleven forstår den samfundsmæssige værdi af foreningsdeltagelse  

Eleven forstår betydningen sundhed, bevægelse og livskvalitet  

Kognitive kompetencer  

Eleven kan reflektere over sin egen gennemførelse af aktiviteter  

Eleven bruger sin praksis til at forbedre sin indsats  

Eleven reflekterer over sin status som mulig rollemodel  

Eleven tænker i fair play  

Eleven forstår sin egen og andres rolle i et team  

Praktiske kompetencer  

Eleven kan indgå som hjælpeinstruktør i skolen, i idrætsforeninger og i andre foreninger  

Eleven kan bistå daginstitutioner, SFO, fritidsklubber med at igangsætte aktiviteter i samarbejde med 

foreninger og andre partnere  

Eleven kan indgå som ressource på skolen i forbindelse med særlige arrangementer og events  

Tværfaglige kompetencer  

Eleven bruger viden, forståelse og erfaringer i egen skolegang, uddannelse og jobliv  

Eleven motiverer andre yngre og jævnaldrende til foreningsengagement  

Eleven styrker sine forudsætninger for at handle socialt, tage initiativer, kommunikere og fremme rela-

tionsdannelse i skoleliv og fritidsliv  

 

Dokumentation og evaluering af elevens udbytte  

Faget udbydes som 2 årigt forløb og som 1 årigt forløb, hvor det forventes, at eleven kan demonstrere 

selvstændig aktivitetsplanlægning og selvstændig aktivitetsvaretagelse  

Undervisningen evalueres løbende mundtligt. Evalueringen dokumenteres ligeledes løbende i elevens 

elevplan.  

Evalueringen sker i samarbejde med eleven, forældrene og samarbejdspartnere, som er indgået i un-

dervisningen eller aktivitetsgennemførelsen.  

Eleven afslutter faget med et forslag til fremtidig uddannelse, som peger i retning af, hvorledes eleven 

kan videreuddanne sig eksternt foreningsregi  
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Fagets sammenhæng til skolereformen:  

 praksis-og handlingsorienteret undervisning  

 varieret skolefag  

 samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner  

 den åbne skole  

 fremme af børne- og ungepolitikken i Varde Kommune  

 

Dato for fagplan 04.03.2014  
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Bilag 14:  Målbeskrivelse for valgfaget Unge i front 
 

 

Ølgod Skole Valgfag Skoleåret 2016-17 8.-9. årgang  
  

  

 
  

  

Herunder finder du en beskrivelse af de valgfag, skolen udbyder i det kommende skoleår.  

Du skal have et af fagene.  

Når du har læst materialet igennem, udfyldes den udleverede ønskeseddel med tre prioriterede ønsker 

mærket 1-2-3. Du skal skrive 1 ved det fag du helst vil have. Det tilstræbes at alle får deres første prioritet 

opfyldt, men det kan ikke garanteres. Hvis du vælger et valgfag, du har haft i et tidligere skoleår, kan du 

ikke forvente at det faglige indhold er ændret.  

Ønskesedlen afleveres til klasselærer senest fredag den 27. maj 2016.   

 

Friluftsliv  

Fagets formål:  

Valgfaget sigter mod at give eleverne grundlæggende færdigheder i at opleve friluftsliv, som en 

ressource til sundhed, fællesskab, oplevelse, sansning og fysisk aktivitet, herunder selv planlægge 

og afvikle friluftsaktiviteter inden for valgte områder, spændende fra individuel oplevelse til action 

prægede gruppeaktiviteter, med høj grad af miljø-/naturbevidsthed og høj sikkerhedsstandard. 

Valgfaget sigter mod at give eleverne en anvendelsesorienteret teoretisk og praktisk viden om 

udendørsaktiviteter i naturen, sundhed, så eleven bliver i stand til at færdes, opholde sig, lave mad i 

naturen, herunder tilpasse aktiviteter til vejrlig, årstid, naturgivne forhold og deltagergruppe. Valg-

faget sigter mod at give eleverne teknikker til at udvikle sociale kompetencer gennem en fælles op-

levelse og samarbejde om et fælles projekt samt udvælge, planlægge, udføre og evaluere friluftsak-

tiviteter med høj oplevelsesværdi og naturrespekt herunder også lege og spil. Valgfaget sigter her-

udover mod at give eleverne praktiske færdigheder i forskellige opholdsformer og overnatningsfor-

mer i naturen.  
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Fagets mål:   

• At give eleverne en anvendelsesorienteret teoretisk og praktisk viden om og forståelse for 

friluftsliv som ressource til oplevelse og fællesskab  

• At øge kendskabet til og forståelsen af friluftslivets værdier, kulturelle betydning og egenart 

set ud fra et dansk perspektiv  

• Øge kendskabet til og forståelsen for naturens betydning for den enkelte, og drøfte holdnin-

ger til naturen og bæredygtighed  

• Styrke elevens indsigt i sikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med friluftsliv.  

• At få indsigt i, hvordan friluftslivet kan udfoldes gennem kropslige, sansemæssige naturop-

levelser og fællesskabsskabende aktiviteter  

• At styrke den sociale og bevidsthedsdannende dimension hos eleverne gennem samarbejds-

øvelser i naturen  

• At planlægge og gennemføre praktiske outdoor aktiviteter for enkeltmand eller for en 

gruppe  

• At udvise høj grad af respekt for naturgivne værdier og naturgivne rammer og hensyn  

  

Fagets indhold:  

Eksempler på indhold: Drøftelser om etik og bæredygtighed i naturen, bygge primitiv overnatning, 

fisketur, bygge rebbaner, lave bål og mad over bål, læring om skovens planter og svampe, samt for-

skellige sociale aktiviteter lege og spil.    
Fagets aktivitetsmæssige indhold sammensættes mellem skolen og den enkelte elev ud fra valgfa-

gets formålsbeskrivelse og således med høj grad af mulighed for individuel tilpasning og høj grad 

af deltagerengagement  

Ung i front  
Fagets formål:  

Faget sigter mod at uddanne eleverne til at indgå som juniorinstruktører i idræts- og  

foreningsaktiviteter, som skolen etablerer i samarbejde med områdets foreninger. Faget sigter mod 

gennem juniorinstruktører at fremme det varige og forpligtende samarbejde mellem skolen og par-

terne i det øvrige samfund.  
  

Fagets mål:   

Det er fagets mål at uddanne juniorinstruktører, som i samarbejdet mellem skole og foreningsliv 
kan  

• Udføre opgaver som juniorinstruktør eller junioraktivitetsleder  

• Planlægge, gennemføre og udvikle idræts- og andre aktiviteter for børn og unge  

• Fremstå som rollemodeller i idræts- og foreningsaktiviteter for andre børn og unge  

 

• Fremme alle børn og unges deltagelse i idræts- og foreningsaktiviteter  

• Sikre motivation og fastholdelse af børn i risiko for eksklusion, såvel under aktiviteterne 

som i en foreningskultur  

• Udvikle ideer i samarbejde med skolen, andre børn og unge, som fremmer alles deltagelse 

og engagement i fælles idræts- og foreningsaktiviteter  

• Fremme sammenhængen mellem skole, lokalsamfund og børne- og ungemiljøet  
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Fagets målgruppe:  

Elever som har lyst til at planlægge og gennemføre aktiviteter inden for idræt og foreningsliv i sam-

vær med jævnaldrende og yngre elever.  
  

Fagets indhold:  

Faget omfatter 3 hovedområder:  

  

Planlægning og gennemførelse af aktiviteter i idræts- og foreningsliv:  

• Planlægning og gennemførelse af idræts-, foreningsaktiviteter og events  

• Planlægning af organisatoriske, fysiske og tidsmæssige krav til en aktivitet  

• Ledelse af aktiviteter, selvstændigt og i samarbejde med andre ledere og deltagere  

• Udvikling af nye aktiviteter i samarbejde mellem skole, foreninger, elever og forældre  

  

Fysisk træning og udvikling gennem leg, spil og bevægelse:  

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af træningsaktiviteter, som er tilpasset deltagernes fysi-

ske udvikling  

• Lege og træningsprincipper, som forbereder deltagerne på de fysiske udfordringer, som de 

møder i almindelige idrætsaktiviteter, spilleaktiviteter og lege  

   

Kommunikation og samarbejde:  

• Kommunikation og samarbejdsformer, som udvikler gode personlige relationer til deltager 

gruppen  

• Kommunikations- og samarbejdsformer, som motiverer deltagerne til engagement og fælles 

ansvar for aktiviteten og fællesskabet  

• Emapti i mødet med andre elever og partnere  

• Egen refleksion i forhold til adfærd, kommunikation, kontaktformer og deltagelse i fælles-

skabet  

• Fælles bidrag til at forpligte sig loyalt til opfyldelse af et fælles mål  

• Grundlæggende principper for coaching og anerkendelse  Fair play  

Musik  
Fagets formål:   

Eleven skal udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder 

synge danske sange. Eleven skal opnå forudsætninger for aktiv deltagelse i musiklivet, og eleven 

skal lære at forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.   
  

Fagets mål:  

• At gøre eleven i stand til at udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre.  

• At gøre eleven i stand til at vurdere musik og dens funktion for samfundet.  

Fagets målgruppe: Faget henvender sig til elever i 8.-9. årg., som interesserer sig for musik.  

  

Fagets indhold:  

 Eleverne skal udvikle deres stemmer, hvilket vil sige at lære stemmen at kende som et  



Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front 

130 
 

instrument med mange klangmuligheder.  

• Ved at rotere mellem forskellige instrumenter udvikler eleverne forståelse for instrumenter-

nes funktion i det musikalske udtryk.  

• Eleverne skal lære enkle kompositionsteknikker.  

• Eleverne skal lære at inddrage digitale teknologier i forbindelse med udførelse og skabelse 

af musik samt i forbindelse med distribution af musik  

• Eleverne skal blive fortrolige med at fremføre musik for andre.  

• Eleverne skal lære at betjene musikudstyr i nødvendigt omfang  

• Eleverne skal kunne orientere sig i og om musiklivet udenfor skolen.  

• Eleverne skal lære at analysere og reflektere over musikkens struktur og udtryk.  

• Eleverne skal lære, hvordan musik anvendes i samfundet  

  

  

Madkundskab  

Fagets formål:  

Fagets formål er at udvikle elevernes viden om og færdigheder omkring mad og madlavning.  

  

Fagets mål:  

At lære eleverne at træffe sunde madvalg for sig selv og for andre målgrupper samt at de opnår 

kendskab til et bredt udvalg af fødevarer og deres produktionsforhold. Derudover skal eleverne 

lære at eksperimentere med smag og madlavning, samt arbejde med holdninger til mad, madople-

velser, madglæde og livskvalitet.  
  

Fagets indhold:  

Mad og sundhed:  

• Eleven skal kunne foretage madvalg ud fra målgruppe, og forholde sig kritisk til 

madkommunikation Fødevarebevidsthed:  

• Eleven skal kunne foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, 

kvalitet og madoplevelse Madlavning:  

• Eleven skal kunne eksperimentere ud fra grundlavende madlavningsteknikker 

Måltid og madkultur:  

• Eleven skal kunne opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer 

og levevilkår  
  

Fagets målgruppe:  

Faget henvender sig til elever, som har interesse for madlavning, og som vil bygge oven på den vi-

den og de færdigheder de allerede har erhvervet sig.  
  

 


