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1 Baggrund og formål

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører  i 2004 en evaluering af idræt i folke-

skolen. I den forbindelse har EVA bedt DMA/Research om at udføre en delundersøgelse af

idræt i gymnasiet. Overordnet set er formålet med undersøgelsen af idræt i gymnasiet at

perspektivere evalueringen af idræt i folkeskolen. Ifølge udbudsmaterialet er formålet mere

specifikt:

At belyse styrker og svagheder ved overgangen fra idræt i folkeskolen til det

almene gymnasium og få eleverne til at reflektere over forskelle og ligheder i

idrætsundervisningen på de to uddannelsesniveauer.

Sagt med andre ord så er udgangspunktet for undersøgelsen en art benchmarking mellem

idræt i folkeskolen og idræt i gymnasiet. Der er dermed fokus på at kortlægge, hvilke fak-

torer der medfører, at idrætsundervisningen udmøntes forskelligt på de to uddannelsesni-

veauer. Således behandler undersøgelsen temaer som idrætfagets formål og status, alsidig-

hed, medbestemmelse og hensynstagen til forudsætninger, inkorporeringen af teori samt

lærernes kompetencer. Netop disse temaer vil blive behandlet i nærværende rapport med

fokus på at øge forståelsen af, hvordan disse faktorer påvirker idrætsundervisning i såvel

folkeskolen som gymnasiet.

1.1 Rapportens struktur

I kapitel 2 gennemgås undersøgelsens design, den praktiske gennemførelse, og hvordan

dette påvirker validiteten i undersøgelsen. Desuden drages der særskilte konklusioner om

brugen af benchmarkinginstrumentet samt instrumentets styrker og svagheder i nærvæ-

rende sammenhæng.

I kapitel 3 fremsættes der en beskrivelse af den typiske idrætstime i gymnasiet, og hvad

dette implicerer af forskellige idrætsgrene, strukturering af timerne og pædagogiske tilgan-

ge. Samtidig med det typiske, skitseres også spændvidden i idrætsfaget. Ligeledes disku-
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teres det, hvad der er formålet med idræt i gymnasiet, hvad der er fagets status , og hvor-

vidt dette adskiller sig fra folkeskolen.

Kapitel 4 indeholder en analyse af, hvordan begreber som alsidighed, medbestemmelse,

hensynstagen til forudsætninger, teori, tværfaglighed og lærernes kompetencer påvirker

udmøntningen af idræt i henholdsvis gymnasiet og folkeskolen.

Kapitel 5 indeholder en kortlægning af, hvordan overgangen mellem grundskolen og

gymnasiet opleves, og hvordan overgangen kan styrkes.

Kapitel 6 er det konkluderende  kapitel, hvor det sammenfattes, hvad idræt i folkeskolen

kan lære af idræt i gymnasiet og omvendt. Dette kapitel kædes sammen med tankerne ved-

rørende benchmarking, som blev fremsat i kapitel 2.

I bilag 1 præsenteres de deltagende gymnasieskoler men hensyn til størrelse, idrætsfacili-

teter og andre karakteristika.
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2 Undersøgelsens metode

Undersøgelsen af idræt i gymnasiet er baseret på fem fokusgruppeinterview – tre med 1.g

elever og efterfølgende to med idrætslærere i gymnasiet. Hensigten med at afholde fokus-

grupperne i den nævnte rækkefølge – elever før lærere – er, at lærerfokusgrupperne med-

virker til at uddybe og nuancere den viden, som fremkommer under elevfokusgrupperne,

dog uden at idrætslærerne skal validere elevernes udsagn.

2.1 Rekruttering

I såvel elev- som lærerfokusgrupperne har kravet til rekrutteringen af respondenterne væ-

ret, at der i udvælgelsen tages hensyn til følgende:

? Køn

? Geografisk placering i forhold til land og by

? Skolestørrelse

Bevæggrunden herfor er at sikre en hensigtsmæssig spredning på faktorer, som tilgængeli-

ge idrætsfaciliteter, det geografiske områdes idrætsmæssige traditioner og idrætsfagligt

miljø. For at udvide spændvidden i elevudsagnene er det endvidere besluttet at inddrage

enkelte elever med idræt på mellemniveau udfra tankegangen om, at der forekommer en

anden behandling af såvel teori som medbestemmelse og forudsætninger på mellemniveau,

og derfor også en forventelig anden oplevelse af faget.

Således er følgende skoler i tabel 2.1 udvalgt som basis for rekrutteringen. I den forbindel-

se bør det nævnes, at der er set bort fra skoler, som har været involveret i EVAs seneste

evalueringer samt fra skoler, der ellers har tilknytning til evalueringsgruppen:
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Tabel 2.1: Udvalgte gymnasieskoler1 til rekruttering af elever og lærere

Fokusgruppe København Fokusgruppe Odense Fokusgruppe Århus

Lille bygymnasium Metropolitanskolen Tornbjerg Gymnasium Viby Amtsgymnasium og HF

Lille bygymnasium Østre Borgerdyd Gymnasium

Stort bygymnasium Nørre Gymnasium Marselisborg Gymnasium

Stort bygymnasium Christianshavns Gymnasium Skt. Knuds Gymnasium Århus Katedralskole

Stort bygymnasium Tårnby Gymnasium Mulernes Legatskole Århus Statsgy mnasium

Stort bygymnasium Virum Gymnasium Risskov Amtsgymnasium

Lille oplandgymnasium Frederikssunds Gymnasium Vestfyns Gymnasium Skanderborg Amtsgymnasium og HF

Lille oplandgymnasium Ishøj Amtsgymnasium Amtsgymnasiet i Odder

Lille oplandgymnasium Solrød Gymnasium Langkjær Gymnasium og HF

Stort oplandgymnasium Greve Gymnasium Svendborg Gymnasium Amtsgymnasiet i Paderup

Stort oplandgymnasium Espergærde Gymnasium og HF Nyborg Gymnasium og HF Silkeborg Amtsgymnasium

Med udgangspunkt i at eleverne vil være mere trygge ved at komme til en fokusgruppe

sammen med en anden fra deres pågældende gymnasium, var det målet at rekruttere 12

elever fra seks gymnasier til hver af elevgrupperne, mens det for lærergrupperne var målet

at rekruttere repræsentanter fra seks til ti gymnasier. Det er også grunden til, at der er færre

gymnasier udvalgt på Fyn, eftersom der i Odense udelukkende er gennemført en fokus-

gruppe med elever.

Rekrutteringsproceduren har været ens for de to typer af respondenter. Således er gym-

nasierne blevet bedt om at tilsende lister med navne og elever på 1.g elever, elever med

idræt på mellemniveau og idrætslærere. Herefter er deltagerne rekrutteret telefonisk af

DMA/Research. Rekrutteringen forårsagede ikke problemer, eftersom både elever og lære-

re var meget interesseret i at deltage; sidstnævnte udfra ønsket om at deltage i et kollegialt

forum. For at sikre fremmødet blev der udsendt en postal påmindelse med nærmere oplys-

ninger om interviewet, ligesom deltagerne blev kontaktet telefonisk dagen før fokusgrup-

pens gennemførelse.

Det samlede fremmøde til fokusgrupperne ser ud som skitseret i tabel 2.2:

                                                
1 Se nærmere beskrivelse af de deltagende skoler i bilag 1.
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Tabel 2.2: Afviklede fokusgrupper

Sted Tidspunkt Antal deltagere

og antal skoler

Moderator/referent

Elever

København 21/1 kl. 19.00 8 fra 5 skoler Christian L. Sørensen/ Camilla Damgård

Odense 22/1 kl. 19.00 14 fra 5 skoler Camilla Damgård/ Christian L. Sørensen

Århus 23/1 kl. 15.00 7 fra 6 skoler Christian L. Sørensen/ Camilla Damgård

Idrætslærer

København 4/2 kl. 18.30 7 fra 7 skoler Christian L. Sørensen/ Camilla Damgård

Århus 5/2 kl. 18.30 6 fra 5 skoler Christian L. Sørensen/ Helene Kræmmergaard

Samlet set kan det konstateres, at fremmødet ikke i alle fokusgrupper var tilfredsstillende.

Dette blev dog opvejet af en god spredning i forhold til antallet af repræsenterede skoler. I

samtlige elevgrupper var der desuden en bred fordeling af elever med hensyn til køn og

idrætsmæssig profil. I lærergruppen i København var der tale om en noget nær perfekt

sammensat gruppe i forhold til fordeling af køn, alder og idrætsfaglig tilgang. I lærerfo-

kusgruppen i Århus var der derimod en skæv fordeling på dels køn, dels erfaringsniveau

blandt lærerne. Skævheden var dog ikke ødelæggende for dynamikken i fokusgruppen, om

end Århusgruppen i højere grad var med til at af- eller bekræfte de udsagn, som var frem-

kommet i lærergruppen i København.

Samlet set må bredden i grupperne på de ønskede kriterier siges at være tilfredsstillende.

2.2 Gennemførelse af  fokusgrupper

I alle fokusgrupper anvendtes en semi-struktureret diskussionsguide  udarbejdet i samar-

bejde med EVA. Eftersom formålet med lærerfokusgrupperne var at uddybe og nuancere

den viden, der var fremkommet i elevfokusgrupperne blev diskussionsguiden til lærerfo-

kusgrupperne udarbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra elevfokusgrupperne.

For at sikre et fremadrettet perspektiv i fokusgrupperne blev der i fokusgruppernes gen-

nemførelse trukket på principperne bag Appreciative Inquiry (AI). Formålet hermed var
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at skabe et mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for sammenligningen af idræt på de

to uddannelsesniveauer. Der blev således forsøgt spurgt ind til, hvad der fungerede godt i

den pågældende sammenhæng og i mindre grad til det, som ikke fungerede godt.

Dynamikken i alle fem fokusgrupper var ganske tilfredsstillende, om end der var forskel

mellem grupperne; særligt mellem elevfokusgrupperne og lærerfokusgrupperne. Dette vil

blive uddybet nedenfor.

2.2.1 Elevfokusgrupper
Generelt for elevfokusgrupperne var det vanskeligt at skabe en ’selvkørende’ dialog, hvor-

for moderator var nødsaget til at stille mange spørgsmål og komme med mange kommenta-

rer for at opretholde dialogen. Trægheden i dialogen skyldes sandsynligvis to ting:

? Først og fremmest synes eleverne meget fastlåste i elev-lærer-tankegangen, forstået

på den måde, at deres udsagn henvendte sig mere mod moderator end internt til grup-

pen. Ligeledes ventede de ofte på at blive spurgt, hvilket bl.a. udmøntede sig i hånds-

oprækning og lignende adfærd frem for indbyrdes diskussion. Efter den første fokus-

gruppe i København, hvor bordopstillingen understøttede klassesituationen, blev dette

ændret i Odense og Århus, hvilket delvist var med til at afhjælpe problemet.

? Den anden og meget væsentlige grund synes at være, at idræt ikke er så kontroversielt

et emne, således at der ikke var de store meningsforskelle i elevgrupperne. I sådanne

situationer får fokusgrupper ofte mere karakter af gruppeinterview end en selvstyrende

diskussion mellem deltagerne. Derfor var det netop vigtigt, at moderator til tider intro-

ducerede provokerende kommentarer for at fremme diskussionen.

I forhold til generaliseringsværdien af undersøgelsen er det væsentligt at holde sig for øje,

at der i princippet er tale om en form for bias i elevernes vurdering af folkeskolen. Bias

forstået på den måde, at de elever, som vælger det almene gymnasium, jo kun udgør et

segment af den samlede ungdomsårgang. I så tilfælde kunne andre segmenter af en ung-

domsårgang, som eksempelvis går på andre gymnasiale uddannelser eller faglige uddan-

nelser, formentligt vurdere folkeskolens idrætsundervisning anderledes. Desuden er der

primært tale om 1.g elever, som således ikke er i stand til at vurdere progressionen i

idrætsundervisningen i gymnasiet i forhold til eksempelvis medbestemmelse eller tværfag-

lighed. Endelig er risikoen der også altid, at de elever, som ønsker at deltage i en fokus-
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gruppe, ofte vil være de, ’som har noget på hjertet’, hvori der også ligger en form for

bias. Sidstnævnte forhold synes dog at være nedtonet i elevfokusgrupperne, da der var en

stor spændvidde i, hvor idrætsinteresserede respondenterne var.

Samlet er det altså væsentligt at være opmærksom på, at de elever, som har vurderet folke-

skolens idrætsundervisning i nærværende sammenhæng, ikke repræsenterer den samlede

ungdomsårgang. Deres udsagn er derimod udtryk for 1.g elever og den vurdering, de har

af folkeskolens (og gymnasiets) idræt.

2.2.2 Lærerfokusgrupper
I modsætning til elevgrupperne, var det ikke vanskeligt at skabe en ’selvkørende’ dialog i

lærerfokusgrupperne, hvormed moderator nemmere kunne indtage en tilbagetrukket rolle

og guide frem for at styre dialogen. Dynamikken i særligt Københavngruppen skyldtes den

meget hensigtsmæssige repræsentation af både traditionelle og nyere syn på idrætsun-

dervisning, ligesom der var en stor mangfoldighed, hvad gymnasieskolerne angår – her

tænkes på elevsammensætning, idrætsmæssig profil og skolens overordnede profil. Sidst-

nævnte gjorde, at der også var stor spændvidde i eksemplificeringen af lærernes udsagn.

Sammenlignet med elevfokusgrupperne var lærerfokusgrupperne også med til at afkræfte,

at idræt ikke er et debaterbart emne, idet begge lærergrupper var præget af betydelige me-

ningsforskelle.

Forud for lærerfokusgrupperne havde EVA formuleret to krav:

? at gymnasielærernes input ikke måtte fungere som validering af elevernes udsagn,

? at fokus blev koncentreret om idræt i gymnasiet og ikke så meget om relativeringen

af idræt i gymnasiet og folkeskolen, idet gymnasielærerne ikke har de samme for-

udsætninger for at vurdere forholdene i folkeskolen som 1.g eleverne.

For at imødekomme disse to krav blev der taget udgangspunkt i en række udsagn fra elev-

fokusgrupperne, hvor udsagnene fungerede som en art katalysator for diskussionen på

det pågældende område. Således blev idrætslærerne bedt om at uddybe deres forståelse af

og begrundelse for udsagnet. Metoden fungerede efter hensigten i begge fokusgrupper,

således at idrætslærerne var gode til dels at relatere deres egen oplevelse af emnerne til
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elevernes, samtidig med at en ikke konstruktiv kritik af idrætsundervisningen i folkeskolen

blev undgået.

Desuden synes brugen af AI også at være en frugtbar teknik i denne sammenhæng, idet

moderator i indledningen understregede, at den problemorienterede tilgang skulle forsøges

minimeret, ligesom ethvert tiltag til negativ relativering af de to former for idræt blev und-

gået ved at spørge ind til det positive i stedet. Dermed synes der heller ikke problemer med

ubevidst rangordning af gymnasiet overfor folkeskolen i lærerfokusgrupperne.

2.2.3 Opsummerende om gennemførelse
Undersøgelsesmetoden og undersøgelsens praktiske gennemførelse taget i betragtning sy-

nes validiteten i undersøgelsen at være høj, hvorfor resultatet af undersøgelsen også kan

tillægges en væsentlig værdi. Igen er det dog vigtigt at understrege, at undersøgelsen be-

handler et segment af en ungdomsårgangs – nemlig gymnasieelevers – oplevelse af idræt i

folkeskolen (og gymnasiet) nuanceret via idrætslærere i gymnasiet.

2.3 Brugen af  benchmarking

Benchmarking i nærværende sammenhæng skal forstås som en sammenlignende  undersø-

gelse. Formålet med undersøgelsen er således læring i den forstand, at undersøgelsen vil

medvirke til at kortlægge, hvad der kendetegner idræt i henholdsvis folkeskolen og i gym-

nasiet, og dermed muliggøre, at de to uddannelsesniveauer kan lære af hinandens kende-

tegn. I den sammenhæng er det væsentligt at gøre det klart, at undersøgelsen ikke er base-

ret på en forventning om rangordning mellem idræt på de to uddannelsesniveauer, men blot

at der er tilstrækkelig forskel mellem de to uddannelsesniveauer til, at de to kan lære af

hinanden.

Særligt for denne benchmarking mellem idrætsundervisningen i gymnasiet og i folkeskolen

er, at det er eleverne  selv, der udfører benchmarkingen i kraft af en relativering af de to

idrætsformer. Én af forudsætningerne for, at resultatet af denne form for benchmarking

bliver frugtbar, er, at respondenterne er i stand til at reflektere over forskelle og ligheder

mellem de to former for undervisning. Denne forudsætning synes grundlæggende at være
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opfyldt i de gennemførte fokusgrupper, eftersom eleverne på tilfredsstillende vis sammen-

stillede oplevelsen af idræt i gymnasiet med idræt i folkeskolen.

Eleverne foretog dog i visse tilfælde en ubevidst rangordning af de to former for idræts-

undervisning – til trods for at der blev anvendt en AI-tilgang – hvilket til tider virkede blo-

kerende for at fremkalde de gode oplevelser i folkeskolen. Konsekvensen var, at fokus-

gruppeinterviewene med deltagelse af elever i højere grad blev rettet mod, hvad folkesko-

len kan lære af gymnasiet, end hvad gymnasiet kan lære af folkeskolen. Det er imidlertid

DMA/Researchs vurdering af dette forhold i sig selv er et resultat og derfor også retfær-

digvis bør have indflydelse på gennemførelsen af fokusgruppeinterviewene.

En anden forudsætning for en frugtbar benchmarking er, at de gode oplevelser og dermed

de fremkomne forbedringsforslag er overførbar på de to sammenstillede cases. Ved slut-

ningen af fokusgruppen blev deltagerne spurgt, hvorvidt det, som fungerer bedst i gymna-

siet, kunne overføres til folkeskolen og vice versa. Svaret var, at det i mange tilfælde er

muligt at overføre erfaringer – eksempelvis i forhold til lærernes engagement, alsidighed

og medbestemmelse – mens der var andre erfaringer, som det ikke er muligt at overføre.

Som eksempel bemærkede nogle af eleverne, at man ikke uden videre kunne overføre

gymnasiernes succes med en mere lærerstyret undervisning til folkeskolen, i og med at

valgfrihed og lyst synes at være altafgørende motivationsfaktorer i folkeskolen.

Benchmarkingperspektivet var væsentligt anderledes i lærerfokusgrupperne  sammenlig-

net med elevfokusgrupperne, hvilket skyldes, at der i lærergrupperne ikke i samme ud-

strækning var fokus på relativeringen af de to idrætsformer. Set i et benchmarkingperspek-

tiv var formålet med lærerfokusgrupperne, at lærerne skulle nuancere forståelsen af, hvad

der fungerer godt i gymnasiets idrætsundervisning, og hvorfor det fungerer godt. Således

var lærerne indirekte med til at styrke og underbygge den relativeringsproces, som fandt

sted i elevfokusgrupperne, ligesom idrætslærerne også kunne supplere med viden, som

ligger udenfor elevernes rækkevidde; eksempelvis idrætsfagets udmøntning i 2.g og 3.g

samt fagets udvikling over tid.
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2.3.1 Opsummerende om benchmarking
Ovenstående taget i betragtning synes samstillingen af de to undervisningsformer at være

en frugtbar fremgangsmåde; ikke mindst fordi dette har været med til at belyse, hvilke

baggrundsfaktorer der er væsentlige for forskellene mellem de to undervisningsformer,

samt hvad der udgør en kvalitativ god undervisning på begge niveauer. Dertil kommer, at

det er et resultat i sig selv at konstatere, at der er visse erfaringer, som ikke er direkte over-

førbare mellem de to niveauer, men at der måske nærmere er tale om en ’arbejdsdeling’2

mellem de to niveauer. I den sammenhæng er det dog også vigtigt at være opmærksom på,

at de to samstillede cases ikke kun kan lære af hinanden, men også lære af sig selv. Sagt

med andre ord så rummer undersøgelsen også flere udviklingsperspektiver for gymnasiet i

kraft af, hvad de kan lære af sig selv, trods det at der på sin vis er tale om en ensidig

benchmarking af idræt i folkeskolen overfor idræt i gymnasiet.

                                                
2 Begrebet arbejdsdeling vil blive nærmere uddybet i afsnit 5.
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3 Idræt i gymnasiet sammenlignet med folkeskolen: Formål,
struktur og status.

Formålet med dette kapitel er at give en indføring i, hvordan idrætsundervisningen udfor-

mer sig i gymnasiet med hensyn til undervisningsmetoder, strukturering og pædagogisk

tilgang, samt hvad der opfattes, som værende formålet med idræt i gymnasiet, og endelig

hvad der er idrætfagets status i gymnasiet. Dette vil løbende blive kontrasteret med idræt i

folkeskolen.

3.1 Hvad er formålet med idræt?

Blandt eleverne er der en flersidet oplevelse af, hvad der er formålet med idræt i gymnasi-

et. Således har idræt i gymnasiet ifølge eleverne både en rekreativ, afvekslende  og social

funktion, samtidig med at formålet med idræt også er at introducere til og motivere til at

udøve idræt i fritiden.

Lærerne derimod synes at lægge mindre vægt på den rekreative funktion til fordel for den

introducerede/motiverende funktion, ligesom lærerne anlægger en væsentlig mere fysiolo-

gisk indgangsvinkel til faget idræt. Formålet med idræt udtrykker en af idrætslærerne så-

dan:

Forståelse for kroppen, føle glæde ved at bruge kroppen, langsigtet plan om

at yde inspiration efter skole.

I forbindelse med formålet er det ydermere interessant, at eleverne ikke synes at opleve

nogen markant forskel mellem formålet med idræt i gymnasiet og i folkeskolen, således at

det også i folkeskolen handler om rekreation og afveksling samt introduktion til det at

dyrke idræt i det hele taget. I denne sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje, at der

er tale om 1.g elever, som ikke har forudsætninger for at besidde en fuldt udviklet forståel-

se af formålet med idræt i gymnasiet.
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At eleverne ikke oplever forskel i formålet med idræt i henholdsvis folkeskolen og gymna-

siet betyder dog ikke, at der ikke er forskel på undervisningen på de to uddannelsesniveau-

er. Tværtimod så understreger flertallet af eleverne netop, at der er væsentlig forskel på

udmøntningen af formålet, sådan at folkeskolens idrætsundervisning i højere grad er

præget af leg og frivillighed, mens gymnasiets idrætsundervisning i højere grad er kende-

tegnet ved en stærk faglighed og en grad af pligt. Således er følgende elevudsagn udtryk

for opfattelsen af udmøntningen af formålet i folkeskolen:

Der var lagt op til, at folk skulle have det sjovt, for at de kom til timerne; vi

gik fx til bowling, klatring, o.l.

Mest socialt i de små klasser – et forlænget frikvarter med redskaber. Klas-

sen bliver bundet sammen, når de laver noget de har lyst til – alle har et for-

hold til det, og det giver en god basis at binde dem sammen på.

Omvendt understreger en elev også, at:

Bliver mere og mere bevidste om kroppen, jo længere man kommer frem i

folkeskolen.

Opsummerende om formålet synes der altså en forholdsvis tydelig forskel mellem hen-

holdsvis elevernes og lærernes opfattelse af formålet med idræt i gymnasiet, hvor lærerne i

højere grad betoner de fysiologiske elementer af formålet. Således synes eleverne i en vis

udstrækning at videreføre formålet med idræt fra folkeskolen til gymnasiet; dog med be-

vidstheden om, at formålet søges opfyldt på meget forskellig vis i henholdsvis gymnasiet

og folkeskolen.

3.2 Strukturering af idrætstimerne

Set i lyset af at elevernes opfattelse af formålet synes at hænge tæt sammen med den prak-

tiske tilrettelæggelse af faget, er det yderst interessant, at eleverne netop finder, at der er

stor forskel på idræts tilrettelæggelse i henholdsvis gymnasiet og folkeskolen. Den nok

største forskel mellem elevernes vurdering af gymnasieundervisningen og folkeskoleun-

dervisningen er, at alsidigheden – forstået som variation, spændvidde og innovation – op-
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leves langt større i gymnasiet. Effekten af alsidighed vil blive gennemgået mere detaljeret

nedenfor i afsnit 4.1.

I såvel elev- som lærerfokusgrupperne fremkom det billede af idrætsundervisningen i

gymnasiet, at det første år er relativt fast tilrettelagt, sådan at eleverne bliver introduceret

til en række sportsgrene eller mere tværgående discipliner som eksempelvis boldbasis.

Fornemmelsen er dermed også, at undervisningen generelt er bygget op over flere længe-

revarende forløb – normalt otte til ti lektioner – som sikrer en vis progression i undervis-

ningen. Progression gælder både den enkelte time og over et længerevarende forløb, hvor

eleverne bid for bid introduceres for en sportsgren. Et eksempel fra en boldspilstime kunne

se sådan ud: Fra opvarmning til teknikøvelser over spillignende situationer til egentligt

spil.

Divergens i idrætslærernes opfattelse af formålet med idræt medfører naturligt nok, at der

trods fællestræk ved idrætsundervisningen også er en stor spændvidde . Som det vil blive

diskuteret nedenfor, er der eksempelvis stor forskel på, hvordan alsidighed udfolder sig;

om det er i bredden eller i dybden. Et eksempel, som går på tværs af det traditionelle forløb

med otte til ti lektioner, er en gymnasieskole, hvor der bliver samarbejdet med universitetet

om at gennemføre undervisning i vand i et helt semester. Ligeledes er der blandt lærerne

forskellige opfattelser af, hvordan undervisning bør vægte henholdsvis det trænende ele-

ment – som opfylder det fysiologiske og sundhedsmæssige formål – og det kreative ele-

ment – som mere fremmer formålet om kropsforståelse og bevægelsesglæde. Billedet er

altså ikke kun præget af ligheder i opbygningen af idrætstimerne, men også af betydelig

variation.

Ifølge både elever og lærere foregår undervisningen i de fleste tilfælde ikke på stamholde-

ne, men derimod på dobbelthold – ofte en sproglig og en matematisk klasse blandet. Dette

synes at være en hensigtsmæssig inddeling, da det dels fremmer muligheden for holdind-

delinger efter sportsgrene, dels giver mulighed for, at eleverne breder deres kontaktflade

ud. Endelig giver det også den fordel, at der er mulighed for, at flere lærere er tilknyttet

undervisningen, hvilket er med til at fremme muligheden for variation i undervisningen.

Der er også enkelte elever, der har oplevet kønsopdelt idræt i gymnasiet, hvilket i visse

tilfælde kan være hensigtsmæssigt. De færreste forekommer dog at være fortalere for køn-

sinddeling, hvilket sandsynligvis skal ses i lyset af, at eleverne også opprioriterer det so-
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ciale og rekreative formål i idræt, som ifølge flere af eleverne opfyldes bedre, når kønnene

er blandet.

I folkeskolen synes idræt i nogle tilfælde at foregå i en mere traditionel klasseform med én

lærer til én klasse, hvilket en elev udtrykker sådan:

Meget anderledes [end gymnasiet], da man havde en lærer til en årgang.

Eleverne overdøver læreren og får sin vilje mht. sportsgren.

Ifølge ovenstående citat, er det netop grundet undervisningsformen, at mindste fællesnæv-

ner – forvaltet ved at lade flertallet bestemme idrætsgrenen – bliver afgørende for folke-

skoleundervisningens gennemførelse jf. nedenfor.

Der synes endvidere at være forskel på den pædagogiske tilgang til idræt i henholdsvis

gymnasiet og i folkeskolen. En af de væsentligste præmisser for en god idrætsundervisning

i folkeskolen er ifølge eleverne, at alle deltager i undervisningen. Det stiller krav til, hvilke

forløb man kan gennemføre – mindste fællesnævner bliver central, da lysten er altafgø-

rende. Som følge deraf synes medbestemmelse også at have dels forskellig form, men også

forskelligt formål på de to uddannelsesniveauer. I folkeskolen synes det i høj grad at

handle om afklaring af lyst, mens det i gymnasiet handler om aktiv inddragelse og styrkel-

se af elevernes ansvar for egen læring. Dette udtrykker en elev sådan:

Kan ikke se den store forskel i formen på undervisningen [mellem de to ud-

dannelsesniveauer] – det er den samme metode, men deltagelse udgør for-

skellen.

Indflydelsen af medbestemmelse på idrætsundervisning vil blive gennemgået nærmere i

afsnit 4.3 nedenfor.
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3.3 Idrætsfagets status

Et pausefag – ikke så meget som i folkeskolen – men stadig mere pause …

hvilket karakteren også indikerer [jf. karakteren tæller kun halvt].

Som ovenstående elevcitat viser, så synes eleverne bevidste om, at idræt er et fag som

nedprioriteres i forhold til andre fag – i hvert fald i det tilfælde, hvor de bliver stillet

overfor en konkret prioritering mellem eksempelvis at forberede en matematikaflevering

og deltage i idrætsundervisningen:

Pjækker nogle gange for at lave lektier. Det er ikke fordi, man ikke har lyst

[til idræt].

I den sammenhæng bør det nævnes, at problemet med nedprioritering synes at blive større i

de tilfælde, hvor idrætsundervisningen er placeret henholdsvis først eller sidst på dagen.

Desuden synes idræt i den situation også at miste sin funktion som afbræk i de boglige fag

ved starten eller slutningen af en skoledag. På byskolerne synes dette skemaproblem forår-

saget af, at idrætsfaciliteterne ligger udenfor skolen, og derfor ofte kræver rejseaktivitet,

som placeres først eller sidst på dagen. Dog hører det med til billedet at fraværet i idræt i

gymnasiet af lærerne vurderes som lavt.

Trods nogle elevers bevidste fravalg af idræt til fordel for andre fag, synes eleverne i høj

grad bevidste om, at valget af gymnasiet også implicerer valget af idræt, hvorfor de i bund

og grund føler sig forpligtet til at deltage. I det hele taget synes den opdragelse i ansvar

for egen læring, som er en del af gymnasiet, også at have indflydelse på idrætsfaget og

elevernes engagement i undervisningen. Derfor er det også i elevernes øjne hensigtsmæs-

sigt at stille krav til deres deltagelse i undervisning; mere herom i afsnit 4.2 om forudsæt-

ninger.

Formentligt som en følge af forskellen mellem elevernes og lærernes opfattelse af idræt i

gymnasiet er der også forskel på deres opfattelse af idrætsfagets status og placering i fo r-

hold til de andre gymnasiale fag. Således opfatter lærerne idræt som et ’fag’ på lige fod

med andre gymnasiefag, hvormed pligt også er en del af idræt, såvel som det er det i andre

fag. Samtidig synes lærerne dog bevidste om, at både kollegers og ledelsens opfattelse af

idrætsfagets status og dermed dets prioritering ikke forekommer at være tilfredsstillende.
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Flere lærere har således følelsen af, at der ses skævt til ekstraordinære idrætsarrangemen-

ter, idet idræt ikke må gribe forstyrrende ind i anden undervisning:

Der er nogle[de øvrige lærere på gymnasiet], som trækker på mundvigen. De

synes, det er lidt mærkeligt med nogle af de ting, der laves [ex. kælkning] .

Årsagen findes ifølge lærerne i, at idræt ikke er et eksamensfag, hvorfor det netop er sær-

deles væsentligt at gøre opmærksom på sit fag og være insisterende på, at idræt er et ’fag’.

Mere herom i afsnit 4.5.

3.4 Opsummering på formål,  struktur og status

Der synes samlet set at være markant forskel på idrætsundervisningens strukturering og

den pædagogiske tilgang på de to uddannelsesniveauer, trods det at eleverne ikke opfatter

formålet som synderligt forskelligt for idræt i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet. Set i

et benchmarkingperspektiv er det interessante dog ikke blot at konstatere, at der er forskel,

men nærmere at forstå, hvilke faktorer der konstituerer denne forskel. Disse faktorer vil

blive kortlagt i det følgende kapitel 4.
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4 Forskelle og ligheder mellem idræt i folkeskolen og i gymn a-
siet: Årsager og forklaringer

Formålet med dette afsnit er at kortlægge, hvordan de respektive begreber som alsidighed,

medbestemmelse, forudsætninger, teori, tværfaglighed og lærernes kompetencer har ind-

flydelse på udmøntningen af idræt i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet, og hvordan de

to idrætsfag kan lære af hinandens håndtering af de forskellige begreber.

4.1 Alsidighed: I  bredden el ler  dybden?

Som allerede nævnt, vurderer eleverne, at der er større alsidighed i gymnasiets idrætsun-

dervisning end i folkeskolen forstået som antallet af sportsgrene og discipliner, som ele-

verne er blevet introduceret for. I det hele taget synes elevernes forståelse af begrebet als i-

dighed at være bundet op på bredde  i faget – i form af mange idrætsgrene. Derimod har de

færreste erfaring med, at alsidighed også kan være givet ved at gå i dybden med en disci-

plin, og hvor alsidigheden består af de forskellige nuancer af disciplinen, som det var til-

fældet i eksemplet ovenfor med vandsport over et helt semester. Denne ensidige fokusering

på bredde synes lidt paradoksal, eftersom de elever, som netop har erfaret alsidighed i dyb-

den, finder, at det er stimulerende for motivation for og glæden ved idræt. Ligeledes frem-

hæver en idrætslærer, at alsidighed i dybden kan være en nødvendighed for, at eleverne

opnår forståelse for deres ’rolle’ i spillet og for at udvikle deres koncentrationsevne.

Definitionen af alsidighed knyttes også tæt til fornyelse og innovation, hvilket flere elever

netop bemærker var en mangelvare i folkeskolen. Pædagogisk synes dette at have en nega-

tiv konsekvens for undervisningen, hvilket nedenstående citat fra en elev illustrerer:

I folkeskolen er det sportsgrene, man kender i forvejen, og det forventes, at

man kan, ellers bliver man bænkevarmer.

Igen skal dette ses i sammenhæng med, at elevernes lyst – eller flertallets lyst – i mange

tilfælde er rammesættende for idrætsundervisningen i folkeskolen: Når de fleste gerne vil

spille fodbold, så blev der spillet fodbold. Som en elev bemærker, så blev udmøntningen af
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idrætsundervisningen i folkeskolen derfor meget afhængig af, hvad eleverne foretager sig i

fritiden, fordi det er der, deres viden om idræt – og dermed deres forudsætninger for at

vælge – bliver grundlagt. Denne begrænsning i rammesætningen synes, at have den uhe l-

dige effekt, at nogle netop kommer til føle sig som bænkevarmere, der blot skal deltage på

de andres præmisser.

I den sammenhæng er det interessant, at flere af eleverne erkender, at en af kvaliteterne

ved idræt i gymnasiet netop er, at undervisningen skiller sig ud fra den sport, de dyrker i

fritiden. Eksempelvis synes tværgående temaer som boldbasis, kreative udfoldelser eller

blot det, at de bliver inddraget i opvarmningen at være med til at fremme følelsen af alsi-

dighed. Det er fø lgende elevcitater med til at understrege:

Halv måned hvor vi dansede forskellige ting, makedonske danse, som passe-

de godt ind i sammenhængen, selv om det ikke tændte en gnist i én. Det

handlede om at komme over en personlig grænse.

Lærerne lægger meget initiativet over til eleverne, og det kan også være med

til at skabe alsidighed.

Idræt skal ikke efterligne sport udenfor skoletid. Godt at blande idrætsgrene
på en ny måde – det er også alsidighed.

Der synes med andre ord at være flere måder at definere alsidighed i bredden: Den ’tradi-

tionelle’ i forhold til antallet af idrætsgrene og discipliner eller den ’alternative’ i forhold

til at sammensætte disciplinerne på en måde, så de kendte aspekter af det pågældende spil

ikke er i centrum eller ved at anvende en inddragende pædagogisk tilgang.

I så henseende handler alsidighed også om, at eleverne føler progression i undervisnin-

gen, så deres viden om den pågældende idrætsgren øges, lige meget hvilke forkundskaber

eleverne har. Set i det perspektiv, er det også uhensigtsmæssigt, at idrætslærerne i folke-

skolen ikke i højere grad udnytter de muligheder, der er for at skabe en alsidig undervis-

ning. Ifølge eleverne er dette en af grundene til, at idrætsundervisningen i folkeskolen

forekom ensformig. Således udtaler en elev:
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Brugte ikke kricketsættet. Brugte kun atletikbanen to gange i min skoletid;

handler om at bruge de faciliteter, der er og udnytte mulighederne.

Dette citat skal ses i lyset af, at ingen af fokusgruppedeltagerne – hverken lærere eller ele-
ver – udtrykte, at faciliteterne er direkte begrænsende for undervisningens kvalitet.

Opsummerende synes alsidighed at være et svært begreb at definere, fordi særligt eleverne

sætter alsidighed lig en spændende undervisning, hvilket både kan udgøres af introduktio-

nen til mange idrætsgrene og discipliner, en inddragende undervisning, overraskelsesele-

menter i form af tværfaglighed eller en anderledes præsentation af teori. Sagt med andre

ord kan alsidighed forekomme på mange niveauer i undervisning, hvilket endvidere bety-

der, at alsidighed i folkeskolens idrætsundervisning ikke behøver at være begrænset af

strukturen med ’én klasse, én lærer’. Pointen er, at alsidighed ikke nødvendigvis kræver

introduktionen af mange sportsgrene, som kan forekomme vanskeligt for en enkelt lærer at

gennemføre, men at alsidighed også kan være givet ved at inddrage eleverne på en anden

måde eller ved at turde ’trodse’ elevernes lyst og forkundskaber og introducere mere alter-

native discipliner.

4.2 Hensyntagen t i l  forudsætninger:  Niveaudeling el ler  kønsopdeling?

I gymnasielærernes verden er alsidighed tæt knyttet til hensyntagen til elevernes forud-

sætninger for at deltage i en given idrætsgren. Således opfattes alsidighed ikke i sig selv

som en præmis for den gode undervisning, men bør ses i sammenhæng med elevernes for-

udsætninger. Således udtaler en idrætslærer:

Der skal være noget til de små og de store, og noget til pigerne og noget til

drengene, noget til kraft, udholdenhed og kreativitet – forudsætningerne de-

finerer alsidigheden.

I modsætning til eleverne synes idrætslærerne meget bevidste om, at alsidighed ikke ude-

lukkende er givet ved bredde i form af antallet af idrætsgrene og discipliner, men at alsi-

dighed i højere grad er et pædagogisk instrument. Det er netop via variation og introdukti-

on af ukendte sportsgrene, at det er muligt at skabe nye læringsformer, ny forståelse for
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idræt, men måske vigtigst af alt; at nå eleverne trods forskellige forudsætninger for at del-

tage. I nogle læreres øjne skal man dog være påpasselig med at forveksle alsidighed med

innovation, eftersom mange elever ikke kender til de grundlæggende idrætslige discipliner

og fysisk er dårligt rustet. Det er med andre ord elevernes forudsætninger, som bør definere

i hvor høj en grad alsidighed er givet ved innovation, eller i stedet bør være givet ved en

alsidig grundtræning.

Generelt synes idrætslærerne enige om, at det er væsentligt at motivere de ’svagere’ elever

ved at inddrage dem på deres niveau. Der er derimod stor uenighed om midlet til at opfyl-

de dette mål; niveaudeling eller mere implicit undervisningsdifferentiering. Det, der synes

at skille vandene, er fortolkningen af formålet med idræt – om det er at forbedre elevernes

fysiske tilstand via træning, eller om det er at øge deres kropsforståelse og bevægelsesglæ-

de. Således synes der en bred modstand mod niveaudeling udfra argumentet om, at krops-

glæde og selvforståelse bedst dyrkes på tværs af niveauer, hvilket en lærer udtrykker så-

dan:

De får overskredet nogle grænser og får set hinanden i nogle discipliner, som

de ikke kender og ser hinanden til noget, de er gode til og noget, de er mindre

gode til, hvilket er konstruktivt.

Dette skal ses i sammenhæng med, at undervisningsdifferentiering ifølge flere lærere

nemt kan finde sted uden at niveaudele ved netop at tage udgangspunkt i elevens forudsæt-

ninger og ad den vej lære dem, at den relative udvikling er ligeså vigtig som det absolutte

færdighedsniveau. Som et redskab til at understrege den relative udvikling, erkender flere

lærere også, at de giver karakter for netop udviklingen og engagementet frem for stand-

punktet. For flere lærere synes det ydermere væsentligt at lære eleven, at man kan nyde

idræt lige meget hvilket niveau, de befinder sig på. Hensyntagen til forudsætning må med

andre ord ikke blokere for, at eleven opnår forståelse for egne evner.

På den anden side er nogle lærere varme fortalere for niveaudeling udfra argumentet om,

at niveaudeling dels er med til at motivere og understrege idræts status som et fag, der bør

tages seriøst, dels at det kan virke dræbende på elevernes motivation, hvis de ikke får lov

til at drage nytte af de evner, de har, ved at dyrke idræt med andre på deres niveau. Denne

holdning synes også at være fremherskende blandt et flertal af eleverne, som i høj grad ser

gymnasiets idrætsundervisning som en mulighed for at få lov til at udvikle sig idrætsfag-
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ligt. Omvendt er der også en gruppe elever, som forudser, at eksempelvis samarbejdsevne

ikke vil blive udviklet på samme måde ved niveaudeling som deling på tværs af forudsæt-

ninger.

En ting er dog fælles for elevernes opfattelse; nemlig at muligheden for at udvikle sig

idrætsfagligt er bedre i gymnasiet end i fo lkeskolen. Således bemærker en elev:

[Undervisningen i gymnasiet er] … mere fokuseret på den enkelte. [Læreren]

retter faktisk på folk, mens fejl aldrig blev rettet i folkeskolen.

I det hele taget synes eleverne at acceptere, at der ikke i samme udstrækning som i folke-

skolen tages hensyn til forskellige forudsætninger i gymnasiet. Faktisk synes det at påvirke

opfattelsen af faget i en positiv retning, at der stilles krav, hvilket følgende elevcitater er

med til at understrege:

Hvis der er nogen, som har et handicap, så skal der tages hensyn, men ellers

ikke. Det er et fag og ikke noget som er lyststyret – det er væsentligt at holde

fast i det for ikke at udvande faget.

Der skal ikke stilles flere krav [i folkeskolen]; godt at være fri i lige nøjagtig

idræt, hvor der er plads til medbestemmelse. I gymnasiet har du selv valgt

det, og så er det også OK at skulle rette sig efter de faste rammer.

Denne holdning om, at det i gymnasiet er naturligt at stille krav, synes som nævnt at hænge

sammen med, at eleverne har forstået budskabet om at tage ansvar for egen læring. Såle-

des henviser eleverne også flere gange til, at der er ministerielle krav, som undervisningen

skal leve op til, hvorfor de bliver nødt til at sluge noget, de ikke umiddelbart har lyst til.

Modsat beretter flere, at det kun var sjovt i folkeskolen, når det var en idrætsgren, de havde

lyst til at dyrke. Noget tyder altså på, at idrætsfagets faglige profil har stor indflydelse på

elevernes engagement, sådan at en stærk faglig profil i sig selv kan fremme lysten til idræt.

Kønsopdeling af undervisningen synes ikke særligt udbredt i hverken gymnasiet eller i

folkeskolen. Der hvor det eksisterer, er det i mange tilfælde en konsekvens af valgfrihed og

dermed mere tilfældigt end et bevidst instrument. Nogle lærere bemærker dog, at kønsde-

ling forekommer at være hensigtsmæssig på de skoler, hvor der er mange indvandrere. En
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enkelt lærer ønskede desuden at få bekræftet sine fordomme om kønsopdeling og afprøve-

de det i et forsøg med overraskende resultater, da det viste sig, at begge køn udviklede sig

bedre, hvis de var adskilte i undervisningen.

Opsummerende synes svaret på spørgsmålet om niveaudeling eller kønsopdeling at være:

Hver ting til sin tid. Det interessante i nærværende sammenhæng er elevernes ret markante

ønske om, at der stilles krav til alle i idræt lige meget hvilke forudsætninger, de har for at

deltage, og at niveaudeling i deres øjne er en god måde at fremme dette på. På den anden

side skal man ikke blot ignorere idrætslærernes argumenter om, at arbejde på tværs af ni-

veauer også er et pædagogisk instrument til at øge kropsforståelse og øve samarbejde samt

til at sikre alles deltagelse og engagement. Dette indikerer også, at kvaliteten i folkeskolens

idrætsundervisning ikke blot kan skærpes ved blindt at niveauinddele eleverne, da dette

formentlig vil betyde en svækkelse af de rekreative og sociale funktioner ved idræt, lige-

som langt fra alle ville kunne drage faglig nytte af niveaudelingen. På den anden side bør

man lytte til elevernes ønske om, at der stilles krav til dem, og hvordan disse krav påvirker

deres opfattelse af idrætsfagets status.

4.3 Medbestemmelse: Valgfr ihed el ler  inddragelse?

Generelt finder eleverne, at graden af medbestemmelse er lavere i gymnasiet, end den er i

folkeskolen. Denne oplevelse kan i høj grad henføres til, at der er tale om 1.g elever. Såle-

des beretter idrætslærerne netop, at det er udtryk for en bevidst pædagogisk stillingtagen,

at eleverne ikke har større medbestemmelse i 1.g. Eleverne vurderes ganske simpelt ikke at

have den fornødne indsigt til at kunne vælge idrætsgren, hvorfor eleverne i udgangspunktet

’ses an’ og derefter tildeles mere ansvar i forhold til styrker/evner. Endelig er holdningen

blandt nogle af lærerne, at de har en forpligtelse til at beskytte mindretallet, som ikke ville

komme til orde i en situation med fuldstændig valgfrihed. Denne holdning synes markant

anderledes end praksis i folkeskolen, hvor flertallet netop har tendens til at være ramme-

sættende for undervisningen.

Det kan være frugtbart at anskue medbestemmelse som et kontinuum gående fra mindre til

mere kontrollerede former for medbestemmelse; eller fra valgfrihed til inddragelse. Dette

kontinuum illustrerer også, hvordan værdien af medbestemmelse er afhængig af balancen
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mellem på den ene side manglende styring og på den anden side manglende inddragelse.

Denne balance er afgørende for motivationen. Det mest interessante i nærværende sam-

menhæng er dog, at balancen ligger forskellige steder på kontinuumet i henholdsvis gym-

nasiet og folkeskolen.

Trods det at flere af eleverne synes, at det i gymnasiet er mere motiverende at blive kørt

igennem et fast skema, hvor læreren bevarer initiativet – og dermed også autoriteten – sy-

nes de bevidste om, at den centrale styring ikke blot kan overføres til folkeskolen. Dette

skyldes, at idræt netop er et af de få fag, hvor man kan lære at ’administrere’ valgfrihed,

hvilket er et vigtigt led i den almene dannelse. Faren i folkeskolen ligger derimod i, at læ-

reren i mange tilfælde blot overtales af elevernes ønsker, hvorfor medbestemmelse nær-

mest får karakter af flertallets tyranni og efterlader nogle af eleverne uengagerede og med

følelsen af at være bænkevarmere (jf. citatet i afsnit 4.1). Dertil kommer, at en situation

med manglende lærerstyring af timen også meget nemt kan komme til at virke uoverskue-

lig og rodet, og derfor demotiverende for eleverne.

Flere elever fremsatte dog ønske om højere grad af inddragelse i gymnasiet i form af

eksempelvis at blive gjort ansvarlig for dele af undervisningen eller at få tildelt valg i lære-

rens valg. En af lærerne gav et eksempel på, hvordan eleverne kan tildeles mere ansvar for

undervisningen under kontrollerede former. Det var et eksperiment med at lægge tre styk-

ker papir på midten af gulvet, hvor eleverne dels skulle formulere overskriften for den

idrætslige aktivitet, dels sikre at alle elevers navne blev fordelt på aktiviteterne. Øvelsen

indeholdt altså både elementer af valgfrihed, gruppearbejde og samarbejde, og er således et

eksempel på en måde at skabe balance mellem valgfrihed og inddragelse.

Opsummerende er det afgørende at finde den rigtige balance mellem på den ene side lærer-

styring, og på den anden side at eleverne inddrages og gøres medansvarlige for undervis-

ningen. Samtidig er det dog også vigtigt – særligt set i lyset af, at idrætsfagets profil og

status har stor indflydelse på elevernes engagement jf. afsnit 4.2 – at inddragelse og valg-

frihed i idræt ikke adskiller sig meget fra andre fag, sådan at idrætsfaget ikke reduceres til

at være styret af elevernes lyst. Konklusionen synes dermed, at det i høj grad er lærernes

evne til at anvende medbestemmelse som pædagogisk instrument, som er afgørende for

medbestemmelsens indflydelse på kvaliteten i undervisningen.
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4.4 Teori:  Teori  ?  praksis?

Teori synes at spille en meget tilbagetrukket rolle i folkeskolens idrætsundervisning.

Stort set ingen af eleverne kan huske, at de er blevet præsenteret for teori i folkeskolen;

eksempelvis blev nogle ikke undervist i et pågældende spils regler eller teknikker, hvilket

var hæmmende for at få spillet til at fungere. Forskellen mellem folkeskolen og gymnasiet

lader sig illustrere i nedenstående elevcitat:

Havde Cooper-test men fik ikke uddybet hvordan og hvorfor – man ser, hvem

der er god, og hvem der er dårlig, og det er teorien – fik ikke nogen uddyb-

ning af resultaterne. Når man måler kondital i gymnasiet, tager man ud-

gangspunkt i resultaterne og forklarer det med teori.

I den forbindelse er det dog væsentligt at holde sig for øje, hvordan eleverne definerer teo-

ri:

Teori er det, som ikke er fysisk.

Som ovenstående citat viser, så opfattes teori ret bogstaveligt som en kontrast til den fysi-

ske eller aktive undervisning, hvilket hænger sammen med, at eleverne primært definerer

teori som læren om kroppen, fysiologi og idrætshistorie og i mindre udstrækning som

indlæring af tekniske færdigheder. Udfra denne opfattelse af teori, ønsker eleverne heller

ikke at øge mængden af teori, da de vurderer, at der er større lyst til og behov for at være

fysisk aktiv. Denne holdning kan forekomme en smule paradoksal i betragtning af, at ele-

verne netop synes, at en af styrkerne ved gymnasiet er fagligheden, og det at der stilles

krav til dem. Det er måske derfor ikke teori som sådan, der er vanskeligt fordøjeligt for

eleverne, men derimod når teorien præsenteres i traditionel undervisningsform og dermed

går ud over idræts rekreative og sociale funktioner, som netop vægtes højt af eleverne.

I den forbindelse er det interessant, at de elever, som har idræt på mellemniveau værdsæt-

ter teoriundervisningen. Dette skyldes nok dels, at de har en særlig interesse i idræt, ellers

ville de formentligt ikke have valgt faget på mellemniveau, men dels også at de er forbe-

redte på, at teori indgår som klasseundervisning på mellemniveau, idet de har faste, ske-
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malagte teoritimer. Endelig er idræt på mellemniveau et eksamensfag. Modstanden mod

teori på obligatorisk niveau synes derfor også i nogen grad at bunde i, at det ikke er for-

ventet. I tråd hermed beretter en række lærere også, at traditionel klasseundervisning i teo-

ri accepters på obligatorisk niveau, så længe eleverne er blevet adviseret derom, men at det

skaber skuffelse og negativ energi, hvis det kommer uanmeldt grundet lokaleaflysning eller

lignende. I sådan en situation føler eleverne, at de bliver frataget deres ’ret’ til et fysisk

afbræk.

Ifølge idrætslærerne er teori i gymnasiet dog også i høj grad koblet til de praktiske øvelser.

Lærerne ser det således som afgørende for elevernes teoriforståelse, at teori kobles til ele-

vernes livsverden og gøres anvendelsesorienteret. Det handler ifølge lærerne om at få

eleverne til at forstå, at:

Teori er det, som gør det fysiske bedre, og gør det muligt at reflektere over
det fysiske.

Dette gøres bedst ved at introducere teorien i sammenhæng med en konkret øvelse, så ele-

verne har noget at ’hæfte’ teorien op på. Eller sagt med andre ord, så skal teorien have et

individuelt præg, sådan at resultatet kan relateres til eleverne selv og deres forståelse af

egen fysik. Et eksempel på god inddragelse af teori kan læses i nedenstående citat fra en

lærer:

Havde fire timer, hvor de [eleverne] lavede test med hoppehøjde, hvor de så

skulle lave en lille rapport. Så det var et koncentreret forløb, og det synes

eleverne, var rigtig fedt. Mange spurgte, om jeg havde rettet rapporterne.

Det er noget, der ligger ud over forløbet, og så er det spændende.

Ovenstående citat illustrerer endvidere, at brugen af teori netop er med til at skabe alsidig-

hed og variation, som er fremmende for motivation.

Flere af eleverne mener, at teorien – når den defineres som indlæring af tekniske og strate-

giske færdigheder – ville blive mere relevant og anvendelsesorienteret, hvis elever blev

inddelt efter niveau, da der er meget stor forskel på, hvilke teknikøvelser og lignende ele-

verne har brug for.
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Opsummerende synes idrætsundervisningen i folkeskolen ikke at have forberedt eleverne

på, at teori er en integreret del af undervisningen. På den anden side synes eleverne ikke at

lide af teoriforskrækkelse, så længe der er tale om, at teori er en integreret del af den prak-

tiske/fysiske undervisning. Tværtimod ser eleverne netop kvaliteten i, at der stilles krav til

dem, at deres faglighed indenfor idræt udvikles og endelig, at teori også kan skabe alsidig-

hed. Det afgørende er derfor, at teorien dels bliver gjort virkelighedsnær ved hjælp af

praktiske eksempler, dels at teorien bliver præsenteret på en facon, så den ikke er begræn-

sende for at opfylde idræts rekreative og sociale funktioner, som er så væsentlige for ele-

vernes motivation.

4.5 Tværfaglighed: Kan idræt indgå i  tværfaglighed?

På baggrund af fokusgruppeinterviewene forekommer der ikke at være tradition for, at

idræt indgår i tværfaglige sammenhænge; hverken i folkeskolen eller i gymnasiet. Spørgs-

målet er så hvorfor det er sådan, eller om idræt overhovedet er et fag, der kan integreres

tværfagligt?

At idræt er så relativ usynlig i tværfaglige sammenhænge synes paradoksalt, eftersom de

elever, som har erfaring med idræt i tværfaglige sammenhænge, finder, at det er frugtbart

og skærper forståelsen for idræt. Særligt i folkeskolen synes tværfaglighed at være en af de

måder, hvorpå der kan skabes alsidighed i undervisningen, og hvor teorien kan blive ind-

draget på en meningsfyldt måde i temaer om eksempelvis kroppen eller sundhed.

Idrætslærerne nævner at en af grundene til, at idræt i gymnasiet kun sjældent indgår i tvær-

faglige sammenhænge er en række strukturelle problemer:

? Skemaproblemer forstået som det, at skemaet er for rigidt til at muliggøre aktivi-

teter på tværs, samt at andre fags skemamæssige muligheder for tværfaglighed op-

prioriteres til fordel for idræt.

? Svær kobling mellem stamhold og valgfag.

? At der flere steder er sket (eller vil ske) en reduktion i antallet af idrætslærere

fra tre til to, hvilket vanskeliggør tværfaglighed.
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Konsekvensen er, at tværfaglighed bliver meget afhængig af den enkelte lærers fagkombi-

nationer og evne til at bygge bro mellem disse fag.

Blandt idrætslærerne er der enighed om, at en af de ting, som kan være med til at fremme

idrætsfagets status, netop er større synlighed i tværfaglige projekter. Dette ville være

med til at skærpe den kollegiale og ledelsesmæssige opbakning til faget, som flere af læ-

rerne opfatter som ikke tilfredsstillende (jf. afsnit 3.3).

Eksempler på tværfaglige projekter er samkøring af idræt og dansk i et tema om kroppen,

et projekt om krop og teori mellem idræt og biologi og endelig det mere maleriske eksem-

pel fra en elev:

Idrætslærerne havde opsnappet emnet fra 50’erne i dansk og historie, så

idræt var ligesom i 50’erne. Lige rækker og meget stramme ordrer og kun

den mandlige lærer, der snakkede – springe buk og stå på hænder – ikke no-

get man lærte noget af rent sportsligt, men det var overraskende og sjovt.

Opsummerende er svaret på de indledende spørgsmål, at der i gymnasiet synes at være en

række strukturelle barrierer for at lade idræt indgå i den tværfaglige undervisning i daglig-

dagen. Dette synes dog ikke at gøre sig gældende på samme måde i folkeskolen, hvor pro-

jektarbejdsformen er mere integreret i undervisningen. Dernæst vil der formentligt være

væsentlige gevinster at hente ved at lade idræt indgå i tværfaglige sammenhæng; i gymna-

siet vil det skabe øget synlighed om faget og forståelse for idræt som ’fag’, mens det i fo l-

keskolen vil være en måde at skabe alsidighed og fokus på teoretiske elementer af idrætten.

Der er med andre ord ingen grund til at nedprioritere idræt i tværfaglige sammenhæng.

4.6 Den gode idrætslærer:  Underviser el ler  dommer?

Hvad udgør den gode idrætslærer; er det den gode sportsmand eller den gode pædagog?

Ifølge eleverne er der ikke den store forskel på, hvad der udgør den gode idrætslærer i hen-

holdsvis folkeskolen og i gymnasiet. På begge uddannelsesniveauer foretrækker de således

en lærer, som er engageret og fagligt dygtig. Alligevel synes der dog forskel på, hvordan

eleverne opfatter disse kvalifikationer i henholdsvis folkeskolen og i gymnasiet.
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I folkeskolen var lærerne dommere, her [i gymnasiet] er de undervisere.

Eleverne nævner flere gange, at underviserne i gymnasiet i højere grad antager rollen som

aktiv underviser og formidler af viden om idræt end lærerne i folkeskolen, som oftere ind-

tager en mere passiv rolle som en art ’forvalter’ af elevernes leg og spil. I denne sammen-

hæng er det dog væsentligt at understrege, at der på trods af udsagn om et relativt større

antal ’forvaltere’ i folkeskolen også er elever der fortalte om  lærere, som er aktive og en-

gagerede undervisere og formidlere af viden om idræt, jf. følgende citat fra én af eleverne:

Læreren var det bedste [ved folkeskolen], som havde lavet sit eget boldspil,

havde humor, formåede at få alle med… Havde karisma.

Der er desuden stor forskel på, hvornår eleverne oplever, at en lærer er engageret. Særligt i

folkeskolen er den engagerede lærer den, som går foran i undervisningen og viser sine

kvaliteter som en god ’sportsmand’ ved at være aktiv og statuere et eksempel for eleverne,

som de kan se op til. Omvendt i gymnasiet er den engagerede lærer også den, som inddra-

ger eleverne og eksempelvis lader eleverne vise, hvordan øvelserne skal laves, og som fo r-

står at formidle en idrætsglæde via decideret undervisning fremfor eksemplificering. Flere

af idrætslærerne mener således også, at den gode lærer, er den som ikke sætter sig selv i

centrum.

I en af lærerfokusgrupperne blev det diskuteret, om denne forskel mellem folkeskole og

gymnasium er blevet forstærket med de nye generationer af idrætslærere i gymnasiet, som

synes at være mere tilbageholdende i forhold til ’følg-mig-pædagogikken’. Alt andet lige

synes der at være en stor spændvidde i lærernes undervisningsstil, som selvfølgelig også

udvikler sig med alderen, hvor der i højere grad må kompenseres for den stadig mindre

fysiske styrke med andre pædagogiske midler. Denne alsidighed i lærerstaben opfattes po-

sitivt af eleverne, eftersom det er med til at fremme alsidigheden.

Der hersker heller ingen tvivl om, at den forskellige uddannelsesmæssige baggrund spiller

ind på, hvornår en lærer opfattes som faglig og engageret i henholdsvis folkeskolen og i

gymnasiet. Flere af eleverne påpeger således, at de har oplevet, at undervisernes forskellige

uddannelsesmæssige baggrund påvirker kvaliteten af deres undervisning, eller måske nær-
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mere elevernes respekt for undervisernes kvalifikationer. Dette illustrer nedenstående citat

fra én af elevgrupperne:

Gymnasielærere har mere med fra uddannelsen, mens folkeskolelærernes vi-

den er baseret på fritidssport.

Og netop respekten for underviseren synes afgørende for, hvordan de mere alternative

sportsgrene og anderledes pædagogiske indgangsvinkler til idrætsundervisningen modtages

hos eleverne, som nedenstående citat viser:

Godt at have et godt forhold til læreren, så har man respekt, og så har man

mere lyst til at danse russisk polka.

Den gode lærer i gymnasiet bør dog ifølge lærerne i nogle tilfælde også være den insiste-

rende lærer forstået som insisterende i forhold til idrætsfagets berettigelse som et fag. Det

kan eksempelvis gøres ved at lægge øvelser ind, som eleverne får skriftlig tilbagemelding

på – og ved at gøre idræt mere synlig i tværfaglige projekter. Dertil kommer, at flere lærere

giver lektier for, fx at analysere en håndboldkamp set på tv. Fornemmelsen er, at flere af

idrætslærerne i gymnasiet ikke er bange for at fralægge sig et image som den lærer, elever-

ne har det sjovt og afslappende med, og i stedet begynde at stille krav.

Ifølge lærerne er den humoristiske sans imidlertid også en væsentlig kvalitet for en

idrætslærer:

Man bliver nødt til at være humoristisk – da der er lidt mere luft og lidt mere

rekreation  – det skal være tilladt at kvaje sig og grine.

Opsummerende er den gode idrætslærer underviser frem for dommer; med andre ord skal

vedkommende være aktivt involveret i undervisning. Dette kan så ske på flere forskellige

måder, da den gode undervisere ikke nødvendigvis bør være spydspids i ’kampen’, men

skal kunne styre og forklare, hvad der sker i kampen.
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5 Overgangen mellem idræt i folkeskolen og idræt i gymnasiet

Formålet med dette kapitel er at kortlægge, hvordan overgangen mellem idræt i folkesko-

len og idræt i gymnasiet opleves af dels eleverne, dels af idrætslærerne.

Som både kapitel 3 og kapitel 4 har illustreret, forekommer der at være store forskelle

mellem idrætsundervisningen på de to uddannelsesniveauer i både form og indhold. Ifølge

eleverne synes der at eksistere en art ’arbejdsdeling’ mellem idrætsundervisningen i hen-

holdsvis folkeskolen og gymnasiet. En arbejdsdeling som er givet ved, at folkeskolen i

højere grad end gymnasiet søger at fremme idrætslig udfoldelse via leg, mens gymnasiet i

højere grad søger at fremme elevernes kropslige forståelse. Denne arbejdsdeling forekom-

mer dog at volde visse problemer for overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet, i og

med at flere af idrætslærerne vurderer, at der er forholdsvis mange elever, som er dårligt

klædt på til at gennemføre idrætsundervisningen i gymnasiet. Det synes der at være flere

grunde til.

Først og fremmest er elevernes fysiske forudsætninger og deres kendskab til grundlæ g-

gende øvelser og idrætslige færdigheder i mange tilfælde for svage. Således konstaterer

flere lærere også, at de fysiske forudsætninger generelt har været faldende gennem de se-

neste år, hvilket synes at være et problem, som derfor ikke udelukkende hidrører folke-

skolen, men udgør et mere generelt samfundsmæ ssigt problem.

For det andet er det problematisk, at eleverne ikke er vant til at arbejde med længereva-

rende forløb, og derfor ikke altid kan forstå progressionen i undervisningen. Dette illustre-

rer nedenstående citat fra en lærer:

Eleverne kan ikke forstå, at man kører [længerevarende forløb] …de er ikke

vant til kont inuiteten. Der er mere pligt i forløbet [i gymnasiet].

Enkelte idrætslærere bemærker i den forbindelse, at eleverne kræver fornyelse og omstil-

ling, ellers mister de hurtigt interessen. I tråd hermed nævner flere elever også, at de bedste

oplevelser i folkeskolen var forbundet med, at der blev inviteret undervisere udefra, eller

de var på besøg hos idrætsklubber. Med andre ord synes folkeskolen ikke på en virknings-
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fuld måde at opdrage eleverne til, at den faglige progression gør undervisningen spæn-

dende og udfordrende. Dette hænger formentligt sammen med, at teorien spiller en så til-

bagetrukket rolle i folkeskolen, som den gør. Derimod er der i folkeskolen fokus på at

fremme den idrætslige glæde via leg og ved at have det sjovt med idræt.

For det tredje synes elevernes forståelse for begreber som medbestemmelse og alsidig-

hed at være meget snæver. Som illustreret ovenfor, opfatter eleverne i højere grad medbe-

stemmelse som valgfrihed end som inddragelse, og i højere grad alsidighed som antallet af

idrætsgrene/discipliner samt fornyelse end som alsidighed i dybden. Dette kan virke be-

grænsende for idrætsundervisningen i gymnasiet, eftersom eleverne ifølge lærerne ikke

umiddelbart er i stand til at forstå den pædagogiske tilgang til faget idræt i gymnasiet. Så-

ledes bør elevernes opfattelse af niveaudeling, som midlet til at fremme undervisningens

kvalitet, nok også ses i lyset af, at eleverne måske ikke er i stand til at gennemskue den

pædagogiske tilgang bag den ikke-niveaudelte undervisning. Dette synes igen at hænge

sammen med et af de formål som eleverne ser med idræt; nemlig rekreation via fysisk ak-

tivitet, og at det frem for alt skal være sjovt. Netop derfor bør der ifølge lærerne også bru-

ges tid og energi på den idrætslige opdragelse i den første tid af gymnasiet, hvori begræn-

set valgfrihed indgår som et væsentligt element. Valgfrihed og medbestemmelse øges der-

efter gradvist i løbet af gymnasietiden.

Opsummerende synes overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet ikke at være problem-

fri. Problemets omfang afhænger dog igen af, hvordan man anskuer ’arbejdsdelingen’

mellem folkeskolen og gymnasiet, og dermed om folkeskolen har til hensigt at forberede

eleverne på gymnasieundervisninger, eller det nærmere er gymnasiet, som i overgangen

bør ’opdrage’ eleverne til at forstå formålet med idræt i gymnasiet og de dertil hørende

pædagogiske tilgange.
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6 Konklusion: Hvad kan folkeskolen og gymnasiet lære af hin-
anden?

Som nævnt allerede i afsnit 2.3 om benchmarking, har undersøgelsen været mere fokuseret

på, hvad folkeskolen kan lære af gymnasiet end vice versa. Som også påpeget, bør dette

opfattes som en konklusion i sig selv, i og med at der synes at være en ’arbejdsdeling’

mellem de to uddannelsesniveauer, hvor folkeskolens ’arbejde’ ifølge fokusgruppedelta-

gerne ikke er så umiddelbart overførbar på gymnasiet, som det omvendt er tilfældet for

gymnasiets ’arbejde’ på folkeskolen. Dermed ikke sagt, at folkeskolen skal efterligne

gymnasiet, men derimod at nærværende sammenligning kan være til inspiration for, hvor-

dan idrætsundervisningen i særligt folkeskolens ældste klasser kan udvikles. Det skal dog

understreges, at gymnasiet stadig kan lære af nærværende undersøgelse; blot i højere grad

af sig selv end af folkeskolen.

I det følgende opstilles en række konklusioner, som henvender sig til henholdsvis gymna-

siet og folkeskolen og er baseret på de gennemgåede temaer:

Til folkeskolen.

 i. Folkeskolen kan overveje at arbejde med længerevarende forløb, da dette dels vil

være med til at stække ’flertallets tyranni’, dels vil mindske overgangsproblemer i

forhold til gymnasiet3.

 ii. Folkeskolen kan med fordel fremme muligheden for undervisning på tværs af klas-

ser og klassetrin med udgangspunkt i at gøre holdene større og dermed fremme mu-

lighederne for en alsidig undervisning.

 iii. Folkeskolen kan med fordel arbejde for at fremme alsidigheden ved at være bevidst

om, at alsidighed forekommer på mange niveauer i undervisningen. Udover introduk-

tionen af mange sportsgrene kan alsidighed opnås gennem inddragelse af eleverne på

en anden måde eller ved at introducere mere alternative discipliner.

 iv. Medbestemmelse i folkeskolen kan med fordel udmønte sig på andre måder end ved

valgfrihed, fx ved inddragelse og et kontrolleret valg for dermed at beskytte min-

dretallet.

                                                
3 Denne konklusion skal modificeres i forhold til betragtningerne om ’bias’ i undersøgelserne. Det er med
andre ord ikke udelukkende folkeskolens rolle at være forberedende til gymnasiet.
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 v. Teori spiller en meget lille rolle i folkeskolens idrætsundervisning, hvilket på nogle

måder forekommer uhensigtsmæssigt, da eleverne fremsætter ønske om en bedre for-

ståelse af de fysiske resultater i forbindelse med eksempelvis fysiske test.

 vi. Idræt i folkeskolen kan overveje at udnytte det potentiale, som ligger i tværfaglighe-

den med henblik på både at gøre undervisningen mere alsidig såvel som teoribaseret.

 vii. Idrætslærerne kan med fordel spille en mere aktiv pædagogisk rolle for at undgå at

læreren blot opfattes som ’dommeren’.

Til gymnasiet.

 i. Gymnasiet kan med fordel arbejde for at skærpe elevernes forståelse for formålet, så

det i højere grad er i overensstemmelse med idrætslærernes opfattelse af formålet.

Dette vil formentlig fremme elevernes mulighed for at se sammenhængen mellem

undervisningens tilrettelæggelse og udbyttet deraf.

 ii. Det synes væsentligt, at idrætslærerne er insisterende i forhold til idræts berettigelse

som et ’fag’, hvor faglig progression og udfoldelse er i centrum, ligesom det er det i

de andre gymnasiale fag.

 iii. En mulig måde at fremme idræts berettigelse som fag på kunne være at øge fagets

synlighed i tværfaglige sammenhænge. Derfor synes det også afgørende at søge at

afhjælpe potentielle barrierer for idræts deltagelse i tværfaglige projekter så som ske-

maproblemer.

 iv. Forståelsen af alsidighed kan med fordel udbredes, så det ikke udelukkende handler

om alsidighed i bredden i form af antal idrætsgrene/discipliner, men også om utraditi-

onelle sammensætninger af allerede kendte discipliner og om als idighed i dybden.

 v. Niveaudeling eller undervisningsdifferentiering kan med fordel benyttes oftere, for

at elevernes mulighed for at udvikle sig i eget tempo fremmes.

 vi. Eleverne kan med fordel inddrages i en større udstrækning og dermed gøres mere

ansvarlig for egen læring tidligere i gymnasieforløbet.

 vii. Det forekommer væsentligt, at teori bliver gjort praksisnært og sættes i relation til

elevernes livsverden, sådan at det ikke blot kommer til at fremstå som en tidsrøver i

forhold til den fysiske udfoldelse.
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Fælles.

 i. Idræt synes at miste sin rekreative funktion, når det afholdes først eller sidst på dagen,

ligesom det synes at øge fraværet.

 ii. Eleverne fremsætter et ret markant ønske om, at der stilles krav til alle i idrætsunder-

visningen, ligegyldigt hvilke forudsætninger de har for at deltage.

Afslutningsvist er det væsentligt at understrege, at der er en selvfølgelig sammenhæng

mellem de respektive konklusioner, som gør dem svære at adskille og stort set umulige at

rangordne. Således er alsidighed en forudsætning for en meningsfyldt brug af medbestem-

melse, mens medbestemmelse er afhængig af lærerens pædagogiske indgangsvinkel, som

igen er afhængig af timernes strukturering og så videre og så videre.

Alt i alt synes undersøgelsen at have bidraget med et stort læringspotentiale, om end der

ikke har været tale om en benchmarking i traditionel forstand, hvor enhederne er direkte

sammenlignelige. Endelig skal det bemærkes, at det er vigtigt at holde sig for øje, at under-

søgelsen er baseret på gymnasieelevers opfattelse af folkeskolen og gymnasiet og ikke

mindst de to relativeret, hvorfor vurderingerne måske ville have set anderledes ud, hvis

andre segmenter af tidligere folkeskoleelever var blevet inddraget i undersøgelsen.



7 Bilag 1
Ingen faciliteter: Gymnasier som ikke har nogle faciliteter til rådighed på skolen, men skal benytte andre offentlige faciliteter.
Få faciliteter: Gymnasier som udelukkende har idrætssal, men ingen idrætshal, svømmehal og/eller udendørs faciliteter
Gode faciliteter: Gymnasier som har flere idrætssale/idrætshaller og udendørsfaciliteter.
Meget gode faciliteter: Gymnasier som har idrætssal, idrætshal, udendørsfaciliteter og svømmehal til rådighed

Gymnasiets navn Antal elever/idrætslærere Geografisk placering Idrætsfaciliteter
1 Espergærde Gymnas ium 771/18 Oplandsgymnasium Meget gode faciliteter
2 Frederikssund Gymnas ium 288/10 Oplandsgymnasium Gode faciliteter
3 Greve Gymnasium 636/15 Oplandsgymnasium Gode faciliteter
4 Nørre Gymnasium 669/15 Bygymnasium Meget gode faciliteter
5 Metropolitanskolen 219/7 Bygymnasium Ingen faciliteter på skolen
6 Christianshavns Gymnasium 513/17 Bygymnasium Få faciliteter på skolen
7 Ishøj Amtsgymnasium 288/7 Oplandsgymnasium Ingen faciliteter på skolen
8 Virum Gymnasium 661/12 Oplandsgymnasium Gode faciliteter, Team Danmark ordning
9 Østre Borgerdyd 322/5 Bygymnasium Ingen faciliteter på skolen
10 Tornbjerg Gymnasium 378/10 Bygymnasium Gode faciliteter, Team Danmark ordning
11 Skt. Knuds Gymnasium og HF 629/16 Bygymnasium Gode faciliteter, Team Danmark ordning
12 Mulernes Legatskole 576/10 Bygymnasium Gode faciliteter
13 Vestfyns Gymnasium 299/7 Oplandsgymnasium Gode faciliteter
14 Svendborg Gymnasium 791/15 Oplandsgymnasium Meget gode faciliteter
15 Amtsgymnasiet i Odder 275/5 Oplandsgymnasium Gode faciliteter
16 Århus Katedralskole 613/12 Bygymnasium Få faciliteter på skolen
17 Viby Amtsgymnasium og HF 572/10 Bygymnasium Gode faciliteter
18 Silkeborg Amtsgymnasium 645/11 Oplandsgymnasium Gode faciliteter, Team Danmark ordning
19 Langkjær Gymnasium og HF 543/7 Oplandsgymnasium Gode faciliteter
20 Paderup Amtsgymnasium 420/9 Oplandsgymnasium Gode faciliteter
21 Århus Statsgymnasium 614/10 Bygymnasium Gode faciliteter
22 Skanderborg Amtsgymnasium og HF 441/6 Oplandsgymnasium Meget gode faciliteter




