
Arbejdsgruppe:   3   Tema:  Motion og bevægelse 
 

Hvad er vores 
drømmescenarie i 
relation til temaet? 

 Rent fysisk har skolen ændret sig, der er fleksible læringsmiljøer overalt, så 
muligheden for bevægelse er til stede.  

 Alle skolernes løbebaner, længdesprings-anlæg og multibaner er sat i tip top 
stand. Endvidere er klatrevæggene blevet en stor succes rundt omkring på 
skolerne.  

 Der er etableret udeskole undervisning.  

 Folkesundheden vil på sigt blive højnet pga. det øgede fysiske aktivitets-
niveau igennem skoleforløbet. Der forventes nedgang i antallet af yngre 
personer, der bliver ramt af diabetes 2 om ca. 20 år. 

 Samarbejdet med det sportslige foreningsliv og andre interessenter har 
bevirket, at interessen og glæden for fysisk aktivitet er blevet fastholdt 
udover skoletiden – gennem hele livet.  
 
Det danske foreningsliv har ganske enkelt fået en renæssance i forbindelse 
med den nye skolereform. Den bekymring, som idrætsforsker Kasper Lund 
udtrykte i en artikel i Politiken d. 2. november 2013, at civilsamfundet ville 
miste sin sammenhængskraft, såfremt foreningslivet i de danske idræts-
klubber ikke eksisterede, er blevet gjort helt til skamme. Der har aldrig 
været så mange medlemmer i Dansk Atletik- og Håndboldforbund. 

 
Citat: ..Civilsamfundets størrelse og styrke har afgørende indflydelse på, hvilket liv vi 
lever, hvor trygge vi er - og på, hvor lykkelige vi er«. Skaber idrætsforeninger 
demokrati? »Ja, foreningslivet er med til at opfostre os som demokratiske borgere. 
Det gør en forskel, om du er kunde eller medlem - om du er forbruger eller borger. 
Om du møder andre mennesker med en forventning om at udveksle ' noget for 
noget' eller med en forventning om at være ' noget for nogen'. Vi ved, at det betyder 
rigtig meget i børns opdragelse, at de indgår i de her store idrætsfællesskaber. 
Foreningsdemokratiet lærer børn og unge, at alle har en plads og et ansvar i 
fællesskabet«. ( Artikel vedhæftet.) 

 
 Børnenes fysiske aktivitetsniveau er blevet højnet. Det ses nemt ud fra 

analyser og resultater fra Coopertesten, der bliver taget i forbindelse med 
Sund-Skolenettet. 

  Endvidere fremgår det i rapporterne fra programmet Klassetrivsel, at alle 
børn oplever glæde og velvære ved i dagligdagen at være mere fysisk aktive 

 Børnenes koncentration er steget og børnenes indlæring er forbedret, 
hvilket kan ses ud fra de Nationale test. 

 I forbindelse med projektet Grønt Flag – Grøn skole er der på flere skoler 
udarbejdet en transportpolitik, hvor man arbejder på at nedbringe 
privatbilismen til og fra skole, og fremme alternative måder at komme til 
skolen på.  

 Der etableret gå-busser for de yngre børn. Gå-busser bliver forklaret senere.  

 Langt de fleste (Alle)  børn cykler eller går i skole hver dag. 

 

Hvad er de største 
muligheder vi ser? 
- hvem kan hjælpe 

Skolebestyrelsen udarbejder retningslinier /principper om leg og bevægelse 
som  f.eks. 5 minutters bevægelse i alle fag i gennem en skoledag inspiration: 
Motion i klassen :  http://www.folkesundhed.kk.dk/TilFagfolk/Skoler/~/media/folkesundhedkbh/Pjecer/BoernOgUnge/MotionIKlassen.ashx 

http://www.folkesundhed.kk.dk/TilFagfolk/Skoler/~/media/folkesundhedkbh/Pjecer/BoernOgUnge/MotionIKlassen.ashx


med at realisere 
dem? 

 Skolebestyrelse går foran 

 De pædagogiske medarbejdere er rollemodeller 

 BBU har vedtaget en bevægelsespolitik på linie med kommunens 
rygepolitik, som medfører, at alle børn /-lærere nu cykler eller går til de 
institutioner, de besøger i kommunen f.eks. Hundige Bibliotek, Greve 
Museum, Mosede Fortet m.m. 
 

Hvad ser vi som de 
største 
udfordringer? 
- hvem kan hjælpe 
med at rydde dem af 
vejen? 

 At få ændret holdning eller få udviklet et mindset, hvor motion og 
bevægelse er i højsædet og naturligt – Tag trappen i stedet for elevatoren –  

 At få alle skolens interessenter til tale motion og bevægelse op 

 At skolernes samt klubbernes udearealer indbyder til fysisk aktivitet i 
frikvartererne. Inspiration fra projekt: Drøn på skolegården 
http://www.droen.dk/inspiration/Pages/default.aspx 

 At udnytte alle de kommunale idrætsfaciliteter i skoletiden 

 At skolernes idrætsanlæg bliver vedligeholdt. Det er der en meget stor 
signalværdi i.  
 

Hvad er vigtigst i 
forhold til 
medarbejderne? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

 Medarbejderne bliver sikre på deres egen formåen gennem 
kompetenceudvikling. 

 Overvinde den indre usikkerhed. F.eks Lærere og pædagoger får en 
certificering fra DGI, som er afprøvet på Damagerskolens fritidsafd. samt 
Arenaskolen 

 Få inspiration fra DGI – Dansk skole Idræt – Gigt- og hjerteforeningen 
Inspiration video via Apple-TV: 
http://www.gigtforeningen.dk/om+gigtforeningens+arbejde/kampagner+og
+initiativer/pauseboogie 
 

Hvad er vigtigst i 
forhold til eleverne? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

 At det enkelte barn oplever glæde ved at bruge kroppen, og fysisk aktivitet 
bliver en naturlig del af barnets liv og hverdag 

 At børnene gennem hele deres skoletid bliver præsenteret for så mange 
sportsgrene som muligt, såsom cricket, kidsvolley m.m. 

Hvad er vigtigst i 
forhold til 
forældrene? 
- procesmæssigt 
- indholdsmæssigt 

 Forældrene bakker op og selv viser det gode eksempel  

 Forældre med specialviden inden for en idrætsgren giver en håndsrækning 
til skolens idrætslærere/-idrætspædagoger 

 Ude i klasserne bliver der etableret en  idræts forældrebank via 
klasselæreren. Den kan nemt organiseres under PersonaleIntra. 

Den allermest 
alternative/skæve/u
traditionelle idé 
inden for temaet 
arbejdsgruppen kan 
finde på 

 Afskaffe svømmebussen, undtagen Tune Skole 

 Anskaffe et klassesæt cykler (reservecykler) 

 Indføre Gå-busser til de yngste elever. En Gåbus er en gruppe af børn, der 
følges ad til skole hver morgen. Gåbus kan sammenlignes med en skolebus, 
der via en fastlagt rute med indlagte stoppesteder fører børnene sikkert 
frem til skolen. Transporten sker til fods, og alle passagerer går gratis med. 
Gåbus er et tilbud for elever i indskolingen. Uddannede elever fra 6.-9. 
klasse eller pædagoger fører de mindre børn fra 0.-3. klasse trafiksikkert til 
skole. 
 
 Formålet med Gåbus 
Gåbus har som overordnet formål at skabe mere bevægelse i skolens 
hverdag med frisk luft, motion, kammeratskab og trafiksikkerhed som 
vigtige omdrejningspunkter. Projektet skal være med til at udvikle 

http://www.droen.dk/inspiration/Pages/default.aspx
http://www.gigtforeningen.dk/om+gigtforeningens+arbejde/kampagner+og+initiativer/pauseboogie
http://www.gigtforeningen.dk/om+gigtforeningens+arbejde/kampagner+og+initiativer/pauseboogie


handlekompetence hos eleverne, så de får opbygget gode vaner i forhold 
til at styre deres liv i en sund og trafiksikker retning. 

Projektet vil også give mindre trafik omkring skolen i morgentimerne, 

da børnene går til skole i stedet for at blive kørt i bil. Man kan få en 

bilfri zone for forældre ved skolen. 

http://www.gåogcyklebusser.dk/om 

Hvad er det vigtigt vi 
kommer hurtigt i 
gang med? 
- hvad er det første 
skridt? 

 Der er indført løbebånd såvel som læsebånd, som er skemalagt. 

 Aktiviteter i frikvartererne – Legepatruljen 

 F.eks bruge Hedelyskolens SPE-plan – bevægelse 5 minutter i alle fag 

Inspiration kan hentes fra  http://www.saetskolenibevaegelse.dk.  eller fra 
http://www.bufnet.kk.dk/Skole/SundhedMadOgMotion2/OegetSundhed/BoernIBevaegelse/moveascho
ol/~/media/bufnet/Skole/SunhedMadOgMotion/Inspirationshæfte%20motion%20i%20klassen.ashx. 

Se evt. side 30, hvor der gives anvisninger på Jeopardy i fysik. 

 Indkøbe aktivitetskasser fra Firma Idræt  
http://www.firmaidraet.dk/sundhed-paa-arbejdspladsen/lej-spil-og-
rekvisiter/leje-af-rekvisitter.aspx 
 
 

 Indkalde interessenter fra de lokale idrætsforeninger til et møde for at høre, 
hvad de allerede byder ind med, og hvad de måske i fremtiden kan byde ind 
med. 
 

Andre betragtninger  DGI giver mange unge idrætsudøvere en instruktøruddannelse, så kan de 
være hjælpetrænere i deres klubber. Det kunne sættes i system, så elever 
kunne få med på deres afgangsbevis – evt. i et samarbejde med Ungdoms-
skolen. 

 Legepatruljen: Elev til elev læring 

 Oprette eliteklasser med idræt,  
https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Profilskoler/SubsiteFrontpa
ge/ProfilskolerIKoebenhavn/BellahoejSkole.aspx 

 http://www.hillerod.dk/da/ForBorgere/Familier_boern_unge/Skole/Talenti
draetsklasse.aspx 

 Oprette valghold fra 7. klasser på tværs af skolerne med idrætsgrene, fysisk 
udfoldelse. Kirkemosegård skolen vil måske udbyde en ”friluftsliv linie”.   

 

Kom med konkrete 
eksempler og 
billeder på, hvordan 
skoledagen ser ud 
indholdsmæssigt, 
organisatorisk og 
samarbejdsmæssigt 

Eksempler på, hvad der gøres i dag 

 Skaffe plads i skemaet til løbebånd, såvel som læsebånd 
(På Damagerskolen begynder skoledagen med et løbebånd for hele 
indskolingen. Alle medarbejdere i fritidsafdelingen har fået uddannelse fra 
DGI, således at fritidsafdelingen er blevet certificeret til idræts-SFO.) 

 På Arenaskolen har alle medarbejdere ligeledes været igennem et 
uddannelsesforløb gennem DGI  

 5 minutters bevægelse i alle fag. Idé hentet fra Hedelyskolens pædagogiske 
udviklingsplan. 
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Debat: Vi vender foreningslivet ryggen for at dyrke 
os selv 

Politiken | 02.11.2013 | | Sektion: Debat Side 2 | 1412 ord | Artikel-id: e41155f3 |  Original artikel      

INTERVIEW Demokrati LISE SCHOU NØRGAARD Danskerne flygter i disse år fra 

håndboldhallen og over i fitnesscentret. Det er et kæmpe demokratisk tab, fordi foreningslivet 

har bundet os sammen. Og så er det et dybt uheldigt knæfald for en overfladisk konkurrence 

mod os selv og vores kropslige forfald. Sådan lyder advarslen fra idrætsforskeren Kasper Lund 

Kirkegaard. 

Fitnesscentrene skyder op overalt i disse år, mens andelen af idrætsaktive danskere, der går til 

håndbold og fodbold er i tilbagegang. Den udvikling bekymrer idrætsforskeren Kasper Lund 

Kirkegaard. 

Hvorfor skal det nu være et problem, at vi melder os ind i et fitnesscenter, Kasper Lund 

Kirkegaard? Som idrætsforsker må du da fryde dig over, at danskerne dyrker motion? 

»Fitnesskulturen dyrker æstetik, og her ligger også kimen til al den utilfredshed med dig selv, 

som gør, at du tvinger dig selv ned i fitnesscentret for at træne igen i morgen. Jeg kender ikke 

en håndboldspiller, som er startet til håndbold, fordi han eller hun ville have en smuk krop, her 

tiltrækker fællesskabet og glæden ved at have en bold mellem hænderne. 

Hvilke fællesskaber vil vi have i vores samfund? Det er en kulturkonflikt: Forening over for 

forretning, fællesskab over for anonymitet«. Hvad er problemet i, at vi vælger et kommercielt 

center frem for en forening? »Vi risikerer at miste den unikke kontakt til andre mennesker, som 

ikke nødvendigvis ligner os selv. Det autentiske møde, som sker i foreningslivet, findes ikke ret 

mange andre steder i samfundet. 

Det mister vi, hvis ikke vi opretholder en interesse for den ukendte anden uden at spørge: 

Hvad kan du gøre for mig? Derfor kan udviklingen hen mod flere ' købersælger-forhold' i 

idrætten blive et tab for det danske samfund«. Hvorfor skal vi møde folk, vi ikke kender? 

»Undersøgelser viser, at når danskerne topper lykkemålinger, hænger det også tæt sammen 

med tillid og tryghed, som i høj grad er bundet op på vores stærke civilsamfund. Eftersom 

idræt er den største folkelige bevægelse i Danmark, spiller idrætsforeningerne en helt 

afgørende rolle for sammenhængskraften i samfundet. 

Civilsamfundets størrelse og styrke har afgørende indflydelse på, hvilket liv vi lever, hvor 

trygge vi er - og på, hvor lykkelige vi er«. Skaber idrætsforeninger demokrati? »Ja, 

foreningslivet er med til at opfostre os som demokratiske borgere. Det gør en forskel, om du er 

kunde eller medlem - om du er forbruger eller borger. Om du møder andre mennesker med en 

forventning om at udveksle ' noget for noget' eller med en forventning om at være ' noget for 

nogen'. Vi ved, at det betyder rigtig meget i børns opdragelse, at de indgår i de her store 

idrætsfællesskaber. 

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e41155f3
http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e41155f3


Foreningsdemokratiet lærer børn og unge, at alle har en plads og et ansvar i fællesskabet«. 

 

Vi vil manipulere kroppen 

Kasper Lund Kirkegaard mener, at de nye idrætsvaner blandt danskerne er et spejl af 

samfundsudviklingen. 

»Idrætten og kroppen er blevet til et visitkort i sig selv. Vi tænker rigtig meget over, hvordan vi 

gerne vil betragte os selv - og ikke mindst hvordan vi gerne vil have, at andre skal betragte os. 

Det moderne menneske dyrker et romantiseret ungdomsideal, hvor kroppens udseende er 

afgørende for anerkendelse. Det afspejler sig også i den type idræt, som vi dyrker i dag. Nu er 

idræt langt mere individualiseret og handler om at manipulere kroppen frem for at spille bold 

med og mod hinanden«. Hvorfor er det et problem, at vi er blevet mere individualiserede? 

»Fordi vi mister det store fællesskab og bliver elitære og isolerede. Jeg har lavet studier af 

førende bodybuildere og ekstrem træning. Aldrig før har jeg mødt mennesker, som var så 

utilfredse med deres egne kroppe. Når du bliver så elitær i din tilgang til dig selv, bliver du 

enormt selvkritisk, fordi det faktisk bliver selvkritikken, som driver dig. Hvis du ikke formår at 

presse dig selv til det yderste uden at give op, jamen så har du allerede givet op. Pain is 

temporary. Quitting lasts forever, sagde cykelrytteren Lance Armstrong. 

Denne logik fra elitesporten er hele vores samfund gennemsyret af«. Men holdsport og 

foreningsidræt er jo også konkurrencepræget, så hvad er egentlig problemet? »Der er og har 

altid været et vigtigt konkurrenceelement i foreningsidræt. 

Inden for traditionel idræt mødes to eller flere idrætsudøvere i en dyst, hvor det handler om at 

mestre kroppens bevægelser, her er kroppen midlet til sejr. Men i fitness er der sket en 

forskydning i forhold til faglige discipliner; det er blevet en overfladisk konkurrence mod dig 

selv og dit eget kropslige forfald. Her handler idræt om, hvor smuk du kan holde dig i forhold til 

skiftende kropsidealer. Den forskydning er ærgerlig og har nogle uheldige elementer i sig«. 

Hvad mener du med uheldige elementer? »Fitnesskulturen er et fysisk udtryk for den 

herskende kultur, hvor det enkelte individ konstant skal præstere for at være med. Det enkelte 

menneske reflekterer og forhandler konstant med sig selv om, om man nu er ' god nok'. Det 

evindelige fokus på krop og præstation gør store dele af befolkningen usikker og utilfreds. Vi 

skal tage den her udvikling alvorligt, for den er usund - især for vores unge. Og fitnesskulturen 

er med til at understøtte denne kultur, hvor især unge føler, at de konstant skal præstere og 

levere«. Idrætsforeninger på museum Siden 2004 er andelen af idrætsaktive danskere, som 

vælger at dyrke idræt i foreninger, faldet fra 67 til 41 procent. 

Hvorfor tror du idrætsforeningerne har så svært ved at holde på medlemmerne? 

»Idrætsforeningerne har mistet folkeligheden. 

Hvor kan du starte til håndbold som voksen i dag? Det er meget få steder. 

Mange af idrætsforeningerne har vendt blikket mod de få talenter og er blevet elitære. 

Dermed er den store gruppe af befolkningen, motionisterne, blevet efterladt til fitnessbranchen, 

til sofaen eller til en løbetur med sig selv. Det er virkelig ærgerligt, at foreningslivet ikke har 

formået at tiltrække den brede befolkning«. Er det egentlig ikke bare gammeldags med 

foreningsidræt? »Jo, det kan i hvert fald blive historie i Danmark. Hvis ikke foreningerne tager 



sig gevaldigt sammen og formår at udvikle flere motionstilbud til helt almindelige motionister, 

risikerer vi, at store, stolte idrætskulturer om 20 år er en romantisk drøm i stedet for en praktisk 

realitet. 

Det kan ende med, at vi må tage på idrætsmuseum. Lidt a la Arbejdermuseet, som udstiller en 

kultur og en social bevægelse, som var stærk engang«. Hvad kan man stille op med den 

udfordring? »De store idrætsorganisationer som DIF og DGI har efterhånden forstået skriften 

på væggen og taget initiativer, som forsøger at appellere til motionisterne frem for de 

allerbedste. Og der dukker faktisk også flere foreningsdrevne fitnesscentre op, som alt andet 

lige har nogle andre toner og kulturelle mekanismer i sig i forhold til de store kommercielle. 

Jeg ved bare ikke, om det er nok«. Hvad nu, hvis udviklingen ikke vendes? »Fremtidsscenariet 

er jo en helt ny idrætskultur. Se for dig masser af børn og unge i landets fitnesscentre. Se på 

barnet, der løber på løbebånd for at tabe sig. Se på de specielle vægtstænger udformet i 

plastik, så også barnet kan træne styrketræning. 

Personligt har jeg det sådan, at dette billede kan have sin berettigelse, hvis der ikke er bedre 

alternativer. Det er i hvert fald bedre, end at de ligger derhjemme foran skærmen. Men tænk, 

hvis disse børn også i fremtiden har nogle andre valgmuligheder, hvor de kan dyrke lystpræget 

idræt, også selv om de ikke er de bedste i klubben«. Hvordan kan det fremtidsscenarie blive til 

virkelighed? »Vi bør værne om vores stærke civilsamfund. 

Netop det, at fodboldtræneren står på banen af lyst, er et bevis på, at tillidsbårne relationer kan 

eksistere uden økonomiske incitamenter. Træneren symboliserer med sin blotte 

tilstedeværelse, at han ønsker at være noget for andre mennesker. Den slags relationer bærer 

tilliden og sammenhængskraften i vores samfund. Derfor er det bestemt ikke lige meget, om 

foreningsidrætten forsvinder eller består!«. 

lise.s.norgaard@pol.dk . 

Dermed er den store gruppe af befolkningen, motionisterne, blevet efterladt til fitnessbranchen, 

til sofaen eller til en løbetur med sig selv. Det gør en forskel, om du er kunde eller medlem - 

om du er forbruger eller borger. Om du møder andre mennesker med en forventning om at 

udveksle ' noget for noget' eller med en forventning om at være ' noget for nogen' Hvis ikke 

foreningerne tager sig gevaldigt sammen og formår at udvikle flere motionstilbud til helt 

almindelige motionister, risikerer vi, at store, stolte idrætskulturer om 20 år er en romantisk 

drøm i stedet for en praktisk realitet. 

 

Fakta: FAKTA FITNESS VOKSER 

28 procent af de idrætsaktive danskere dyrker fitness i et kommercielt center. Tallet var 11 

procent i 2004. I samme periode er andelen af idrætsaktive danskere, som vælger at dyrke 

idræt i foreninger, faldet fra 67 til 41 procent. De idrætsaktive danskere udgør de 69 procent af 

befolkningen, som dyrker idræt mere end én gang om ugen. Det er 10 procent flere end i 2004. 

Kilde: Danskernes kulturvaner 2012, Kulturministeriet. 
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