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Kære læser
Vi håber, at du med denne bog om didaktik i

Formålet med denne bog er at åbne døren til et

kroppens betydning for flere dimensioner af sam-

faget idræt oplever inspiration, udvikling og glæ-

fag, der i skoleregi har en lang historie, og som i

fundet og livet. Dette vil vi gerne kaste lys over i

de ved at gå i dybden med fagets mange sider. Vi

dag sammen med dansk og matematik er ene om

denne bog, således at du som læser bl.a. får inspi-

glæder os over, at du sammen med os har mod på

at være obligatorisk gennem hele grundskolen og

ration til at begrunde faget, planlægge, gennem-

at skabe de bedste rammer, relationer, rum, reflek-

det almene gymnasium. Over tid har idrætsfaget

føre og evaluere din undervisning ud fra et solidt

sioner og læring i faget.

og målet med faget ændret sig i takt med udvik-

fagdidaktisk udgangspunkt, og du kan tillige blive

Idrætsdidaktik – Idrætsundervisning i grundsko-

lingen i samfundet. Vi ønsker desuden at skabe en

nysgerrig på din egen praksis og fagets mulighe-

len og gymnasiet er tiltænkt nuværende idræts-

sammenhæng og en faglig solid overgang mellem

der.

lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser,

faget i grundskolen og i gymnasiet.

studerende på læreruddannelsen og universiteterne samt kandidater i pædagogikum.

Det er vores håb, at det kan give dig lyst til at

Idrætsfaget har mange potentialer i forhold til at

arbejde med din idrætsundervisning i relation til

danne og uddanne eleverne og deres forståelse af

de mange spændende opgaver og muligheder, du

møder i din uddannelse eller som idrætslærer.

de vigtige? Hvorfor er noget bedre end andet?

Med en didaktisk forankring vil du som nuværende

HVORDAN-aspektet: Hvordan omsættes de di-

eller kommende idrætslærer få (nye) måder at ar-

daktiske spørgsmål vedr. hvad og hvorfor i praksis?

bejde med idrætsundervisningen på. Vores intenti-

Didaktik er ”læren om undervisning”, og fag-

Hvordan forholder man sig til de faktorer, der er

on er at styrke dine idrætsdidaktiske kompetencer

didaktik bliver dermed ”læren om undervisning i

omkring idrætsundervisningen og de muligheder

og forståelsen for faget.

et bestemt fag”. Fagdidaktikkens formål er at ud-

og udfordringer, der er forbundet med idrætsun-

forske og strukturere forudsætninger, muligheder,

dervisningens praksis?

Idrætsdidaktik

Bogens indhold og opbygning

konsekvenser og grænser for læring og undervis-

Idrætsdidaktikken har dermed to vigtige funk-

God idrætsdidaktik udvikles bl.a. gennem reflek-

ning inden for et fagligt felt, hvormed fagdidaktik-

tioner. Den skal dels være vejledende i forhold til

sion, inddragelse af teori, fælles begrebsanvendel-

ken altså forholder sig til det substantielle indhold i

at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere

ser og viden om idrætsfagets muligheder, udfor-

undervisningen – i dette tilfælde idræt.

god undervisning, og dels give os indblik i hvilke

dringer og status. I denne bog inddrages et bredt

muligheder og begrænsninger, der er til stede i sel-

repertoire af almen- og fagdidaktiske begreber og

ve undervisningen.

modeller samt analyser og undersøgelser, som vi

Som idrætslærer må man forholde sig til tre
overordnede didaktiske aspekter.
HVAD-aspektet: Hvad er idræt, idrætsfaget og

Idrætsdidaktikken skal ifølge os sikre faglighed

kobler med eksempler fra idrætsundervisningen

indholdet i faget? Hvad kan man lære, når man

og kvalitet i udviklingen af idrætsundervisningen

samt egne erfaringer fra vores arbejde med faget.

arbejder med idræt? Hvad skal man vide noget om

med henblik på at styrke elevernes læringsmulig-

Vi præsenterer ikke en metode som ”kan alt”,

for at skabe god idrætsundervisning?

heder og fremme deres oplevelse af glæde ved at

ligesom vi ikke kommer med ”færdige løsninger”. I

HVORFOR-aspektet: Hvorfor er idræt et re-

bevæge sig. Som forfattere ønsker vi at give dig

stedet præsenterer vi forslag til metoder, modeller

levant fag? Hvilke læringspotentialer skal være

som læser af bogen inspiration og konkrete idéer

og viden, som kan støtte dit fagdidaktiske arbejde

grundlaget for idrætsundervisningen, og hvorfor er

til, hvordan du kan arbejde med idrætsdidaktikken.

og videreudvikle din refleksion over praksis.

Inddeling
Bogen er opdelt i to overordnede dele med dertilhørende kapitler.
Del 1 er “Idrætsfagets formål, argumenter og
indhold”. Denne del beskæftiger sig primært med

emner, du måtte finde interessante og relevante.

nasieskolen. Vi henviser til fagets mål og lærepla-

Der vil igennem bogen være henvisninger til andre

ner, som er vores rettesnor for, hvornår elever skal

kapitler i bogen, som uddyber eller tilføjer i forhold

opnå særlige kompetencer og på hvilket niveau.

til et givent område.

HVAD- og HVORFOR-aspektet. Du vil som læser få
indblik i argumenter for idrætsfaget, dets indhold

Vi anser dog diverse tilgange til idrætsundervisningen og konkrete øvelser som velegnede for

Den reflekterende idrætslærer

mange forskellige målgrupper, men anbefaler at du

og mulige læringspotentialer med henblik på at

De fleste kapitler afsluttes med en række reflek-

tilpasser og omskaber eksemplerne så de passer til

kunne reflektere over, hvordan disse overordnede

sionsspørgsmål og øvelser. Hensigten er at få dig

den rette målgruppe, og ind i din egen kontekst og

didaktiske valg er afgørende for, hvad eleverne kan

som idrætslærer til at reflektere over egen praksis

lokale forhold.

lære i faget.

i relation til det præsenterede idrætsdidaktiske fo-

Del 2 er ”De idrætsdidaktiske faktorer”. Denne

kus og på den måde skabe grobund for udvikling af

del beskæftiger sig primært med HVORDAN-aspek-

idrætsundervisningen. Disse refleksionsspørgsmål

tet i relation til forskellige faktorer i idrætsunder-

kan være til gavn i arbejdet med faget i teamet,

visningen. Her vil du få indblik i, hvilke muligheder

fagudvalget eller i studiegrupper.

og begrænsninger der er forbundet med praksis,
og du præsenteres desuden for forslag til, hvordan

Vi ønsker dig god fornøjelse med at skabe god
idrætsundervisning!

Med venlig hilsen,
forfatterne og Yubio ApS

Fleksible målgrupper

du kan arbejde med disse i din egen undervisning.

Igennem bogen kobles teori, begreber og viden

Bogen kan læses sammenhængende, men den

med praktiske undervisningseksempler i relation til

kan også bruges som opslagsværk i forhold til de

idrætsundervisningen i både grundskolen og gym-

Randers, 2022.

Bogens indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1

DEL 2

Idrætsfagets formål, argumenter og indhold

De idrætsdidaktiske faktorer

Kap. 1

Idrætsfagets historie og rammer

Kap. 10

Læringsmål

Kap. 2

Argumenter for idrætsfaget

Kap. 11

Progression og den røde tråd

Kap. 3

Diskurser i idrætsfaget

Kap. 12

Temabaseret idrætsundervisning i grundskolen

Kap. 4

Status på idrætsfaget

Kap. 13

Teori

Kap. 5

Det alsidige idrætslige indhold

Kap. 14

Lærerroller og læringsrum

Kap. 15

Relationskompetence

Kap. 16

Motivation

Kap. 17

Inkluderende idrætsundervisning

Kap. 18

Feedback

Kap. 19

Vurdering og karaktergivning

DEL

1

Forside del 1

Idrætsfagets formål, argumenter og indhold
Denne del af bogen har til formål at styrke læserens forståelse og overvejelser om idrætsfaget

teorier og undersøgelser der vedrører dannelse,

vedrører fagets traditioner og diskurser, under-

uddannelse, læring, didaktik og undervisning.

søgelser om faget samt almen didaktiske teorier

og evt. egen idrætsundervisning ved at beskæf-

Inspireret af Jank & Meyers model for fag-

og uddannelsespolitiske tendenser. Derudover

tige sig med de overordnede didaktiske spørgs-

didaktik (2003) har vi i modellen ”Forhold der

må idrætsdidaktikken også forholde sig til fagets

mål: Hvad er idræt og idrætsfaget? Og hvorfor er

påvirker idrætsdidaktikken og idrætsfaget” il-

substantielle fagdiscipliner og indhold samt øv-

idrætsfaget relevant?

lustreret dette (se næste side). Pilene mellem

rigt stof, der evt. inddrages i undervisningen.

Idrætsdidaktikken er ikke statisk. Den ændrer

idrætsdidaktikken og idrætsfaget viser, at de har

De øvrige pile i modellen illustrerer, at nogle

sig hele tiden ud fra fagdidaktiske traditioner og

indflydelse på hinanden. Idrætsdidaktikken må

forhold også har indbyrdes indflydelse på hinan-

selvfølgelig i relation til samfundets og uddannel-

forstås dynamisk, da den påvirkes af rammer-

den eller på selve idrætsfaget gennem de sty-

sessystemets udvikling og ikke mindst uddannel-

ne, som udstikkes af de eksisterende bekendt-

reredskaber, man som lærer skal planlægge sin

sespolitiske tendenser. Denne udvikling påvirkes

gørelser og vejledninger for idrætsfaget samt

undervisning ud fra.

også af de almene og fagspecifikke videnskaber,

en række forhold, der løbende ændrer sig. Disse

Samtidigt påvirker alle forholdene i større

Forhold der påvirker idrætsdidaktikken og idrætsfaget.

Fagvidenskabelige discipliner

eller mindre grad uundgåeligt også den enkelTeori
Bevægelsesmæssige
Øvrigt
om
færdigheds- og
stof,
idræt
vidensområder
fx viden
og
om et
krop
tema

te idrætslærers forståelse af, hvad idræt er, og
hvorfor det er relevant. Altså hvad der er fagets
formål, begrundelse og indhold.

Almen
didaktik samt
dannelses- og
læringsteorier

Fagtraditioner
og -diskurser

Som idrætslærer medfører det et ansvar i form
af bevidsthed om, hvordan og hvorvidt ens egen
forståelse af faget samt bekendtgørelser m.m. er

IDRÆTSDIDAKTIK

formet af disse forhold. Derfor forholder vi os til
Fagdidaktisk
forskning og
undersøgelser

Uddannelsespolitik
og -system

dette i kapitlerne i Del 1.
Kapitel 1 beskriver idrætsfagets historiske ud-

Idrætsfaget

vikling for at lede hen til en forståelse af, hvordan

Styreredskaber:
Bekendtgørelser,
læreplan, Fælles Mål,
vejledningsdokumenter m.m.

fagets rammer er beskrevet i hhv. læreplanen for
gymnasiet og Fælles Mål for grundskolen i dag.
Kapitel 2 skitserer med udspring i fire almendidaktiske grundpositioner en række forskellige
begrundelser for, hvilke lærings- og dannelsesmuligheder idrætsfaget potentielt kan fremme.

Litteratur
Kapitel 3 tager afsæt i uddannelsespolitiske

idrætsdidaktiske undersøgelser om og i faget

- Jank, W. & Meyer, H. (2003). Didaktiske model-

tendenser og idrætsfagets metodiske tradition,

samt begreber fra aktuelle lærings- og dannel-

ler: Grundbog i didaktik. Gyldendal

og udfolder dernæst hvordan forskellige diskur-

sesteorier.

ser i og om faget har betydning for, hvordan fa-

Kapitel 5 ser slutteligt nærmere på det, vi

get forstås og praktiseres af lærerne (og elever-

anser som idrætsfagets centrale fagdiscipliner,

ne), og hvordan det påvirker idrætsdidaktikken.

nemlig de bevægelsesmæssige færdigheds- og

Kapitel 4 giver en status på idrætsfaget med

vidensområder. Kapitlet udfolder de læringsmu-

henblik på at vurdere, hvordan både lærere og

ligheder, der er forbundet med hvert område og

elever oplever faget efter reformerne fra hen-

peger på, hvordan områderne udgør grundla-

holdsvis 2014 for grundskolen og 2017 for gym-

get for at kunne udarbejde en alsidig praktisk

nasiet. Dette gøres med udgangspunkt i nyere

idrætsundervisning.
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DEL

2

Forside del 2

De idrætsdidaktiske faktorer
I Del 1 af bogen beskæftigede vi os med de

rer – og deres indbyrdes relationer og påvirkning.

ringsforudsætninger og Rammefaktorer. På bag-

to didaktiske spørgsmål: Hvad er idrætsfaget, og

Relationsmodellen kaldes også ”helhedsmodellen”,

grund af nyere forskning har vi tilføjet Facilitering

hvorfor er det relevant? I denne del tager vi fat på,

hvilket understreger, at det er i samspillet og i re-

som en selvstændig faktor. Det skyldes at lærerens

hvordan man kan omsætte sine didaktiske over-

lationerne mellem faktorerne i helheden, at den di-

evne til at skabe et godt undervisningsklima via

vejelser om hvad og hvorfor til undervisningens

daktiske analyse må befinde sig.

vedkommendes relationskompetence og klasse-

praksis. Herunder også hvordan man kan forholde

Vi kalder vores model for ”Idrætsdidaktikmo-

sig til de faktorer, muligheder og begrænsninger,

dellen” (se næste side). Modellen illustrerer, at 7

der er forbundet med den praksis.

faktorer er med til at skabe en helhed omkring

Med udgangspunkt i Idrætsdidaktikmodellen vil

idrætsundervisningen. Alle faktorerne er forbun-

vi i denne del af bogen gennemgå en række idræts-

det, hvilket understreger samspillet mellem dem.

didaktiske emner. Emnerne er særligt udvalgt, da

Vi har ladet os inspirere af Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel (2003), fordi den anser

ledelse er afgørende for undervisningens kvalitet
(Wubbels et al., 2013; Ågård, 2016).

de didaktiske beslutninger for cykliske og giver et

Hiim & Hippes model består oprindeligt af fak-

vi mener, at de er centrale i relation til den gode

overblik over undervisningens forskellige fakto-

torerne Mål, Indhold, Læreproces, Evaluering, Læ-

idrætsundervisning. Derudover baserer udvælgel-

MÅL
• Mål for idrætsundervisningen:
- Kompetence-, viden- og færdighedsmål (grundskolen)
- Faglige mål (gymnasiet)
• Læringsmål for forløb eller lektion
RAMMEFAKTORER
• Ydre:
Fx lovgivning, faciliteter,
holdstørrelse og lærerens
erfaring
• Indre:
Fx kollegialt samarbejde
og tilgængeligt
materiale/udstyr

Idrætsdidaktikmodellen.

sen sig også på nogle aktuelle forskningsresultater,
samt nogle af de udfordringer vi selv eller kolle-

INDHOLD
• Idrætsundervisningens
”stof”
• Valg af indhold og
aktiviteter

ger typisk har erfaret som undervisere tilknyttet
idrætsfaget i grundskolen, gymnasieskolen, læreruddannelsen, universitetet og pædagogikum.
Hvert kapitel omhandler et specifikt emne som
relaterer sig til modellens syv faktorer i forskelligt omfang. Nogle kapitler udspringer direkte af

FACILITERING
• Undervisningsklima
• Lærerens relationskompetence
• Klasseledelse

LÆREPROCES
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