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1. INTRODUKTION / LÆSEVEJEDNING 
Denne tekst er en introduktion til forskning i idræt og bevægelse i folkeskolen. Dokumentet beskriver kort 

de væsentligste danske projekter, der har haft idræt i skolens som omdrejningspunkt, samt giver en kort 

introduktion til international forskning om idræt i skolen. Teksten er på ingen måde udtømmende for den 

litteratur, der er tilgængelig på området, men jeg har prioriteret det, jeg vurderer, har størst interesse for 

danske idrætslærere, skoleledere, studerende, forældre og måske også elever.  

Teksten er ment som en hjælp til de der skal skrive en opgave, en projektansøgning, et speciale eller blot er 

interesseret i idræt i folkeskolen.  Jeg håber, at du efter at have læst dokumentet er blevet en smule 

klogere og at du ved, hvor du skal lede videre for at få svar på eventuelle spørgsmål. Brug litteraturlisten til 

selv at finde mere viden.  

Dokumentet er delt op i seks afsnit, hvor afsnit 1 er denne introduktion. Afsnit 2 er en kort gennemgang af 

idrætsfagets historie. Afsnit 3 er en præsentation af SPIF-rapporten og faget som det ser ud i dag. I afsnit 4 

præsenteres de vigtigste danske projekter og rapporter. Den internationale forskning introduceres i afsnit 

5. Afsnit seks er en kort præsentation af de vigtigste danske interessenter. I bilag 1 findes en oversigt over 

danske projekter og rapporter.  

Oversigtsartiklen bliver løbende opdateret. Denne tekst er tredje udgave. De to første udgaver blev udgivet 

i hhv. august 2011 og juli 2012. Den primære forskel på denne og tidligere versioner er hele afsnit seks samt 

præsentationen af ph.d.-projektet Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne (2012).   
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2. IDRÆTSFAGETS HISTORIE 
Afsnit to er en kort gennemgang af idrætsfagets historie. Vil du vide mere kan jeg især anbefale Een time 

dagligen af Jørgen Hansen og Per Jørgensen. Størstedelen af afsnittet er taget fra ph.d.-handlingen Læring, 

praksis og kvalitet i idrætstimerne (von Seelen, 2012, p. 16). 

2.1 PERIODEN 1814-1900 
Gymnastik blev indført som fag i den danske almue- og borgerskole med vedtagelsen af skoleloven af 1814 

(Møller, 1980, p. 9). Argumenterne for at gymnastikken skulle være en del af skolen var først og fremmest 

dannelse og legemlig opdragelse (Trangbæk, 1998, p. 40). Tanken var, at kroppen skulle inddrages som 

ligeværdig med ånden i opdragelsen af børn (Rønholt & Peitersen, 2005, p. 74). F.eks. skulle legemlig 

sundhed lede til sjæleklarhed, hærdning skulle lede til mandighed, styrke og dygtige skulle lede til 

åndsnærværelse og mod, og skarpe sanser skulle lede til tankekraft (Rønholt & Peitersen, 2005, p. 175). 

Gymnastikken skulle således være et redskab, der kunne skabe helhed, og blev set som et vigtigt led i et 

barns opdragelse. 

Anbefalingen i 1814 var, at eleverne skulle have gymnastik én time dagligt – når vejret tillod det (Hansen & 

Jørgensen, 1998, p. 16). Desværre for fagets tilhængere fungerede faget mange steder i praksis dårligt, bl.a. 

fordi der ikke var uddannede lærere. Det var præsten, der var tilsynsførende med undervisningen, hvilket 

givetvis bidrog til en opprioritering af den åndelige uddannelse på bekostning af den kropslige. Mange 

præster oplevede gymnastikken som statens krav, der blev tvunget ned over hovedet på en befolkning, der 

ikke ønskede det. Store dele af befolkningen havde svært ved at se fagets nytteværdi, og der opstod mange 

steder modstand imod faget. 

Gymnastikken i skolen havde i begyndelsen ikke nogen stærk kobling til militæret, og det militære indhold i 

timerne var beskedent. Kronprins Frederik (den 6.) støttede imidlertid, at lærere blev uddannet i militæret, 

og prioriterede i det hele taget, at gymnastik i skolen skulle have et stærkt militært præg både i indhold og i 

metode (Laursen, 1995, p. 195). Gymnastikken udviklede derfor hurtigt et stærkt militært præg. 

Nytteværdien af gymnastiktimerne var derfor i manges øjne at forberede drengene til militæret, og 

undervisningen var således spild af tid for pigerne. I 1828 blev gymnastikken indskrænket til kun at omfatte 

drengene.  Det var først fra omkring 1850’erne, da gymnastikforeningerne opstod, og det dermed blev 

almindeligt at gå til gymnastik i foreningerne, at skolegymnastikken blev bredt accepteret som en god idé 

(Trangbæk, 1998, p. 55). Flere private skoler startede gymnastikundervisning for pigerne op igen fra 1835 

og fremefter, men det var først i 1904, at pigerne igen fik gymnastik på skoleskemaet i de offentlige skoler. 

Fortsat var argumentet, at gymnastikken var med til at opdrage pigerne samt afhjælpe at pigerne ’eensidigt 

udvikler de aandelige Evner på de legemliges Bekostning’ (Manza, 1834, refereret fra Trangbæk, 1998, p. 

47). 

Selvom antallet af uddannede lærere og forholdene ude på skolerne blev forbedret op igennem 1800-tallet, 

bestod undervisnignen fortsat mange steder af løb og leg uden system eller idé. I det store hele udviklede 

gymnastikken sig kun meget lidt,  og kritikken af faget voksede. Ved århundredeskiftet havde kritikken (som 

kom fra læger, officerer og pædagoger) vokset sig så stor, at det medførte, at Statens et-aarige 

Gymnastikkursus1 blev indført i 1898, Haandbog i Gymnastik blev udgivet i 1899 og kort efter fik pigerne 

                                                           
1
 Gymnastikkurset blev oprettet under Statens Lærerkursus – som blev til Danmarks Lærehøjskole i 1856 – 

som blev til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i 2000. 
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igen gymnastik i skolen. Statens et-aarige Gymnastikkursus var den første offentligtlige uddannelse af 

gymnastiklærere. Dette signalerede en ny og mere ambitiøs satsning på gymnastikken i skolen. Øget 

sundhed og hygiejne (bad i forbindelse med gymnastik) var nu væsentlige argumenter for at dyrke 

gymnastik (Trangbæk, 1998, p. 59). I 1909 blev idræt indført som et ekstraordinært bifag ved Københavns 

Universitet, og i 1911 blev idræt et ordinært bifag (Hansen, 1998, p. 82) 

2.2 PERIODEN 1900-1940  
Haandbog i Gymnastik fra 1904 fastslog, at lærerne ikke blot skulle give eleverne et ekstra frikvater med leg 

og boldspil. Der skulle undervises i gymnastik, som på papiret var det primære indhold i faget, og der blev 

advaret imod, at lysten blev gjort til drivkraften for undervisingen (Jørgensen, 1998, p. 85). Lærerne skulle 

følge ‘timesedler’, hvor der stod præcist, hvilke øvelser de skulle lave med eleverne i de enkelte timer. 

Gymnastikinspektører tog rundt på skolerne og kontrollerede, at undervisningen foregik korrekt.  

 

Figur 1. Et eksempel på timeseddel beregnet til 8-10-årige. Timesedlerne blev 

 stadig brugt nogle steder helt frem til 1960 (Jørgensen, 1998, p. 96). 

 

Faget var fortsat en vigtig brik i opdragelsen af den danske ungdom. Gymnastikken skulle skabe disciplin og 

opdrage de unge til sundhed og hygiejne, mens den militære begrundelse for faget faldt væk omkring 

århundredeskiftet (Jørgensen, 1998, p. 86). Gymnastikken var bygget op omkring de såkaldte svenske 

principper, som bl.a. indebar, at alle øvelser skulle være fysiologisk værdifulde. Alle øvelser skulle have en 
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modøvelse (havde man bøjet fremover, skulle man også bøje bagover), der skulle anvendes kommandoer, 

og øvelserne skulle dirigeres af læreren (Jørgensen, 1998, p. 89). Det var ikke længere præsterne og 

officererne der satte dagsordnen i Danmark – nu var det lægerne. Gymnastik skulle være effektivt, og det 

måtte gerne være på bekostning af glæden.  

Statens Gymnasstikkursus blev løsrevet fra Statens Lærerkursus i 1911 og Statens Gymnastikinstitut opstod. 

I 1940 skiftede instituttet navn til Danmarks Højskole for Legemsøvelser (Jørgensen, 1998, p. 99). Det var på 

Gymnastikinstituttet, at både lærere til gymnasiet og folkeskolen blev uddannet til at varetage 

gymnastikundervisningen. I 1937 gennemførtes en stor skolereform, hvor der blev udarbejdet 

undervisningsvejledninger til alle fag – også til idrætstimerne. Her fremgik det, at fagets mål var at fremme 

børnenes harmoniske vækst og udvikle deres styrke, mod, beslutsomhed og udholdenhed. Desuden skulle 

undervisningen opdrage eleverne til ’korrekt, høflig og naturlig optræden’ (Rønholt & Peitersen, 2005, p. 

78). Ud over at pege på fagets mål, fastslog skolereformen fra 1937 også, at eleverne skulle klæde om til 

idrætstimerne, og at de skulle medbringe en gymnastikdragt hjemmefra, som forældrene var ansvarlige for 

at anskaffe, renligholde og vedligeholde (Rønholt & Peitersen, 2005, p. 78) Selvom det var gymnastikken, 

der på papiret fyldte mest, kom der efterhånden også boldspil og leg på programmet, og fra 1918 også 

svømning. I denne periode gjorde sporten for alvor sit indtog i Danmark, og der opstod et øget pres på 

skoleidrætten for også at inkludere sporten som en del af skoleidrætten. Denne udvikling gik dog langsom. 

Gymnastikken blev opfattet som mere videnskabelig og effektfuld, mens sporten var noget eleverne kunne 

dyrke i fritiden, fordi det var sjovt. Desuden var konkurrenceaspektet fra sportens verden, ifølge 

gymnastikkens tilhængere, ikke på linje med skolens pædagogiske opgaver (Jørgensen, 1998, p. 122). Pga. 

sportens voksende popularitet i befolkningen voksede presset på skolerne, og regeringen var i flere omgang 

nødt til at sende bekendtgørelser ud til skolerne, der ekspliciterede, at det var gymnastikken, der skulle 

være kernen i faget og ikke boldspil og andre sportsgrene.   

2.3 PERIODEN 1940-1970 
Den dårlige økonomi op igennem 30’erne og krigen i starten af 40’erne betød, at udviklingen i skolerne, og 

dermed også skoleidrætten, stod stille i en lang periode (Skovgaard & Worm, 1998, p. 152). I den nye 

skolelov fra 1958 blev dyderne fra 1938 (mod, beslutsomhed, høflighed etc.) byttet ud med selvdisciplin, 

initiativ og selvstændighed, og for første gang blev ord som lyst og glæde nævnt som en del af fagets formål 

(Rønholt & Peitersen, 2005, p. 79). Fagets formål blev beskrevet som: at fremme børnenes legemlige 

sundhed, at fremme børnenes mentale sundhed samt at lære børnene betydningen af at holde legemet i 

god form (Rønholt & Peitersen, 2005, p. 79). 

Loven fra 1958 var en rammelov, der ikke beskæftigede sig med de enkelte fag. Derfor blev der nedsat et 

læseplansudvalg, der udarbejede en undervisningsvejledning til de forskellige fag. Denne undervisnings-

vejledning kom i 1960 og blev kaldt for den blå betænkning. Et af resultaterne af den blå betænkning var, at 

faget skiftede navn til legemsøvelser – et tydeligt signal om, at presset fra sportens popularitet efterhånden 

var blevet så stort, at gymnastikken ikke længere var det eneste indhold i timerne.  

Mange yngre idrætslærer var nu aktive i de frivillige foreninger, og havde en anderledes indstilling til idræt 

end generationen før dem. Samtidig med navneskiftet blev der skrevet ind i fagets formål, at faget skulle 

bidrage til, at eleverne fortsatte deres legemsøvelser, efter de var færdige med at gå i skole (Skovgaard & 

Worm, 1998, p. 183). Dette signalerer en større åbenhed overfor foreningsidrætten, og selvom gymnastik 
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fortsat var en stor del af undervisnignen, skiftede timerne langsomt karakter, og der kom flere forskellige 

aktiviteter med. Fortsat blev gymnastikken set som den mere seriøse og sundhedsfremmende del af 

idrætten, mens boldspil blev anset som noget, der kunne være et sjovt afbræk i timerne – men ikke en del 

af en seriøs undervisning. Gymnastikkens tilhængere insisterede på, at den dygtige lærer ikke behøvede at 

nedværdige sig til at at anvende boldspil i idrætstimerne, men kunne fastholde eleverne i den mere seriøse 

komandostyrede gymnastik. F.eks. skriver en gymnastikinspektør i 1958 ’Boldspil i gymnastiksalen kaldes 

populært: den dårlige lærers sidste udvej’ (Skovgaard & Worm, 1998).  

Et af argumenterne for at holde fast i gymnastikken var et hensyn til pigerne. Ofte blev det fremhævet, at 

piger ikke ikke kunne tåle anstrengende og konkurrenceprægede aktiviteter som boldspil. Andre 

argumenterede for, at boldspil var lige så sundt for børnene som gymnastikken, og kampen om 

idrætstimernes indhold blev langsomt, men sikkert, vundet af de, der argumenterede for, at gymnastikken 

ikke var den eneste rigtige vej til sundhed. Udviklingen op igennem 50’erne og 60’erne gik dog fortsat 

relativ langsomt, og mange steder fortsatte idrætsunderviasningen med det indhold, der efterhånden var 

en 50 år gammel tradition – gymnastik om vinteren og atletik og boldspil om sommerern (Laursen, 1998, p. 

209). Fra 1950 og frem til 1965 blev et stort antal små skoler nedlagt, og midlerne samledes omkring større 

skoler i byerne. Samtidig begyndte økonomien at blive bedre efter krigen, og der kom gang i forbedringer af 

skoleidrættens rammer. Flere og flere skoler fik egne gymnastiksale eller måske endda en større hal.  

2.4 PERIODEN 1970-2000 
Kampen for at placerer faget som et centralt fag for elevernes udvikling fortsatte også efter den nye 

folkeskolelov i 1975 (Laursen, 1998, p. 207). I skoleloven fra 1975 ændrede faget igen navn, denne gang til 

idræt. Fagets formål blev ændret til: ’Formålet med undervisning er, at eleverne motiveres for fysisk 

aktivitet, og at deres fysiske, psykiske og sociale udvikling fremmes’ (Laursen, 1998, s. 207). 

Især indskrivningen af den sociale udvikling var et forsøg på at koble idrætsundervisningen til folkeskolens 

overordnede opgave, og hele sundhedsargumentet fra 1958 fulgte ikke med over i skoleloven fra 1975. 

Tanken om at påvirke elevernes sundhed direkte igennem idrætstimerne blev i 1975 opgivet og afløst af 

fokus på at motivere til fysisk aktivitet uden for skolen. Det stod klart, at to lektioner om uge ikke kunne 

dække behovet for elevernes fysisk aktivitet, og fokus flyttes derfor over på at få så mange som muligt 

motiveret til at engagere sig i idrætten uden for skolen (Laursen, 1998, p. 209). I praksis betød dette nye 

fokus, at den klassiske gymnastik med fokus på korrekt udførsel og elever der stod i rækker og ventede, i 

nogen grad blev afløst af opgaveløsning og åbne opgaver, hvor eleverne fandt deres egne bevægelser. Op 

igennem 80’erne og 90’erne voksede antallet af discipliner og aktiviteter eksplosivt, og faget ændrede nu 

karakter væsentligt hurtigere end tidligere. Gymnastikken var ikke længere naturligt den største del af 

idrætsundervisningen, der nu indeholdte en lang række af varierede aktiviteter. Idrætsfaget var ikke 

længere blot aktivering af elverne, men idrætten blev af mange set som et pædagogisk værktøj til at opnå 

et pædagogisk mål – som f.eks. evnen til at samarbejde (Christensen & Torstensen, 1981, p. 85).  

I folkeskoleloven fra 1993 blev idrætsfagets formål ændret til det formål, der stadig er gældende i dag. Lyst 

og glæde bibeholdes som væsentlige elementer, men som noget nyt er der fokus på elevernes evne til at 

tage ansvar for egen læring og til at indgå i forpligtende fællesskaber. I kølvandet på folkeskoleloven fra 

1993 udsendte Undervisningsministeriet faghæfter for alle skolens obligatoriske fag, hvor centrale 
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kundskabs- og færdighedsområder (CKF’er) blev beskrevet. Disse CKF’er blev senere udgangspunktet for de 

mål for idrætsfaget, der er gældende i dag.  

Rønholdt opsummerer udviklingen op igennem 80’erne og 90’erne som værende karakteriseret af at 

bevæge sig:  

1. Fra det enkelte til det mere komplekse og mangfoldige indhold.  

2. Fra det traditionsbundne til det alternative.  

3. Fra det teoriløse til det teoribundne.  

4. Fra idrætsdiscipliner til idrætsaktiviteter til idrætskultur.  

5. Fra disciplinundervisning til temaundervisning til projektundervisning og en tilbage-

venden til disciplinerne. (Rønholt, 1998, p. 245) 

2.5 PERIODEN 2000-2012 
I efteråret 2001 nedsatte daværende undervisningsminister Margrethe Vestager (R) en skrivegruppe, der 

skulle fastsætte målene for skolens fag – herunder også idræt. Disse målbeskrivelser, kaldet Klare Mål, blev 

både færdigskrevet og trykt, men aldrig sendt ud til de danske skoler pga. systemskiftet den 22. november 

2001. Den nye undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) ønskede en omskrivning af faghæfterne, og faghæfte 

6 (idræt) blev udsendt i foråret 2004 (Koch, 2004, p. 6). I dette faghæfte fra 2004 er CKF’erne skrevet om til 

de tre CKF’er, der også er gældende i dag – nemlig: Kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og 

Idrættens kultur. Faghæftet2 er omskrevet igen med mindre justeringer i 2009. Næsten samtidig med 

udgivelsen af Fælles Mål udgav Danmarks Evalueringsinstitut en rapport (EVA-rapporten), om idrætsfagets 

status anno 2004 (Danmarks Evalueringsinstitut, 2004). Rapporten pegede på en række problemfelter, og 

fungerede i de efterfølgende 5-6 år som en meget anvendt reference, når idrætsfagets karakter eller status 

skulle beskrives i pressen, opgaver, rapporter og projektbeskrivelser. EVA-rapporten blev således afsæt for 

en række indsatser på skoleidrætsområdet bl.a.: Skoleidrættens Udviklingscenter (SKUD) og de mange 

aktiviteter der lå deri samt en række andre projekter. På trods af de nye faghæfter og præciseringen af de 

tre CKF’ere, var idrætsfaget, ifølge EVA-rapporten, i praksis et fag, hvor lærerne fokuserede på, hvad 

eleverne skulle lave, og ikke hvad de skulle lære. EVA-rapporten pegede også på, at lærerne ikke arbejdede 

med målsætning eller evaluering i idrætstimerne, at der var stor forskel på hvad lærerne mente, var vigtigt, 

og hvordan timerne fungerede i praksis, samt at mange idrætslærere ikke havde idræt på linjefag. Da 

Annerstedt sammenlignede idrætstimerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland i 2008 skrev han, bl.a. med 

afsæt i kritikpunkterne i EVA-rapporten:  

’The situation for physical education in Finland and Norway also looks positive, if not 

quite as good as in Sweden. Physical education in Denmark, however, still waits for a 

breakthrough’ (Annerstedt, 2008, p. 304). 

Der har i perioden været en rækkes lovmæssige ændringer, der har betydning for idrætsfaget. Det blev i 

skoleåret 2006/2007 obligatorisk, at lærerne i overbygningen skal udarbejde elevplaner og lave udtalelser i 

idræt for hver enkelt elev. Disse udtalelser er tænkt som et redskab til at skabe et bedre grundlag, for både 

idrætslæreren og eleverne, til at vurdere den enkelte elevs læringsbehov i idrætstimerne. Elevudtalelserne 

                                                           
2
 Der findes et faghæfte for hvert af skolens fag. Faghæfterne indeholder fagets mål og kaldes Fælles Mål. 

Faghæftet er altså synonymt med Fælles Mål. Når faghæftet eller Fælles Mål omtales i denne afhandling, er 

det altid faghæftet for idræt der er tale om.  
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bliver anvendt i stedet for karakterer, så det er overraskende, at en fjerdedel af idrætslærerne både i 2004 

(Danmark Evalueringsinstitut,  2004, bilag 1) og i 2012 (Munk & von Seelen, 2012, p. 67) svarede, at de gav 

karakterer i idræt. I 2007 blev der indført en ny læreruddannelse, hvor idræt som linjefag blev fordoblet i 

timetal, således at idræt på linjefag nu fylder 1,2 årsværk. Der er dog en del uddannelsessteder, der har 

dispensation til at opretholde faget som et fag på 0,6 årsværk. Effekten af ændringen af læreruddannelsen 

kendes endnu ikke. En sidste stor lovmæssig ændring i perioden var kommunalreformen fra 2007, hvor 

kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme. Et forhold der, lidt overraskende, 

endnu ikke har haft den store konsekvens for idræt og bevægelse i skolen. 
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3. IDRÆTSFAGET I DAG  / SPIF – RAPPORTEN 
Afsnit tre er en gennemgang af faget som det ser ud i dag. Vigtigste kilde i den sammenhæng er SPIF-

rapporten fra 2012. Vil du vide mere, kan du downloade SPIF-rapporten på www.idrætifolkeskolen.dk. 

I april 2012 udgav Det Nationale Videncenter for Sundhed, Kost og Motion for Børn og Unge (KOSMOS) den 

såkaldte SPIF-rapport (Munk & von Seelen, 2012). SPIF står for Status På IdrætsFaget, og rapporten er 

baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 651 skoleledere og idrætslærere fra 7.- 9. klasse, samt 

interviews af idrætslærere, skoleledere, elever og ikke-idrætslærere på seks forskellige skoler. Rapporten 

peger på en række områder, hvor idrætsfaget siden 2004 har udviklet sig i en positiv retning. En meget 

positiv udvikling for faget er, at flere af de lærere der underviser i idræt i 2011 er linjefagsuddannede i 

forhold til i 2004. Lærerne oplever også, at fagets status er øget, og at faget tages mere seriøst af kollegaer 

og skolens ledelse. Evaluering af elevernes udbytte – især brugen af fysiske tests – er steget markant siden 

2004 (Munk & von Seelen, 2012, p. 21). På trods af disse (og andre) positive tendenser tegner SPIF-

rapporten overordnet set et billede af en diskrepans mellem fagets mål og visioner, som disse er beskrevet 

i Fælles Mål, og den daglige praksis. Meget tyder på, at boldspil har overtaget den dominerende rolle som 

gymnastikken tidligere har haft, mens andre fagområder som dans og gymnastik negligeres (Munk & von 

Seelen, 2012, p. 55). Idrætslærerne har i et vist omfang taget Fælles Mål til sig, og 98 % af idrætslærerne 

laver årsplaner for idrætsfaget. Alligevel tyder SPIF-rapporten på, at det primært er et enkelt af faghæftets 

tre CKF’er, der bliver prioriteret i timerne (kroppen og dens muligheder), og at en del lærere ikke ved, hvad 

der står i Fælles Mål for idræt (Munk & von Seelen, 2012, p. 38). Dette skyldes givetvis, at lærerne i mindre 

grad føler sig forpligtet på Fælles Mål i idræt, end i de boglige fag. Den manglende forpligtelse på Fælles 

Mål kommer blandt andet til udtryk ved, at lærerne i 2012 vurderer, at de målsætter mindre både for 

klassen som helhed og for de enkelte elever, sammenlignet med 2004 (Munk & von Seelen, 2012, p. 43). 

Den manglende forpligtelse på Fælles Mål betyder også, at nogle af faghæftets specifikke mål ikke 

prioriteres af hverken ledere eller lærere – bl.a. de mål, der har at gøre med fagets teoretiske side og 

idrættens kultur (Munk & von Seelen, 2012, p. 45-48).  

Den polarisering af sundhed, fysisk aktivitet (Sundhedsstyrelsen, 2011, p. 79) og idrætsdeltagelse (Pilgaard, 

2008, p. 7), der er gældende i Danmark, ser også ud til at slå igennem på skoleidrætsområdet (Munk & von 

Seelen, 2012, p. 56), hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at pigerne har væsentligt mere fravær i idræt end 

drengene (Munk & von Seelen, 2012, p. 70). Polariseringen kommer desuden til udtryk ved, at lærerne 

vurderer, at forskellen mellem de dygtige og de mindre dygtige elever er voksende.  

I de sidste 10-15 år har sundhed generelt, og børns sundhed specifikt, fyldt meget i den offentlige debat. I 

denne sammenhæng bliver skolen ofte nævnt som en arena, hvor der kan arbejdes med sundheds-

problematikker. Denne sundhedsdiskurs lægger et pres på idrætslærere om at legitimere faget ved dets 

potentiale til at bidrage til øget sundhed (Rønholt, 2005, p. 210). Lærerne oplever både et øget fokus på 

sundhed og et større ansvar for elevernes sundhed end tidligere (Munk & von Seelen, 2012, p. 34). Dette 

øgede fokus på sundhed er opstået på trods af, at der ikke er ændret ved fagets overordnede mål i 

perioden, og at sundhed således ikke har en mere fremstående plads i fagets formål nu end i 1993. Med 

afsæt i ovennævnte sundhedsdiskurs har mange skoler påtaget sig en bestemt idræts- eller 

bevægelsesprofil. Disse profilskoler kan f.eks. være Team Danmark idrætsskoler, være en del af 

breddeidrætskommuneprojektet eller en implementering af lokale idræts- og bevægelsesprojekter. Hvilken 

betydning disse mange profilskoler har for afviklingen af idrætstimerne, ved vi endnu kun lidt om. Lise 
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Warren Pedersen anvendte i hendes ph.d. i 2012 Bellahøj Skole som en case i beskrivelsen af idrætsskolens 

betydning for skolen (Pedersen, 2012). I Bellahøj betød implementeringen af en idrætsprofil, at skolen gik 

fra at være lukningstruet til at have fuldt elevtal på tre spor. For selve idrætsfaget har projektet, ifølge 

Pedersen, betydet, at faget har udviklet sig fra et aktivitetsbaseret fag til et læringsbaseret fag, og at der 

kom flere idrætslærere på skolen.  

3.1 OPSUMMERING 
Idrætsfagets tilhængere har altid har været på jagt efter fagets eksistensberettigelse, der løbende har 

ændret karakter. I starten var det sammenhæng og helhed i børns dannelse, der var målet. Senere blev 

faget en forberedelse til militær træning og disciplin, og igen senere sundhed og hygiejne gennem øget 

styrke, mod, beslutsomhed og udholdenhed. Op igennem 1970’erne og 80’erne var det social udvikling, 

dannelse og evnen til at arbejde sammen, der stod i fokus, og i dag synes sundhed at være vendt tilbage 

som det primære argument for at have idræt i skolen. Idégrundlaget for idrætstimerne har således ændret 

sig løbende igennem fagets historie, fra 1800-tallets humanistiske dannelsesideal til et mere 

naturvidenskabeligt fokus med sundhed som det primære argument for fagets berettigelse. (Rønholt & 

Peitersen, 2005, p. 76) 

Timetallet i idrætsfaget er stødt faldet fra de 5-7 timer ugentligt, faget havde i 1904. I 1935 blev timetallet 

sat ned til fire, i 1958 til tre og endelig ned til to i 1970. Siden nedskæringen i 1958, har der med jævne 

mellemrum været en debat om, hvorvidt faget skulle have flere timer. I 2003 fik 6. klasserne en ekstra 

idrætstime, men i store træk har faget nu færrer timer end nogensinde før (Rønholt, 2005, p. 210). I dag 

fortsætter diskussionen om, hvor meget tid, der skal bruges på idræt i folkeskolen, og siden regeringsskiftet 

i oktober 2011 synes meget at pege i retning af, at idræt og bevægelse kommer til at fylde mere i 

fremtidens folkeskole. Dette kommer f.eks. til udtryk i regeringens ønske om at indføre såkaldte 

helhedsskoler, hvor fysisk aktivitet og idræt skal spille en vigtig rolle (Regeringsgrundlaget, 2011, p. 18), 

samt i den reform af folkeskolen som regeringen har lagt op til i efteråret 2012, hvor idrætten, ifølge Børne- 

og Undervisningsminister Christine Antorini, vil blive prioriteret.  
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4. DANSKE PROEKTER OG RAPPORTER 
Afsnit fire er en gennemgang af danske projekter og rapporter. Vil du vide mere, kan de fleste rapporter 

downloades på www.idrætifolkeskolen.dk.  

Uddannelsesforskning genererer ofte kontekstafhængig viden, der ikke nødvendigvis kan kopieres fra ét 

uddannelsessystem til et andet. Selv mellem skoler inden for samme geografiske område, kan der være 

store forskelle på praksis, traditioner, rammer og målsætninger. Der er desuden meget store forskelle på 

idrætstimerne i forskellige lande, og det er således først og fremmest relevant at kigge på danske projekter 

og rapporter. Derfor følger her en præsentation af de væsentligste danske projekter og rapporter om idræt 

i skolen.  

4.1 HILLERØDPROJEKTET 
Det såkaldte Hillerødprojekt var et pædagogisk udviklingsarbejde, der blev afviklet fra august 1980 til juni 

1983. Projektet var det første store og veldokumenterede pædagogiske arbejde på det idrætsfaglige 

område, og Per Fibæk Laursen beskriver projektet som: ’det mest omfattende og ambitiøse forsøg på at 

beskrive idrættens rolle i folkeskolens overordnede mål’ (Laursen, 1998, p. 219). Projektet bør ses i lyset af 

folkeskoleloven fra 1975, hvor fokus var flyttet over på eleverne sociale udvikling. Idrætslærerne blev altså 

pålagt at udvikle elevernes sociale kompetencer på blot 90 minutter om ugen – en ganske vanskelig 

opgave. Derfor var det vigtigt, i starten af 1980’erne, at gennemføre et studie af mulighederne for at 

arbejde med netop elevernes sociale kompetencer.    

En fjerde klasse og en sjette klasse forøgede timetallet fra de normale to til fem timer om ugen. Dog havde 

den ældste af klasserne blot fire timer om ugen i forsøgets sidste år (Christensen & Torstensen, 1985, p. 1). 

Projektet bestod af to dele: En fysiologisk del samt et aktionsforskningsprojekt med fokus på den 

pædagogiske udvikling. I projektets pædagogiske del blev problemstillingerne, i overensstemmelse med 

retningslinjerne for aktionsforskning, formuleret undervejs i samarbejde med projektets deltagere 

(Christensen & Torstensen, 1981, p. 5). Projektet brugte observationer, interviews, dagbogsføring, 

spørgeskemaundersøgelse og dialog som datagenerering (Christensen & Torstensen, 1981, p. 10).  

Projektet belyste bl.a. forældrenes og foreningsledernes forventninger til idrætsundervisningen. Idræts-

undervisningens muligheder for at skabe glæde for idræt og bevægelse fremhæves både af forældre og 

foreningslederne (Christensen & Torstensen, 1981, p. 82). Forældrene var desuden optaget af idrættens 

muligheder for at lære eleverne at samarbejde, samt at få eleverne i bedre form (Christensen & 

Torstensen, 1981, p. 77). Eleverne (7. klasse) forventede at lære færdigheder i en række kendte discipliner, 

samt at arbejde med sociale kompetencer. Ligesom forældrene mente eleverne, at idrætsundervisningen 

skulle resultere i, at de kom i bedre form (Christensen & Torstensen, 1981, p. 93).  

Et af projektets væsentligste omdrejningspunkter ses i figur 2. Modellen kaldes ofte for Hillerødmodellen: 
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Figur 2. Hillerødmodellen (Christensen & Torstensen, 1981). 

Modellen illustrerer, at man ved at arbejde med hhv. åbne og lukkede arbejdsformer og et åbent og lukket 

indhold, kan opnå vidt forskellige opgavesituationer. 

I rubrik 1 illustreres, hvad Christensen og Torstensen kalder traditionel undervisning, hvor opgaven på både 

indholdssiden såvel som formsiden er lukket. Opgaver med udgangspunkt i rubrik 2a vil, ifølge Christensen 

og Torstensen, især give social læring, mens opgaver fra rubrik 2b vil give faglig læring. I rubrik 3 er både 

formen og indholdet åbent, og dette er svært at styre og virker ofte kaotisk (Christensen & Torstensen, 

1981, p. 67). Modellen er, hvad Christensen og Torstensen selv kalder, en præsentation af: 

 ’en række begreber, og sammenhænge mellem disse, som har været central for os ved 

beskrivelsen af, analysen af og samtalen om de mange undervisningssituationer’ 

(Christensen & Torstensen, 1981, p. 38).  

Modellen er delvist resultatet af arbejdet i forskningsprojektet, men den tager også afsæt i forfatternes 

forforståelse. Modellen var under projektet med til at flytte fokus over på de mere åbne opgaver, og er lige 

siden blevet brugt i mange sammenhænge. Modellen bør ses som et forsøg på at imødekomme kravet fra 

skoleloven fra 1975 om, at idrætstimerne skulle bidrage til elevernes sociale udvikling.  

4.2 TÅRNBY/BALLERUP OG SVENDBORG PROJEKTET 
I 2001 startede et tværvidenskabeligt forskningsprojekt under navnet Copenhagen School Child Intervention 

Study – i daglig tale ofte blot Tårnby/Ballerup-projektet. Projektets formål var at undersøge effekten af en 

fordobling af idrætstimerne hos elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. Dette skete ved at sammenligne to 

kommuner (Tårnby og Ballerup), hvor der i Ballerup skete en fordobling af idrætstimer, efteruddannelse af 

lærerne samt en forbedring af idræts- og legefaciliteterne. Projektet havde primært fokus på, om de ekstra 

idrætstimer resulterede i, at eleverne blev sundere, fik bedre motorik og bedre trivsel.  

Projektet målte på forskellige parametre såsom overvægt, fysisk form og forskellige risikoindikatorer for 

hjertekarsygdomme. Den overordnede konklusion på projektet var, at forskellene på de målte parametre, 

på trods af flere idrætstimer, nye faciliteter og efteruddannelse af lærerne i Ballerup, var små eller ikke 

eksisterende efter tre års intervention. Heller ikke da man målte på om de overvægtige børn kom i bedre 
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form, var der nogen forskel på de to kommuner. Der var dog enkelte områder, hvor eleverne i 

interventionskommunen scorede bedre end i kontrolkommunen. Der var f.eks. efter interventionen ’små 

forskelle, men en signifikante bedre udvikling i interventionsgruppen i faste glucose, iltoptagelse (l/min), 

talje-hofte ratio og diastolisk blodtryk’ (Andersen & Froberg, 2006, p. 11). Der kunne heller ikke påvises 

nogen effekt på elevernes læsefærdigheder eller sociale kompetencer (Grønfeldt, 2007, p. 103).   

Projektet konkluderede at: 

 ’interventionen med øget timetal i idræt har ikke været i stand til at påvirke børnenes 

motoriske udvikling i fordelagtig retning og ingen forskelle i […] hverken det idrætslige 

eller det akademiske område, der kan knyttes til interventionen’ (Andersen & Froberg, 

2006, p. 14).  

I rapporten konkluderes det således, at der skal kraftigere tiltag til end en fordobling af timetallet, 

efteruddannelse af lærerne og nye faciliteter før en forskel på elevernes sundhed kan dokumenteres.  

Et af studiets metodiske udfordringer var, at størstedelen af den øgede idrætsundervisning blev brugt til 

svømning, hvor eleverne tog deres accelerometre af. Det var derfor ikke muligt at sige noget præcist om, 

hvorvidt de elever, der havde mere idræt, fik bevæget sig mere end eleverne i kontrolkommunen. 

Professor Lars Bo Andersen, der stod bag Tårnby/Ballerup-projektet, pegede bl.a. på størrelsen af 

interventionen (en fordobling af timetallet) som årsag til, at det ikke var muligt at dokumenterer flere 

sundhedsmæssige fordele ved flere idrætstimer. Det virker derfor også logisk at forsøge et lignende setup, 

et nyt sted, med en tredobling af timetallet – hvilket præcist er, hvad der skete i det såkaldte Svendborg-

projekt.  

I Svendborg-projektet undersøger man igen de sundhedsmæssige effekter af flere idrætstimer. Denne gang 

er der tale om en tredobling af timetallet for eleverne i 0. til 4. klasse. De parametre der måles på er: Fysisk 

aktivitetsniveau, fysisk form, kropssammensætning, blodtryk, risikomarkører i blodet, skadesincidents og 

rygproblemer, motoriske færdigheder samt knogleudvikling. Svendborg-projektet er endnu ikke afsluttet, 

og resultaterne er ikke publiceret, men på flere konferencer har projektets deltagere præsenteret en række 

resultater. F.eks. fortalte daglig leder af projektet, Niels Christian Møller, på en konference den 5. maj 2011, 

at en tredobling af idrætstimerne har en positiv effekt på risikoen for overvægt, kondition (især de drenge, 

der er i dårlig form) samt insulinfølsomhed hos elever med nedsat insulinfølsomhed (Møller, 2011).  

Det lader altså til, at nogle af de sundhedsmæssige fordele som det ikke var muligt at dokumentere i 

Tårnby/Ballerup-projektet, nu dokumenteres i Svendborg-projektet. 

4.3 SKOLEIDRÆTTENS UDVIKLINGSCENTER (SKUD) 
Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syddanmark og Dansk Skoleidræt etablerede i oktober 2006, 

med støtte fra Kulturministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sønderjyllands- og Fyns Amt, den 

selvegnede institution SKUD. SKUD eksisterede frem til 2011, og gennemførte i dets levetid en række 

udviklingsarbejder omkring skoleidrætten med afsæt i EVA-rapportens anbefalinger. I alt udgav SKUD syv 

rapporter:   
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1. Mål, evaluering og progression i idrætsundervisningen, skoleåret 2006-2007 (Terp, 

2007) 

2. Projekt faghæfte, skoleåret 2006-2007 (Sørensen & Carlsen, 2007)  

3. Elevmedbestemmelse, skoleåret 2007-2008 (Paustian, 2009). 

4. Undervisningsdifferentiering, skoleåret 2007-2008 (Terp, 2009) 

5. Projektopgave i idræt, skoleåret 2009-2010 (Paustian, 2010b) 

6. IT i idrætsundervisningen (Terp, 2010) 

7. Ledelse og kvalitetsudvikling i idrætsfaget (Paustian, 2010a) 

Formålet med SKUD-projekterne var først og fremmest at udvikle arbejdet med idræt, bevægelse og 

sundhed på de deltagende skoler. Dokumentation og forskning var således ikke en central del af indsatsen. 

Udviklingsarbejderne fungerede således, at en konsulent fra SKUD samarbejdede med lærerne på 5-6 

skoler igennem et skoleår, med typisk fire besøg per skole. Samtidig indsamlede konsulenterne erfaringer 

fra skolerne, som præsenteres i rapporterne. Det der præsenteres i disse rapporter, kan beskrives som 

erfaringsbaseret praksisviden, der kan have en værdi i mange sammenhænge: Lærere kan hente 

inspiration, projektets deltagere får en mulighed for at sammenligne egne erfaringer og holdninger med 

andre, der har deltaget i projektet, skoler der er interesseret i lignende tiltag, kan finde inspiration, osv. 

SKUD-rapporten om Projekt faghæfte (Sørensen & Carlsen, 2007) har en lidt anderledes karakter end de 

øvrige rapporter. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og interviews viser undersøgelsen, at Fælles 

Mål primært bliver brugt i den overordnede planlægning og ikke i den daglige forberedelse (Sørensen & 

Carlsen, 2007, p. 31). Undersøgelsen peger også på, at lærerne generelt vurderer, at Fælles Mål bidrager 

positivt til idrætsfaget, og at fagligheden er øget bl.a. gennem en øget fokus på læring (Sørensen & Carlsen, 

2007, p. 32).  

Samlet set viser de syv rapporter, at idrætslærerne oplever en positiv effekt af at flytte fokus fra aktivitet til 

læring, og at ændringer i praksis kan ske på baggrund af et øget fokus på et givent område. 

Udviklingsarbejderne fokuserede på forskellige temaer og resulterede alligevel ofte i lignende resultater. 

Dette kan indikere, at det måske er lige så vigtigt at have et fokus, som hvad det fokus er.  

4.4 KVALITET I IDRÆTSTIMERNE AF HELLE RØNHOLT 
Formålet med Rønholts undersøgelse af kvalitet i idrætstimerne var, ’at få yderligere indsigt i, hvad der kan 

fremme motivationen hos eleverne og kvaliteten i undervisningen på 8.- 9. Klassetrin’ (Rønholt, 2007, p. 7). 

Projektet var en direkte opfølgning på en af EVA-rapportens anbefalinger. Desværre opstod der undervejs i 

projektet en række metodiske problemer. Økonomiske forhold betød, at projektet kom sent i gang, hvilket 

bl.a. medførte manglende tillid til projektgruppen hos lærerne, og et generelt tidspres igennem hele 

projektet (Rønholt, 2007, p. 66). Det var ’stik imod vores aktionsbaserede forskningsideal’ projektgruppen 

alene og ikke et samarbejde mellem lærergruppen og projektgruppen, der opstillede en handleplan for 

indsatsen, der skulle løfte kvaliteten (Rønholt, 2007, p. 13). Interviewene, hvor eleverne beskriver deres 

holdninger til aktionsforskningens effekt, stammer alle fra samme skole (Rønholt, 2007, p. 12). Halvvejs 

igennem projektet var lærergruppen reduceret til én enkelt lære fra hver skole, hvilket gjorde det 

vanskeligt/umuligt at følge de principper, der knytter sig til aktionsforskning. Det betød, at kun tre lærere 

deltog i selve implementeringen af den faglig-pædagogiske principmodel, og at der kun blev gennemført tre 

interviews med lærere efter implementeringsfasen. De tre lærere der deltog i implementeringen 

misforstod principmodellen (Rønholt, 2007, p. 61), og dermed også selve implementeringen, og altså selve 
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indsatsen for at hæve kvaliteten. Kun en enkelt lærer deltog i dialogen om undervisningens planlægning 

(Rønholt, 2007, p. 14). Disse metodiske udfordringer skal man være opmærksom på når man anvender 

rapporten som reference. 

4.5 LÆRING, PRAKSIS OG KVALITET I IDRÆTSTIMERNE 
I efteråret 2012 udgav jeg min ph.d.-afhandling med titlen Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne (von 

Seelen, 2012). Afhandlingen kan downloades på www.idrætifolkeskolen.dk. 

Afhandlingen havde til formål at søge at udvikle en dybere forståelse af de mekanismer og bagvedliggende 

processer, der er styrende for praksis i idrætstimerne i konkrete og faktiske idrætsklasser. Den handler om, 

hvordan praksis opstår, og hvordan denne påvirkes af hhv. lærerne og eleverne. Der er specielt fokus på de 

idrætsusikre elevers muligheder for at deltage aktivt i idrætstimerne, og hvordan disse elever kan opnå et 

positivt læringsudbytte. I sidste instans er formålet med afhandlingen at opbygge en teori og en 

referenceramme, der kan hjælpe lærere, elever og skoleledere med at kvalificerer idrætstimerne.  

Afhandlingen besvarer tre forskningsspørgsmål.  

1. Hvordan opstår klassens praksis gennem lærernes og elevernes meningsforhandling?  

2. Hvilke typer praksisser påvirker de idrætsusikre elevers deltagelse i en hhv. positiv og negativ 

retning?  

3. Hvad er de væsentligste muligheder og barrierer for, at idrætstimerne bliver afviklet med høj 

kvalitet? Disse tre forskningsspørgsmål besvares vha. fem casebeskrivelser efterfulgt af en 

diskussion.  

Studiets overordnede forskningsstrategi er et teoriopbyggende casestudie, der primært er inspireret af Yin 

(2009) og Dubois & Gadde (2002). I foråret 2010 blev der gennemført en litteratursøgning og et pilotstudie, 

der dannede basis for udarbejdelsen af formål og forskningsspørgsmål for denne afhandling. I afhandlingen 

bliver praksis i fem forskellige idrætsklasser beskrevet vha. af interviews og observationer, som primært er 

inspireret af Kvale og Brinkmann (2009), Wolcott (1994) og Spradley (1980). Tre gange i løbet af 

forskningsprocessen blev der gennemført en cross-case analyse, hvor de vigtigste temaer blev identificeret. 

Analyserne blev gennemført med afsæt i Miles & Hubermann (1994) (den iterative proces) og Charmaz 

(2006) (kodningsprocessen). Kodningen var først åben, hvorefter interessante sammenhænge blev 

identificeret. Herefter blev der udarbejdet et kodetræ, og der blev gennemført en fokuseret kodning. Efter 

analysen startede en ny omgang datagenerering med et fornyet fokus og en optimeret datagenerering – 

altså theoretical sampling (Charmaz, 2006). Principperne i Systematic combining (Dubois & Gadde, 2002) 

blev anvendt, således at datagenereringen, analysen og sammenligningen med allerede eksisterende 

teorier forløb parallelt. Datagenereringsperioden varede i 8½ måned. I alt blev der gennemført 8 semi-

strukturerede forskningsinterviews med lærerne, 18 fokusgruppeinterviews med eleverne og 51 

observationer (dobbeltlektioner).    

Afhandlingen indeholder fem casebeskrivelser, hvor praksis i fem idrætsklasser beskrives. 

Casebeskrivelserne er en præsentation af afhandlingens empiri. Med afsæt i de fem casebeskrivelser 

foretages en cross-case analyse, der præsenteres i fire temaer: læring, meningsforhandling, de idrætsusikre 

elever og til sidst et opsamlende tema om kvalitet i idrætstimerne.   
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Det første forskningsspørgsmål besvares med fem indsigter i sammenhængen mellem deltagelse, 

tingsliggørelse, meningsforhandling og praksis. De fem indsigter er: (i) Når der ikke er overensstemmelse 

mellem de tingsliggjorte normer og værdier, og den praksis lærerne ønsker skal være gældende, har 

lærerne begrænset indflydelse på klassens praksis. (ii) Mange lærere er mere opmærksomme på, hvordan 

de kan anvende deltagelse frem for tingsliggørelse i meningsforhandlingen. (iii) Deltagelse og 

tingsliggørelse er ikke gensidigt udelukkende, men to komplementære elementer af samme proces. (iv) Når 

lærerne ikke er til stede, er det som regel få elever, der dominerer meningsforhandlingen. (v) Der 

genforhandles mening (og praksis) mange gange i løbet af en lektion og i mange forskellige grupper.  

Det andet forskningsspørgsmål besvares med ti strategier, der i én eller flere cases har en positiv 

indflydelse på de idrætsusikre elevers deltagelse. De ti strategier er: (i) Tingsliggørelse af værdier som 

lærerne ønsker, skal være styrende for praksis. I disse cases er det værdier som ’fairplay’, ’at tage hensyn’ 

og ’at være en god klassekammeret’, men i princippet kan det være hvilke som helts værdier, lærerne 

ønsker, skal øve indflydelse på klassens praksis. Den direkte italesættelse og tingsliggørelse er ofte knyttet 

til timeouts og til timernes slutning, hvor eleverne har mulighed for at reflekterer over – og tingsliggøre – 

de vigtigste værdier og normer. (ii) Fokus på taktiske og tekniske elementer og ikke kun på at vinde. (iii) 

Niveauinddeling af aktiviteterne sådan at de idrætsstærke elever ikke ’tromler’ de idrætsusikre. (iv) 

Tydelige, grundige og forståelige instruktioner, der sikrer, at også de elever, der ikke i forvejen kender 

spillet/aktiviteterne, forstår det. (v) Individuel feedback til de elever der har brug for taktisk eller teknisk 

feedback, kan bidrage til, at disse elever opnår de kompetencer der er nødvendige for at deltage. (vi) 

Varierede aktiviteter sådan at alle elever oplever at være gode til noget i idrætstimerne. (vii) Oparbejd en 

praksis, hvor det er normen, at eleverne tager hensyn til hinanden, når der spilles/deltages.  (viii) Anvend 

modificerede aktiviteter – som f.eks. boldbasis frem for fodbold og basket. (ix) Anvend aktivitets/spil-

udvikling så eleverne selv er med til at udvikle aktiviteten. (x) Lad eleverne være med til at bestemme 

aktivitetens fokus – som f.eks. et socialt eller konkurrence fokus. Ud over disse ti strategier, der bidrager 

positivt til de idrætsusikre elevers deltagelse, præsenteres også en række praksisser, der i stedet har en 

negativ effekt. Disse praksisser inkluderer direkte modspil med kropskontakt, aktiviteter med fokus på at 

vinde, aktiviteter hvor elevernes niveau bliver meget synliggjort samt praksisser, hvor værdier som 

’fairplay’ og det ’at være en god klassekammerat’ ikke er tingsliggjorte.    

Svaret på det tredje forskningsspørgsmål udgør afhandlingens endelige teori om kvalitet i idrætstimerne. 

Mulighederne for at opnå kvalitet består af de ti strategier for at inkludere de idrætsusikre elever og de fem 

indsigter om meningsforhandling, som blev beskrevet i forskningsspørgsmål et og to. Desuden indeholder 

teorien en tredje del, der tager afsæt i den del af diskussionen, der handler om læring.  Her konkluderes, at 

en mulighed for kvalitet er et afsæt i en bred forståelse af fagets formål, som f.eks. ideen om physical 

literacy (Whitehead, 2008). Barriererne for at opnå kvalitet i idrætstimerne er manglende vurdering og 

ansvar for målopfyldelse, der med stor sandsynlighed spiller en rolle for diskrepansen mellem Fælles Mål 

og praksis. Manglende fokus på tingsliggørelse og diversiteten i elevernes sociale kapital betyder, at både 

lærerne og de idrætsusikre elever, i nogle situationer, har vanskeligt ved at påvirke praksis. Endeligt kan 

fokus på konkurrence og direkte modspil med kropskontakt gøre det vanskeligt for de idrætsusikre elever 

at deltage.  

Afhandlingen kan downloades på www.idrætifolkeskolen.dk 
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4.6 PROJEKTER MED PERIFER BETYDNING FOR IDRÆT I SKOLEN 
Ud over de ovenstående projekter har der også været afviklet en række projekter, der i mindre grad 

overlapper med idræt i folkeskolen.   

Statens Institut for Folkesundhed publicerede i 2008 en rapport som en del af et forskningsprojekt om 

børns fritid. Den del af projektet, der beskrives i rapporten Børns fysiske aktivitet i skole og fritid, rækker 

ind i skoletiden, og peger på flere forhold, der er relevante for dette projekt. I en spørgeskemaundersøgelse 

svarer kun ca. 30 % af skolebørnene (ca. halvdelen af de spurgte er socialt udsatte børn), at skolens aktuelle 

idrætstilbud er gode eller meget gode. Til gengæld svarer over 80 %, at idrætstilbuddene i fritiden er enten 

gode eller meget gode (Andersen & Helweg-Larsen, 2008, p. 26).  

SKUD udarbejde i 2008 en rapport for kulturministeriet (Kulturministeriet, 2008). Rapporten samlede op på 

24 projekter, der i løbet af 2004 og 2005 modtog i alt 24 millioner kroner. Rapporten giver, især med fokus 

på de såkaldte idrætsusikre børn, en række anbefalinger omkring idrætstilbudene i skole, SFO og forening: 

Planlæg efter målgruppen, afstem elevmedbstemmelse med målgruppen, brug ældre elever som 

rollemodeller, brug de rigtige og nok instruktører. Rapporten peger bl.a. på, at elevmedbestemmelse i 

idrætstimerne ofte passer bedre til de elever, der også er idrætsaktive i fritiden, imens de idrætsusikre 

elever kan have svært ved at omsætte medbestemmelsen til noget positivt (Kulturministeriet, 2008)    

Projekt Skolesport (Østergaard, 2008) var det største projekt fra kulturministeriets ‘Børn i Bevægelse’-pulje. 

Projektets mål var at højne kvaliteten af børn og unges idrætsliv, bl.a. gennem brobygning mellem skolerne 

og foreningerne (Østergaard, 2008, p. 9). Evalueringen i 2008 viste, at idrætsundervisningen kan være med 

til at hjælpe elever i gang med foreningsidrætten, når der bygges bro mellem skolerne og foreningerne, 

ikke mindst de idrætsusikre elever (Østergaard, 2008, p. 20). Den generelle erfaring i projektet var, at det er 

vigtigt for de idrætsusikre elever, at aktiviteterne er varierede (Østergaard, 2008, p. 27). Projekt Skolessport 

kører fortsat.  

Per Fibæk Laursen skrev i 1995 en ph.d.-afhandling med titlen: Idrætsdidaktikkens modernisering. 

Afhandlingen tager stilling til seks forskellige teser, der samlet set påstår, at årsagen til at ’didaktikken kun i 

begrænset omfang fungerer som vejleder for undervisningen er, at den moderne didaktik bygger på 

grundlæggende forkerte forestillinger om undervisningspraksis’ (Laursen, 1995, p. 11). Afhandlingen 

indeholder en grundig gennemgang af idrætsdidaktikkens udvikling, som varmt kan anbefales alle med 

interesse for idrætsdidaktik.  

Lars Elbæks ph.d.-afhandling: Digital mediering som læringsredskab i idrætsundervisning. Et 

aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digitale instrumenter og 

studentercentrerede læringsformer i uddannelsen af idrætslærere, handler ikke direkte om 

idrætsundervisning i skolen, men har alligevel en indirekte kobling til dette projekt. Elbæk peger på, at den 

traditionelle underviserrolle er under pres, og at de mange nye læringsmidler og mediebaserede 

inspirationskilder stiller nye krav til de, der skal undervise i idræt. Elbæk mener ikke, at de muligheder der 

ligger i de nye læringsmidler bliver udnyttet optimalt i idrætsundervisningen, og han udvikler en didaktisk 

model for digital mediering af bevægelse (Elbæk, 2010). 

Annemari Munk Svendsens afhandling: Fra legemets pleje til viljens styrke. Sundhedskulturer i den danske 

folkeskole gennem 30 år belyst gennem læremidler til sundhedsundervisning, handler heller ikke specifikt 
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om idrætsfaget, men om sundhedskulturen i den danske folkeskole. Afhandlingen peger på, at den 

sundhedsdiskurs der er gældende i skolen i dag, har bevægelse som omdrejningspunktet med fedme og 

dovenskab som modsætningen. Denne sundhedsdiskurs er udviklet over flere trin startende med en 

sundhedsdiskurs, hvor hygiejne var det bærende argument (Svendsen, 2009).  

Charlotte Svendler Nielsen (2009) har skrevet en ph.d.-afhandling med titlen: Ind i bevægelsen. Et 

performativt fænomenologisk feltstudie om kropslighed, mening og kreativitet i børns læreprocesser i 

bevægelsesundervisning i skolen. Nielsen fulgte en 2. klasse i seks måneder, hvor de blev undervist i dans, 

og hun trækker i afhandlingen en række situationer frem, hvor kroppen og bevægelsen har afgørende 

betydning for elevernes læring (Nielsen, 2009).  

Se bilag 1 for en oversigt over de danske projekter og rapporter der i større eller mindre grad har en 

relevans for idræt i folkeskolen. De fleste rapporter findes på www.idrætsifolkeskolen.dk.  
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5. INTERNATIONAL FORSKNING 
Afsnit fem er en præsentation af den internationale forskning. Vil du vide mere, kan jeg anbefale The 

Handbook of Physical Education af Kirk, Macdonald og O’Sullivan som et godt sted at starte.   

Den internationale forskning i idrætspædagogik og idræt i skolen er i sagens natur væsentlig mere 

omfangsrig end i Danmark. En af årsagerne til den store forskel skal nok findes i, at idrætslærere i mange 

lande bliver uddannet på universiteterne, og ikke som i Danmark på professionshøjskolerne. Det er således 

ikke unormalt for universiteter i f.eks. Australien og England at have store enheder af akademikere, der 

primært beskæftiger sig med idrætspædagogik generelt og/eller idræt i skolen specifikt. Der er i disse 

enheder en mangeårig tradition for at forske i idræt i skolen, og denne forskning har vokset stødt siden 

1980 (Pope, 2006). Da fokus for denne afhandling er de didaktiske og pædagogiske udfordringer omkring 

idræt i skolen, vil jeg her udelukkende introducere den forskning, der har disse områder som forskningsfelt.  

Brugen af internationale forskningsresultater i en dansk kontekst kan have flere funktioner, men generelt 

bør man selvfølgelig være forsigtig med at oversætte internationale resultater til en dansk kontekst. For det 

første kan de internationale studier pege på, hvilke problemstillinger der er interessante at adressere, men 

også hvilke potentielle løsninger der kan bringes i anvendelse. Det vil sjældent være muligt at kopierer 

løsninger fra andre lande direkte ind i en dansk kontekst, men at finde inspiration og gode ideer har også en 

værdi. Derudover kan den internationale forskning have stor værdi omkring metodiske overvejelser. 

Endeligt kan den internationale forskning fungere som fikspunkter i en diskussion.  

Kapitlet er opdelt i en kvantitativ del og en kvalitativ del, hvilket primært har det formål at gøre kapitlet 

mere overskueligt.   

5.1 KVANTITATIVE STUDIER 
Før slutningen af 1970’erne eksisterede der ikke forskning i idrætspædagogik. De første studier om 

undervisning i idræt op igennem 80’erne var, pga. tidens læringsforståelse, centreret omkring studier af 

allocated learning time in physical education (ALT-PE) eller time-on-task3. I disse typer studier ser man på, 

hvor lang tid eleverne ’bruger aktivt, engageret og korrekt på at løse opgaver der er relateret til emnet’ 

(Van der Mars, 2006, p. 191). Studierne findes i mange forskellige varianter, og måler enten på den tid 

eleverne har til rådighed til læring, antal af forsøg en elev har til at lære en færdighed som f.eks. et 

volleysmash, eller hvor lang tid eleverne er aktivt engagerede i læringsprocessen. Dette tal sammenligner 

man typisk med en achievement score – altså hvor meget eleven har forbedret sig. På den måde er det 

muligt at undersøge f.eks. om lærerens adfærd har indflydelse på elevernes ALT-PE, og om ALT-PE har 

indflydelse på elevernes udbytte. Studierne læner sig op ad teorien om, at en højere ALT-PE vil medføre 

mere læring, og idrætstimer af høj kvalitet er timer med en høj ALT-PE (Beauchamp, Darst, & Thompson, 

1990). Teorien bygger på Carrolls model for school learning:  

 

                                                           
3
 Jeg anvender ’time-on-task’ og ALT-PE synonymt.  
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Figur 3. Carrols ‘model of school learning’ (Van der Mars, 2006) 

Disse kvantitative ALT-PE-studier tager afsæt i et proces-produkt paradigme, hvor lærernes adfærd er 

processen og elevernes udbytte produktet (Van der Mars, 2006, p. 198). Elevernes læring bliver i denne 

optik et direkte resultat af lærernes adfærd. Studierne resulterede i at fokus i meget pædagogisk litteratur 

fra den periode lægges på lærerens rolle (Hastie & Siedentop, 2006; Kirk & Macdonald, 1998, p. 376). Det 

bliver i høj grad lærernes evne til at planlægge og gennemføre undervisningen, der får betydning for 

elevernes ALT-PE – og dermed læring. De dygtige lærere er dem, der giver eleverne feedback, undgår 

kødannelse, undgår tidskrævende konflikter, får eleverne hurtigt igennem omklædningsrummet, så de kan 

få mest muligt ALT-PE, og som sikrer, at eleverne øver sig på en teknisk korrekt måde. I tabel 1 ses en række 

typiske eksempler på 80’ernes ALT-PE-studier.  
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Reference Title og beskrivelse 

Fisher et al., 1980, 

refereret fra Van 

der Mars, 2006, p. 

197 

 

Teaching behavior, academic learning time, and student achievement: An overview. 

Beskrivelse: Studiet satte for alvor gang i bølgen af studier med fokus på time-on-task. 

Der blev ikke kigget på idrætsundervisningen, men læring i de boglige fag. Der fandtes 

en positiv sammenhæng mellem læring og tiden der blev brugt til instruktion, tiden hvor 

eleverne var aktivt engageret i opgaven og tiden hvor eleverne oplevede, at de var 

succesfulde, med de opgaver de fik. Studiet inspirerede mange til at kigge på time-on-

task i en idrætsmæssig sammenhæng.  

Yerg, 1981 The impact of selected presage and process behaviors on the refinement of motor skill. 

Beskrivelse: 40 lærere underviste hver tre elever i vejrmøller i 20 minutter. Studiet viste, 

at de elever, der i forvejen var bedst til at lave vejrmøller, fik øvet sig mest på de 20 

minutter.   

Pieron, 1982 b, 

refereret fra Van 

der Mars, 2006, p. 

197 

Effectiveness of teaching a psykomotor task. 

Beskrivelse: Ti studerende underviste hinanden i håndstand i 2x9 minutter. De grupper 

der forbedrede sig mest, havde mindre ventetid og flere forsøg.   

Pieron, 1982 a, 

refereret fra Van 

der Mars, 2006, p. 

197 

Behaviors of low and high achievers in physical education. 

Beskrivelse: 243 teenager blev undervist i volley og gymnastik. De elever der i forvejen 

var bedst, brugte mindre tid på at vente og fik mere ALT-PE.  

Young & Metzler, 

1982, refereret fra 

Van der Mars, 

2006, p. 197  

Correlation between academic learning time and achievement in novel skill experimental 

teaching unit. 

Beskrivelse: 90 elever i indskolingen blev undervist i hockey og golf af fire forskellige 

lærere. Der var en svag, men statistisk signifikant, sammenhæng mellem time-on-task og 

elevernes achievement score.   

Metzler, 1983 Using academic learning time in porcess-product studies with experimental teaching 

units. 

Beskrivelse: 77 elever i indskolingen blev undervist i hockey og golf. Elever med høj time-

on-task forbedrede sig mest.  

Graham, Soares, & 

Harrington, 1983 

Experienced physical education teachers' effectiveness with intact classes of fourth 

and/or fifth grade students. 

Beskrivelse: 8 lærere underviste 4. og 5. klasser i hockey og golf. Der var ingen signifikant 

sammenhæng mellem time-on-task og hvor meget eleverne forbedrede sig.  

Phillips & Carlisle, 

1983 

A comparison of physical education teachers categorized as most and least effective. 

Beskrivelse: 18 lærere underviste i 10 uger. Eleverne blev testet før og efter på fem 

forskellige achievement tests. De lærere, hvis elever opnåede den største forbedring, var 

dem der gav mest positiv feedback. Eleverne i de timer, der gav de største forbedringer, 

havde højere time-on-task. Desuden var de mest effektive lærer dem, hvor eleverne 

havde succes med det de øvede - altså at de løste opgaverne korrekt.   

Tabel 1. En annoteret opsamling på nogle af de mange kvantitative ALT-PE studier. 
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Disse studier giver et værdifuldt billede af, hvilke faktorer der spiller en rolle for elevernes læring. Hans van 

der Mars (2006) har lavet følgende opsamling af konklusionerne fra ALT-PE studierne i 80’erne og 90’erne: 

1. Elever der er dygtige får flere muligheder for at øve. De idrætsusikre elever for færre 

muligheder.  

2. Elever der er dygtige forbedre sig mere i idrætstimerne end de idrætsusikre elever.   

3. Især de idrætsusikre elever er afhængige af at de øver sig korrekt.  

4. Drengene har flere korrekte forsøg end pigerne, der ofte øver sig på en 

uhensigtsmæssig måde.  

5. Der findes ikke en bestemt måde at undervise på, der er bedre end andre. Forskellige 

læringsmål og elevgrupper kræver forskellige undervisningsmetoder som f.eks. 

instruktion, peer tutoring, mesterlære eller coorperativ learning.   

6. ALT-PE kan forøges ved ”modified game conditions”, hvilket svarer til 

spiludvikling/boldbasis på dansk (Van der Mars, 2006).  

At det er de idrætsstærke elever, der får mest ud af idrætsundervisningen, understøttes af Corbin (2002), 

som beskriver effekten som ’the rich get richer and the poor get poorer’ (Corbin, 2002). ALT-PE fylder ikke 

længere så meget i de internationale tidsskrifter, men denne type studier gennemføres fortsat.  

5.2 KVALITATIVE STUDIER 
Før starten af 1980’erne anerkendte de færreste tidsskrifter og forskere kvalitative metoder som 

videnskabelige metoder. Det var kun muligt at besvare den type spørgsmål, hvortil der fandtes et 

kvantificerbart svar, hvilket selvsagt efterlod en lang række spørgsmål ubesvaret. Kritikken af 

socialvidenskabens (og herunder uddannelsesvidenskabens) entydige fokus på kvantificerbare data, 

omhandlede primært det manglende fokus på kontekst (Pope, 2006, p. 24), og manglende fokus på 

eleverne.  Efterhånden voksede kritikken sig så stor, at forskere begyndte at udvikle nye metoder. De første 

publicerede engelsksprogede kvalitative studier om skoleidrætten kan dateres til 19834 (Pope, 2006, p. 24). 

I de efterfølgende år optog de internationale tidsskrifter flere kvalitative studier, men i starten kun ganske 

få. Efterhånden som det blev klart, at disse nye metoder kunne svare på en lang række vigtige spørgsmål, er 

de kvalitative metoder blevet meget populære, og fylder i dag en væsentlig del i de internationale 

tidsskrifter.  

I takt med at kvalitative metoder blev mere anerkendte op igennem 80’erne og 90’erne, blev mulighederne 

for at undersøge komplekse fænomener, som f.eks. undervisning, forbedret, og der skete en paradigme-

forskydning, hvor et konstruktivistisk syn på læring overtog pladsen som den førende diskurs (Hastie & 

Siedentop, 2006, p. 215; Light, 2008). Dette skifte beskrives ofte som the paradigm wars (Kirk, Macdonald, 

& O'Sullivan, 2006, p. 1). Fokus blev flyttet fra lærernes adfærd over på eleverne og deres læring. Læring 

blev ikke længere set, som noget eleverne passivt modtog fra lærerne, men i stedet noget eleverne selv 

skaber i samarbejde med lærerne og de andre elever. Paradigmeforskydningen kom også til udtryk ved et 

øget fokus på ideen om elevernes ansvar for egen læring – eksempelvis bogen Ansvar for egen læring fra 

1991 (Bjørgen, 1991). Som følge af paradigmeforskydningen skiftede forskningens fokus fra at være 

primært på lærernes rolle, til adskillige nye områder.  

                                                           
4
 Hvilket siger noget om den nytænkning der lå i Hillerød-projektet, der startede i 1981.  
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Et af de nye områder, der er blevet undersøgt, siden eleverne kom i fokus, er de sociale forholds betydning 

for idrætstimerne. F.eks. har Hastie og Pickwell (1996), vha. interviews og observationer, set på elevernes 

sociale system under idrætstimer, hvor elevernes skulle lære at danse. Ved at have fokus på eleverne, 

opdagede Hastie og Pickwell, at eleverne i høj grad var optaget af, hvordan de med så lille indsats som 

muligt, kunne komme igennem timen uden at dumpe. Eleverne var optaget af at ’regne læreren ud’ og give 

hende hvad hun forventede, med så lidt deltagelse i dansen som muligt. Hovedpointen med studiet var, at 

klassen som et socialt system (og ikke blot lærerens adfærd), havde stor indflydelse på timens afvikling 

(Hastie & Pickwell, 1996). Brooks og Magnusson (2006) interviewede 31 elever, der tidligere kategoriserede 

sig som ikke-deltagende i idrætstimerne, men efter en række pædagogiske tiltag fra lærernes side, 

kategoriserede sig selv som deltagende. Interviewene pegede på, at elevernes adfærd i høj grad påvirkes af 

den kropslige identitet, eleverne har i idrætstimerne. Ved at opbygge en ’performing and achieving identity’ 

opbyggede elevernes selvværd og lyst til at deltage i timerne (Brooks & Magnusson, 2006). Disse og 

lignende studier peger på vigtigheden af, at det sociale miljø eleverne befinder sig i, bidrager positivt til 

eleverne lyst til at deltage i idrætsundervisningen.  

Et andet emne som for alvor fik vind i sejlene op igennem 90’erne er, hvad der motiverer eleverne til at 

deltage i idrætstimerne, og hvad der kan være årsager til, at de ikke deltager. Der er stor enighed om, at 

elevernes motivation og elevernes holdning til idrætstimerne spiller en afgørende rolle for elevernes 

udbytte af timerne. En af de vigtige teorier i denne forskningstype er den såkaldte attribution theory, der 

peger på, at personer der mener, at deres succes skal tilskrives egen indsats og ikke udefrakommende 

faktorer, i højere grad end personer, der tilskriver deres succes til udefrakommende faktorer, er motiveret 

for at yde en indsats (Lirgg, 2006, p. 142). Denne teori er underbygget i idrætsmæssig sammenhæng af 

f.eks. Ommundsen (2003), der viste, at elevernes forståelse af læring, evner og metakognition påvirker 

elevernes evne til at lære i idrætsfaget. Ommundsen (2003) undersøgte eleverne syn på evner, og fandt at 

de elever, der mente, at evner er noget medfødt, involverer sig mindre i idrætstimerne end de elever, der 

mente, at evner er noget man opnår gennem hårdt arbejde. De elever der så evner som noget, man opnår 

gennem egen indsats, var bedre til at søge hjælpe, bedre til at regulerer deres egen indsats, havde bedre 

selvfærd og deltog mere aktivt i timerne (Ommundsen, 2003). Dette og lignende studier peger på, at en 

forudsætning for at eleverne er motiverede for at deltage, er en forståelse af, at deres egen indsats er 

vigtig. Det har også betydning for elevernes motivation, om de oplever, at der er et mål med aktiviteten. 

Der er flere studier der peger på, at elevernes motivation stiger, når målene i idrætstimerne fokuserer på 

opgaven og ikke på resultatet (Lirgg, 2006, p. 148).   

I takt med at fokus er flyttet fra lærerne over på eleverne, er en række andre forhold kommet i fokus. Disse 

nye områder inkluderer socially critical research, der fokuserer på at frigøre deltagerne i forskningen fra 

uretfærdigheder, fordomme, social ulighed, diskrimination og undertrykkelse (Flintoff, 1994; Lawson, 2005; 

Rovegno & Kirk, 1995; With-Nielsen & Pfister, 2011), assessment i idrætstimerne, der undersøger hvordan 

idrætslærere kan vurdere elevernes udbytte og konsekvenserne af disse forskellige måder at vurdere på 

(eller slet ikke at vurdere) (Hay & Penney, 2009; Hay & Macdonald, 2008; Penney, Brooker, Hay, & Gillespie, 

2009; Redelius & Hay, 2009), forskellige undervisningsstile i idrætsundervisningen, som f.eks. instruktion, 

peer tutoring og cooperative learning samt forskellige typer af læseplaner (curricular) (Byra, 2006; Ben 

Dyson, Griffin, & Hastie, 2004; B. Dyson & Rubin, 2003; Giulianotti, 2011). De mest populære curricular er 

Teaching Games for Understanding (TGfU) og Sporteducation. TGfU blev udviklet i 1980’erne på 

Loughborough Univesity som et forsøg på at optimere de studerendes muligheder for at implementere 
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tekniske færdigheder i de færdige boldspil. TGfU er en elevcentreret indgangsvinkel til boldspil, der består 

af en række småspil med fokus på taktiske dele af spillet ved nedsættelse af de tekniske krav. TGfU er, efter 

at Rod Thorpe og David Bunker introduceret idéen, udviklet i mange afskygninger i mange forskellige lande. 

Fælles for de mange udgaver af TGfU er afsættet i en konstruktivistisk læringsforståelse, og at eleverne 

deltager i udviklingen af spillene/aktiviteterne (Richard & Wallian, 2005, p. 20). Sporteducation blev også 

udviklet i starten af 80’erne – i første omgang af Daryl Siedentop. Sporteducation består af seks temaer 

som eleverne skal igennem inden for en given aktivitet. De seks temaer er ’seasons, affiliation, formal 

competition, record keeping, festivity and culminating events’ (Wallhead & O'Sullivan, 2005, p. 183). 

Begrebet physical literacy er ikke en læseplan på linje med TGfU og Sporteducation, men i højere grad en 

række principper for at udvikle en base af kompetencer hos eleverne, der gør dem i stand til at udvikle 

mange forskellige kropslige kompetencer. Physical literacy har bl.a. haft stor betydning for idrætstimerne i 

den engelske grundskole (Whitehead, 2008, p. 282).    
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6. INTERESSENTER 
Adskillige organisationer, forbund, virksomheder og foreninger ønsker at være en del af ’skoleidræts-

scenen’. Og det er der sådan set ikke noget at sige til. Idræt er spredt ud over alle skolens klassetrin, og er 

med sine 600 timer skolens 3. største fag.  

Jeg er blevet opfordret til at lave en lille oversigt over de forskellige organisationer, man kan støde på, når 

man arbejder med idræt og bevægelse i skolen. Derfor følger her en meget kort introduktion til de vigtigste 

organisationer. Synes du, at der mangler en organisation, eller mener du at en af de organisationer jeg har 

beskrevet er mangelfuldt beskrevet, må du meget gerne skrive til mig, så vi kan få listen opdateret.  

SKoleidrættens UDviklingscener (SKUD) var en selvegnet institution der eksisterede fra 2006 til 2010 i 

samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og UC Syddanmark. I de fire år SKUD eksisterede gennemførte 

centeret syv forskellige udviklingsarbejder med afsæt i de anbefalinger der var i EVA-rapporten fra 2004. 

SKUD blev opløst i 2010 og Dansk skoleidræt og UC Syddanmark arbejder nu hver især videre med idræt i 

skolen i egne regi. Rapporterne fra de enkelte udviklingsarbejder i SKUD-regi kan findes på 

www.idrætifolkeskolen.dk under menupunktet viden om.    

Professionshøjskolerne (i daglig tale UC’erne – da de egentlig hedder University College) er de 

uddannelsesinstitutioner, der huser de mellemlange videregående uddannelser. Det er på UC’erne, at man 

bliver uddannet til bl.a. pædagog, fysioterapeut, jordmoder, lærer og altså dermed også idrætslærer. Der 

findes 7 UC’er i Danmark. UC’erne spiller først og fremmest en afgørende rolle, da det er her fremtidens 

idrætslærere bliver uddannet. Det er således i høj grad UC’erne, der skal klæde både nuværende og 

kommende idrætslærer på til at løfte de mange forskellige opgaver omkring idræt og bevægelse i skolen – 

både i og udenfor idrætstimerne. Ud over at stå for uddannelsen af kommende idrætslærere har adskillige 

af UC’erne også gennemført en række projekter på skoleidrætsområdet. Især UC Syddanmark har (først 

igennem SKUD og senere KOSMOS) været aktive på skoleidrætsområdet og er det fortsat.  

KOSMOS er et såkaldt national videncenter. Videncentrerne er enheder der er koblet til UC’erne. Tanken 

er, at videncentrerne skal skabe tættere kontakt mellem grunduddannelserne på UC’erne (som f.eks. 

læreruddannelserne) og forskning og praksis. KOSMOS er et videncenter for kost, motion og sundhed for 

børn og unge, og er et samarbejde mellem UC Syddanmark og UC Sjælland. KOSMOS opstod i 2007. Leder 

for KOSMOS er Børge Koch der også er leder af det Videncenter for Sundhedsfremme på UC Syddanmark, 

der sammen med Dansk Skoleidræt stod bag SKUD. Du kan læse mere om KOSMOS på www.vicekosmos.dk  

Dansk Skoleidræts formål er fremme folkesundheden ved at sætte fokus på børn og unges mulighed for at 

deltage i idræt og bevægelsesaktiviteter i grundskolen. Organisationen har eksisteret siden 1946, er 

organiseret i 15 kredsforeninger og har en årlig omsætning på ca. 10 millioner. Landsorganisationens 

Sekretariat ligger i Nyborg. Dansk skoleidræt afvikler SkoleDM’er i forskellige idrætsdiscipliner, sælger 

skoleidrætsmærker, udgiver inspirationsmaterialer samt afvikler en lang række projekter om idræt og 

bevægelse i skolen, f.eks. Skolernes Motionsdag, Legepatrulje, Skolesport m.m. Dansk Skoleidræt var som 

tidligere nævnt sammen med UC Syddanmark initiativtagere til SKUD, der eksisterede fra 2006-2010.  

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) er en af Danmarks to store idrætsorganisationer. DIF har ca. 1.7 millioner 

medlemmer og er organiseret i 61 specialforbund (som f.eks. Dansk Boldspil Union, Dansk Svømmeunion 

http://www.idrætifolkeskolen.dk/
http://www.vicekosmos.dk/
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eller Dansk Kano og Kajak Forbund). DIF får et samlet tilskud fra spillemidlerne på 275[1] millioner kroner om 

året, mens den totale omsætning i DIF og organisationens 61 specialforbund er knap en milliard kr.  I 2011 

kom DIF med et decideret skolepolitisk udspil med en vision om verdens mest aktive folkeskole. I meget 

korte træk kan DIF’s skolepolitiske udspil opsummeres som et ønske om en længere skoledag, der kan give 

plads til mere idræt og bevægelse. Et ønske DIF fik opfyldt med den kommende skolereform. Efter at 

reformen er vedtaget har DIF oprustet på skoleidrætsområdet med et par fuldtidsansatte, der skal afvikle 

DIF’s skoleidrætsprojekter og tage vare på DIF interesser på skoleidrætsområdet. 

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) er Danmarks anden store idrætsorganisation. I modsætning 

til DIF (der er organiseret i forskellige idrætsgrene) er DGI organiseret i 16 såkaldte landsdelforeninger. DGI 

har ca. 1,5 millioner medlemmer og en årlig omsætning på ca. 270 millioner kroner + omsætningen i de 16 

landsdelsforeninger. DGI har en overordnet strategi for børn og unges involvering i idræt – herunder skoler 

og SFO’ere. De fleste initiativer er forankret i landsdelsforeningerne som f.eks. 3A, Sport2Go og Kroppen på 

Toppen.  

Hverken DGI eller DIF (eller de organisationer, de er vokset ud af) har, i størstedelen af den periode 

idrætsfaget har eksisteret, rent formelt været tæt knyttet til skoleidrætten. Efterhånden som sporten blev 

en større del af idrætstimerne (især fra 1950’erne og fremefter) har der været et stort overlap mellem 

indholdet i idrætstimerne og det domæne idrættens organisationer dækker. Der har således, især i de 

sidste 15-20 år, været en tæt forbindelse mellem idrætstimernes indhold og de sportsgrene som DIF og DGI 

har varetaget. Med et fagligt indhold der overlapper, er det ikke overraskende, at DGI (og deres 16 

landsdelsforeninger) og DIF (og deres 61 specialforbund) i samarbejder med skoler og kommuner i større og 

større omfang har gennemført projekter, hvor målgruppen har været skoleidrætten. Både DIF og DGI har 

pga. deres store medlemsskare en reel politisk og økonomisk indflydelse på, hvad der sker på 

idrætsområdet i Danmark. Når DIF og DGI har valgt skoleidrætten som et område de vil satse på, er der 

således al mulig grund til at tro, at det også er et område, de kan få større indflydelse på i fremtiden. 

Danmarks Idrætslærerforening (DI) var en interesseorganisation der varetog idrætsfagets (og dermed også 

idrætslærernes) interesser. DI’s faldende medlemstal betød at organisationen i foråret 2013 måtte opløse 

sig selv, og DI eksisterer således ikke længere. DI udgav bladet ’Focus – Tidsskrift for idræt’ - et rigtigt godt 

tidsskrift for alle, der beskæftiger sig med idræt i skolen. Ud over at udgive Focus var DI med til at arrangere 

’Idrætslærerns Forum’, som var en konference, der afholdtes hvert andet år. Efter opløsning af foreningen 

har den tidligere bestyrelse indgået et samarbejde med Dansk Skoleidræt, som har nedsat et fagligt udvalg, 

der har det formål at varetage nogle af de interesser, der tidligere lå hos DI.  

 

 

 

                                                           
[1]

 Dette er blot DIF’s økonomi. Dertil skal lægges omsætningen for alle 60 specialforbund. Se evt.: 

http://www.dif.dk/OEKONOMI_OG_POLITIK/oekonomi/idraettens%20koncern%20regnskab.aspx 

http://www.dif.dk/OEKONOMI_OG_POLITIK/oekonomi/idraettens%20koncern%20regnskab.aspx
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