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Med den nye folkeskolereform indføres tre ugentlige timer i motion og bevægelse som et nyt undervisningsunderstøttende aktivitetsfelt. Målet er at fremme elevernes sundhed og understøtte motivation og læring i skolens fag.
Men hvad betyder det, når man siger motion og bevægelse, og hvordan adskiller det sig fra idrætsfaget i skolen
og idræt i fritiden? Hvilken sundhedsforståelse vil man agere i forhold til, og hvilken form for læring sigter aktiviteterne imod? Disse refleksioner udgør et vigtigt grundlag for et frugtbart tværfagligt samarbejde og er forudsætningen for kvalitet i aktivitetsvalg og praksisformer. Dette nummer af Liv i Skolen diskuterer en række perspektiver
skolerne må inddrage i de pædagogiske overvejelser og giver eksempler på skoler der har gjort sig erfaringer med
et udvidet idræts-, motions- og bevægelsestilbud til eleverne.

Vejledning og ungdomsuddannelse

Der er tilsyneladende stor statusforskel på, om unge mennesker fortsætter i det almene gymnasium eller i en
erhvervs-ungdomsuddannelse. Alt for mange af eleverne på de tekniske skoler falder fra i løbet af uddannelsen.
Ét af de store problemer er ifølge elevernes organisation en mangelfuld vejledning i folkeskolen. Organisationen
mener, at mange uddannelsesvejledere aldrig har været på en teknisk skole og f.eks. ikke kender forskel på tømrer- og snedkeruddannelsen. Problemer med mangel på ansvarlighed og motivation findes også i det almene
gymnasium, hvilket kan skyldes forkerte forventninger hos eleverne. Liv i Skolen tematiserer samarbejde om
vejledning som en af vejene til at understøtte elevernes realistiske forventninger til overgangen fra folkeskolen
til ungdomsuddannelserne.

Naturfag i skolen

I Fælles Mål for Naturfag fremhæves det, at ledelsen på skolen skal kunne indse nødvendigheden af naturfagenes
samspil midt i alle de mange dagsordener, der præger skoledebatten og lederens hverdag. Ledelsen skal med
andre ord være i løbende og udviklende dialog med naturfagsteamet. Lærere, som oplever sig selv som værdsatte
i en lærende naturfaglig “organisation”, vil formentlig være nemmere at fastholde som naturfagslærere på skolen.
Det perspektiv kan få stor betydning, når der for alvor kommer til at mangle lærere med naturfaglige kompetencer.
Liv i Skolen tager temperaturen på, hvordan man kan organisere og forankre en naturfaglig kultur på skolen og i
kommunen og sikre samspillet med andre aktører uden for skolen.

Målopfyldelse, læringsmål, slut- og trinmål

Det fylder meget i landskabet lige pt. især fordi det politisk har stor bevågenhed og skriver sig ind i forhold til
styringslogikker, konkurrencestat og lign, men også fordi at uddannelsesforskningen har påvist at det har en stor
effekt på elevens læring at opstille mål, synliggøre dem for eleverne og arbejde hen imod de. Der kommer nye
slut- og trinmål for dansk og matematik til sommeren 2014. Temaet vil sandsynligvis indeholde praktikeres bud på
hvordan de gør, teoretiske og empiriske begrundelser for at arbejde med mål og mere diskuterende artikler, fx ift
det læringsbegreb, som kan blive en konsekvens af et fokus på målopfyldelses eller den (måske) manglende fokus
på det alment og personligt dannende som altid har været den danske skoles særkende.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med temaerne
og vi vil gerne sende på flere kanaler. Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal
belyses i bladet, i en artikel på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Motion og bevægelse i skolen
Een Time Dagligen
Allerede i den første skolelov i Danmark fra 1814 var det intentionen, at eleverne
skulle bevæge sig ”Een Time Dagligen”. Med indførelsen af den nye skolereform
ser det ud til at blive en realitet med præcis 200 års forsinkelse. Denne kuriositet er
nok ikke tænkt som en særlig fødselsdagsgave til skolen eller eleverne, selvom vi er nogle der vil
tage imod det som sådan.
Ret skal være ret. En time er blevet til 45 minutter, men effektivisering er jo også en del af tidens trend.
At børn har godt af at bevæge sig, er under alle omstændigheder ingen ny tanke, men hvorfor er det
lige nu, at det skal implementeres? Hvad ved vi fra forskningen om sammenhængen mellem motion,
bevægelse, idræt, sundhed, læring og motivation? Hvilke erfaringer har skoler, lærere og pædagoger
som i en årrække har arbejdet med bevægelse som en større del af skolehverdagen? Hvordan kan vi
didaktisk gribe den ny udfordring an?
Det er spørgsmål som disse vi forsøger at besvare. De indbudte skribenter reflekterer fra hvert deres
perspektiv over spørgsmål som hvorfor, hvad, hvem og hvordan. Fælles for artiklerne er et ønske om at
inspirere skolens aktører til at tænke nyt og anderledes omkring bevægelse i skolens hverdag og dermed bidrage til de didaktiske overvejelser som er i fuld gang på skolerne i disse måneder.
I 1814 indeholdt loven den lille, men helt afgørende modifikation, at gymnastik kun var obligatorisk,
hvor der var kvalificerede lærere. I 2014 vil intentionen om næsten Een Time Dagligen formentlig også
støde på udfordringer – både af praktisk karakter og i bestræbelsen på at sikre tilstrækkelig kvalitet i
motions- og bevægelsesaktiviteterne.
Når man kigger rundt i det danske skolelandskab, er der mange eksempler på systematisk arbejde med
mere bevægelse i skolen – både i fagene, i frikvarterne, i idrætstimerne og i børnenes fri tid, ligesom
der er skoler der gennem flere år har samarbejdet med det lokale foreningsliv. Der er således masser
af erfaringer at trække på og lade sig inspirere af. Vi er glade for at kunne præsentere en lille flig af den
allerede eksisterende mangfoldige praksis.
Artiklerne tager fat på temaer som lærer- og pædagogroller, skole-foreningssamarbejde, ledelsesudfordringer, læringsforståelser, dannelse, sundhedsbegreber og meget andet. Men først får undervisningsministeren lov til at give reformen et par ekstra ord med på vejen.

God læselyst

Jens-Ole Jensen,
Lone Wiegaard
og Orla Nielsen, redaktør
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Læring i bevægelse
Hvis der fx i matematik arbejdes med ”plus”, så skal
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Ny viden giver svar,
men også anledning til at stille spørgsmål
Motion og bevægelse har en positiv betydning i
forhold til bl.a. selvværd og det kan reducere mobning, men fokuseringen på sundhed og kognition
kan betyde mindre opmærksomhed på de værdier
i idræt, motion og bevægelse, som er vanskeligere
at måle.
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Mestringen – at kunne jonglere med bolden i luften 100 gange med forskellige kropsdele uden at
bolden rører jorden på noget tidspunkt – er en
kendt teknisk færdighed i fodboldkredse. Men her
har den en vigtig pædagogisk pointe.
Af Jan Thomsen, lektor
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Mestringer og udtryk er drivkræfter

Tag kroppen med …
Når fysisk aktivitet integreres i undervisningen, har
det en positiv betydning for elevernes koncentrationsevne og kognitive funktioner og får dermed
betydning for deres indlæringsevne. Undersøgelser har vist, at betydningen er størst for de elever,
som har flest faglige udfordringer.
Af Susanne Storm, lektor

43

Bevægelse for sundheden på flere måder

81

Verdens vildeste folkeskole
Med et øget timetal og krav til motion og bevægelse får ledere, lærere, pædagoger, idrætsforeninger
og kommunale forvaltninger behov for at forholde
sig til klassiske spørgsmål som hvorfor, hvordan,
hvad og hvem gør dette eller hint.

Kropslig bevægelse påvirker hele barnet. Derfor skal
man have blik for at børn tiltrækkes og påvirkes forskelligt af forskellige aktivitetsformer, og ønsker man
at fremme sundheden på både kort og lang sigt, skal
man tage sigte mod at kunne styrke alle børns oplevelse af mestring og mening i aktiviteterne.

Af Thomas Piaster, lektor

Af Lone Wiegaard, lektor

49

Foreningernes erfaringer med
idræt skal ind i skolen

88

Idrætsforeninger er optaget af færdigheder, mestring
og det konstante fokus på progression. Det kan eksempelvis være gradueringssystemerne i kampsport
eller en håndboldstræners arbejde med at optimere
holdets tekniske og taktiske færdigheder.

ALLE børn skal have lyst til at bevæge sig
Hvis ALLE skal deltage aktivt, så kræver det forudsigelighed og fast struktur samt at der i gruppen
af elever er plads til mangfoldigheden. Desuden
kræver det, at underviseren er faglig dygtig og at
teamsamarbejdet omkring en gruppe elever er velfungerende.
Af Birgit Flygstrup og Jette Selmer, lærere

Af Søren Ørgaard, playmaker
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Bevægelsesglæde og idrætsglæde
– to variationer af fysisk undervisning

94

Ved at øge deltagelsen vil elevernes bevægelsesfærdigheder blive bedre, og mulighederne for at
gennemføre idrætsfaget og ungdomsuddannelsen
forstærkes. Samtidig var det et mål at inspirere til
varig fysisk aktivitet gennem idrætsfaget.

Den fysiske aktivitet har den virkning, at den får
hjernen til at frigive stoffer, som stimulerer hjernecellerne og får forbindelserne mellem dem til
at vokse og blive stærkere. Så et kort break fra undervisningen øger faktisk deres evne til at huske og
lære nyt, når de bagefter skal tilbage til undervisningen ved tavlen.

Af Steffen Tangen og Birgitte Nordahl Husebye,
lektorer

Af Signe Bache og Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt

Fokus på arbejdet med de idrætsusikre elever

99

Mange klassiske idrætsaktiviteter fungerer bedst
for de elever der i forvejen er dygtige og det er
derfor meget vigtigt, at lærerne sammen med eleverne går ind og justerer spillet sådan, at enkelte
elever ikke kan dominere spillet.
Af Jesper von Seelen, lektor

67

Børne- og voksenstyrede aktiviteter
har forskellige kvaliteter

Incitamentet er, at alle børn deltager, hvilket er en 106
udfordring der kan tilgås på forskellige vis. Dels
ved at præsentere en bred palet af aktiviteter, der
formodes at træffe flest mulige børns interesse og
kompetence, dels ved at justere de konkrete aktiviteter i nuet, så de fungerer inkluderende.
Af Morten Melgaard Madsen, pædagogisk leder
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Løft fagligheden med fysisk aktivitet

Retten til tant, fjas og dovenskab!
Vi bliver gennem de kropslige øvelser opmærksomme på, at vi er til stede: Som subjekter i et
fællesskab! Det skaber nærvær, og forhåbentlig er
det også med til at skabe grobund for livsmod og
livsglæde.
Af Lise Andersen Trénel, lektor

Bevægelse i skolen stiller store krav til ledelsen
Samarbejdet mellem skole, institution og forening
kan øges, hvis lærere, pædagoger og foreningsledere tager initiativet og omsætter ideerne til praksis. Men disse handlinger vil grundlæggende ikke
ændre på forholdene, sådan som skolereformens
intentioner foreskriver.
Af Anders Halling & Christian Engell, Uddannelsesprojektører

Idræt som prøvefag er mere end boldspil
Som prøvefag får idræt på papiret samme værdi
som andre prøvefag, og en økonomisk prioritering
af eksamensforberedelse eller faciliteter og udstyr
kan derudfra være lige så velbegrundet til idrætsfaget, som en økonomisk prioritering af eksamensforberedelser og nye remedier til eksempelvis fysik.
Af Anette Bloch, stud. Cand. Pæd. soc.

FRA BOLDSPIL TIL BOGSTAVJAGT

– bevægelse i folkeskolen
Af Christine Antorini
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Motion og bevægelse bliver en integreret del
af den skoledag, som vores elever vil møde
efter sommerferien, når den nye skolereform
træder i kraft. Her vil de opleve, at de både
i den fagopdelte og den understøttende undervisning kommer til at bevæge sig mere.
Projektet Læring i bevægelse er et af de initiativer der skal vise, hvad muligheden for
bevægelse i alle timer betyder for eleverne.
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Når eleverne i 4. klasse jagter navneord rundt
om på skolens arealer i engelskundervisningen,
er bevægelse en integreret del af den faglige
undervisning. Samtidig med, at de bruger kroppen, træner de deres engelske ordforåd, lærer
om ubestemt kendeord og arbejder i teams.
Når klassen samles igen, fremviser eleverne entusiastisk billeder af en bold, en bil, en fugl og
en spand, mens de i fællesskab drøfter engelske
navneord og ubestemte kendeord.

I regeringen tror vi på, at læring gennem bevægelse både vil øge elevernes trivsel og faglighed.
Det er netop reformens mål, ligesom det også
er et mål, at alle elever bliver så dygtige, som de
kan. Derfor skal alle elever møde en varieret og
motiverende skoledag, hvor de oplever glæden
ved at lære, hvor de udfordres, og hvor der sker
opfølgning på deres læringsmål.
Bevægelse og motion skal være en af drivkræfterne bag at skabe sådan en skole og skal derfor bruges mere målrettet i tilrettelæggelsen af
skoledagen. Det er derfor, vi i forbindelse med
folkeskolereformen nu sikrer, at alle elever fremover skal bevæge sig i gennemsnit 45 minutter
om dagen. Hvordan det kommer til at foregå
vil variere fra kommune til kommune og skole
til skole. Nogle steder giver det bedst mening
med fysiske aktiviteter som morgenløb, boldspil
eller lignende i den understøttende undervisning. I andre sammenhænge vil bevægelsesak-

”L

æring gennem bevægelse vil øge både elevernes trivsel og faglighed.”

Christine Antorini, undervisningsminister

Læring i bevægelse
Vi mener, at bevægelse og motion i mange tilfælde kan være nøglen til at fange og motivere
eleverne i forhold til den faglige undervisning.
Det bliver mere interessant at lære ligninger og
regnearter, når man selv gennem talbowling
vælger hvilke tal, der indgår i ligningen. Bevægelse bruges her som et pædagogisk redskab.
For at være sikker på, at vi har den bedst mulige
viden om motion og bevægelse og den betydning det har for indlæringen, har regeringen
taget initiativ til forsknings- og udviklingsprojektet Læring i bevægelse. Udover at fremme
integrationen af fysisk aktivitet og bevægelse i
uddannelses- og dagtilbud, skal projektet også
skabe ny viden om betydningen af fysisk aktivitet for børn og unges trivsel og faglige udvikling
i børneinstitutioner og i skoler. Det skal blandt
andet ske gennem evaluering af den eksisterende praksis og et forsøgsprogram, der skal skabe
ny viden om betydningen af fysisk aktivitet. De
første evalueringsresultater vil ligge klar i sommeren 2014, og ved udgangen af året vil alle

forskningsresultaterne foreligge. Erfaringerne
og resultaterne fra projektet skal understøtte
lærernes og pædagogernes arbejde med bevægelse i fagene generelt.
Bedre idrætstimer
Der er mange måder at gøre eleverne mere
bevidste om betydningen af motion og bevægelse. Det gør vi blandt andet ved at styrke den
traditionelle idrætsundervisning. I 1. klasse bliver det nu obligatorisk med to timers idræt om
ugen. På den måde er der skabt et stærkt fundament for positive idrætsvaner. Jeg tror på, at vi
ved at lægge de første byggeklodser til et aktivt
og sundt liv for eleverne allerede fra skolestart
kan øge chancerne for, at de vil vælge en vej
igennem livet fyldt med idræt og bevægelse.
Derudover gør vi nu idræt til et prøvefag for elever i 9. klasse. Det vil både styrke fagets status
og øge elevernes faglige udbytte af undervisningen. Med fokus på den alsidige idrætspraksis
er sigtet, at eleverne i højere grad får mulighed
for at møde mange typer af aktiviteter og opleve glæden ved at bruge kroppen. Eleverne skal
i højere grad stifte bekendtskab med et bredt
og varieret udsnit af idrætsaktiviteter, så både
computerdrengen og boldpigen oplever inspirerende og motiverende idrætstimer. Med de
kommende forenklede Fælles Mål for idræt sætter vi elevens læringsmål i fokus. Idrætsfagets
alsidige karakter skærpes, og der fastholdes en
stærk kobling mellem praksis og teori med de
forenklede Fælles Mål for idræt. Målene skal
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tiviteterne i langt højere grad kunne integreres
i dansk-, matematik eller musiktimen. Aktiviteter
som bogstavjagt i dansk, dramatisering af begivenheder i historie og dans i musik kan give en
ny dimension til elevernes læring ved i højere
grad at integrere de legende elementer i undervisningen. Det kan bidrage positivt både til elevernes læring og til deres trivsel og motivation
generelt.
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”I

1. klasse bliver det nu obligatorisk med to timers idræt om ugen.”

være ledesnor for lærernes alsidige tilrettelæggelse af idrætsundervisningen. Prøven bliver
sløjfen, der bindes efter ni års skolegang, med
idræt som elevernes tredje største fag.
Vi sætter også fokus på idræt ved at give de elever, der har et særligt talent, bedre mulighed
for at dyrke deres idræt. Der har siden 2005 kørt
forsøg med særlige idrætsklasser. De har været
en stor succes og er derfor med reformen blevet
gjort permanent. Formålet med klasserne er at
styrke samspillet mellem idrætten og undervisningen for de elever, som dyrker eliteidræt. Det
betyder, at undervisningen tilrettelægges fleksibelt med hensyntagen til elevernes deltagelse i
træning og stævner. Det har således givet eliteidrætsudøvere en større frihed til at dyrke sport
på højt plan, uden det går ud over deres skolearbejde. Det styrker atleternes trivsel, mens de går
i skole, og på længere sigt kan det styrke deres
mulighed for at få en uddannelse ved siden af en
eventuel sportskarriere.
Den åbne skole
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I folkeskolereformen skal skolerne i højere grad
inddrage omverdenen i hverdagen. Det kan
være lokalsamfundet, idrætsforeninger, bymuseet eller andre foreninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres
kendskab til foreningsliv og samfund.
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Når vi skal have mere motion og bevægelse i
skolen, kan det foregå både på sportspladsen,
i idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer eller i klasseværelset. Og her er det
oplagt at drage nytte af tankerne i Den åbne
skole. Heldigvis har mange folkeskoler allerede
i dag etableret et samarbejde med en lokal
idrætsforening af forskellig karakter og omfang.
Flere skoler benytter sig af blandt andet af enkelte inspirationsbesøg hos eller af den lokale
idrætsforening, f.eks. et besøg hos den lokale
bokseklub i løbet af en dobbelt idrætstime. An-

dre skoler planlægger særlige temauger i skoleåret, hvor det lokale foreningsliv indgår i et samarbejde f.eks. som på Thyborøn Skole i Lemvig,
hvor professionelle spillere fra Lemvig Basketballklub varetager undervisning to uger om året
i samarbejde med faglæreren.
Stadig flere skoler og lokale foreninger etablerer mere omfattende samarbejder. Det gælder
eksempelvis Naur-Sir Skole ved Holstebro, hvor
skolen har inviteret det lokale foreningsliv indenfor. Skolen har integreret fritidsliv i skolefritidsordningen, som dermed er med til at opfylde
skolens formål og styrke skolens indsatsområder. Det har vist sig at være en succesoplevelse
for både eleverne og de unge idrætsundervisere
samt har resulteret i et øget kendskab til lokalområdets muligheder og at flere børn går til aktiviteter i fritiden.
Styrket samarbejde
mellem lærere og pædagoger
Dagens 45 minutters motion og bevægelse er
samtidig en oplagt mulighed for et stærkt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Flere
skoler bruger samarbejdet mellem lærere og
pædagoger til at organisere et bredt udbud af
forskellige typer af aktiviteter og dermed flere
valgmuligheder til eleverne. Det er motiverende, det giver medbestemmelse og sikrer, at alle
elever får rørt sig i løbet af skoledagen.
Når skolerne kan tilrettelægge det, som det passer bedst lokalt, har de den bedste mulighed for
at bruge de kompetencer og ressourcer der er i
det enkelte lærerteam. Er der en pædagog der
har en efteruddannelse i motion og bevægelse,
eller er der en særlig interesse for boldspil, gemmer der sig en ressource her. Et samarbejde mellem lærere og pædagoger eller andet relevant
pædagogisk personale giver således mulighed
for, at disse faggrupper kan bruge deres kompetencer inden for motion og bevægelse. Samtidig

folkeskolereformen skal skolerne i højere grad inddrage omverdenen i hverdagen.”

kan læreren, når en anden varetager bevægelsesaktiviteten, træde et skridt tilbage og observere nogle af de dynamikker, der kan være i en
klasse.

Fakta

Folkeskolereformen rummer mange nye muligheder for at vores elever bliver mere fysisk aktive og dermed sundere og får nemmere ved at
lære. Jeg ser med glæde og spænding frem til,
at intentionerne bag folkeskolereformen blive til
virkelighed rundt omkring på skolerne.

På Undervisningsministeriets vidensportal,
EMU’en, er det desuden muligt at finde inspirationsmateriale til, hvordan der kan arbejdes
med læring i bevægelse.

Læs mere om Læring i bevægelse:
www.uvm.dk/I-fokus/Laering-i-bevaegelse

Læs mere om den åbne skole:
www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole
På EMU’en kan man finde oplysninger om mere
konkrete undervisningsforløb mv.
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Motion og bevægelse i skolen
styrker de boglige fag

Af Jens-Ole Jensen, lektor
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Bevægelses-skoler
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Fra næste skoleår skal alle skoler indføre tre
ugentlige timer i motion og bevægelse som
et nyt undervisningsunderstøttende aktivitetsfelt i tillæg til de eksisterende to ugentlige idrætstimer. Alle har en intuitiv forståelse af, hvad motion og bevægelse er, men
inden det rulles ud i stor skala, kan det være
frugtbart at se nærmere på nogle af de diskurser der dominerer feltet. Målet hermed
er, at disse refleksioner kan bidrage til mere
varierede og kvalificerede aktivitetsvalg og
praksisformer. For at nærme sig en mere nuanceret forståelse skal vi ikke blot analysere
betydningen af motion og bevægelse, men
også se på familiære begreber som fysisk aktivitet, idræt og sport. I analyserne trækkes
der på historiske, etymologiske og diskursive tilgange.

I forhold til de fleste af skolens opgaver, som
er organiseret i fag med detaljerede mål- og
læringsbeskrivelser, er motion og bevægelse
overraskende (?) ubeskrevet. Tilsyneladende
har politikerne ikke været optaget af, hvordan
børnene bevæger sig, men ønsker primært at
sikre sig, at de bevæger sig minimum 45 minutter om dagen i gennemsnit. Denne kvantitative
måde at forholde sig til motion og bevægelse
dækker over en bestemt diskurs, der har taget
form gennem en årrække, men nu manifesterer
sig konkret i skolen. Der er imidlertid ikke kun én
’skole’ for bevægelse. Som vi skal se på, indeholder skolen flere bevægelsesskoler.
Forskellige motiver for bevægelse
Af reformen fremgår det, at målet med motion
og bevægelse er at fremme elevernes sundhed
og understøtte motivation og læring i skolens

”T

ilsyneladende har politikerne ikke været optaget af,
hvordan børnene bevæger sig.”

Jens-Ole Jensen er cand.mag., ph.d. og leder af forsknings- og
udviklingscenteret for Børn og Unges Kultur, VIA University College

Skal styrke konkurrenceevnen
Det er for så vidt heller ikke nyt, at idræt bliver
opfattet som et læringsfag – forstået som et fag
der har sigtet mod at lære en række kropslige
færdigheder såsom en håndstand eller regler i
høvdingebold eller fodbold. I motion og bevægelse er der imidlertid intet der peger i retning
af en læringsforståelse, der handler om læring i
bevægelse. Derimod er der tale læring gennem
bevægelse. I stedet for at være målet i sig selv
er bevægelse et middel, og man kan tale om en
instrumentaliseret bevægelsesforståelse. Med
offentlighedens interesse for folkeskolen gennem de senere år er det endvidere nærliggende
at antage, at det primært handler om læring i de
boglige fag, og allermest de fag der indgår i internationale sammenligninger.
Når læring gennem bevægelse i den grad er
kommet på dagsordenen i de senere år, skyldes

det nogle samfundsmæssige diskursive forandringer, hvor bl.a. globalisering har forandret
velfærdsstaten til en konkurrencestat (Pedersen
2011) med et skærpet fokus på international konkurrenceevne og dermed også en bevægelse fra
værdier om dannelse til kompetencer (Hansen
2008). Men lad os dykke lidt ned i betydningen
af en række centrale begreber.
Fysisk aktivitet skal styrke sundheden
Hvis man skal pege på én anledning til indførelsen af motion og bevægelse i skolen, så vil Kulturministeriets konsensuskonference formentlig
været et godt bud. I 2011 arrangerede Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning en konference, hvor ledende skandinaviske forskere konkluderede, at der er en positiv sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og læring (2011). Det er
ikke formålet her at gå længere ind i en drøftelse
af rapportens læringsforståelse. Det skal blot
pointeres, at man i denne sammenhæng ikke
beskæftigede sig med læring i bevægelse, men
primært med kognitiv læring der kan måles i en
neuropsykologisk videnstradition og som i skolen primært spejles i de boglige fag. Derimod
skal vi opholde os lidt mere ved fysisk aktivitet.
Et begreb der i en bred samfundsmæssig kontekst kan spores tilbage til omkring årtusindeskiftet, hvor det blev introduceret af Sundhedsstyrelsen. Det var blandt andet foranlediget af
en begyndende fedmeepidemi og Sundhedsstyrelsen anbefalede derfor minimum 30 og
60 minutters fysisk aktivitet om dagen for hhv.
voksne og børn.
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fag. Det betyder, at bevægelse ikke længere
primært er et anliggende for relativt autonome
felter som en del af kultur- og fritidslivet i idrætsforeningerne eller som faget idræt i skolen. Interessen for motion og bevægelse i skolereformen
knytter sig til sundhed og læring. Det er ikke nyt,
at idræt (eller gymnastik) begrundes med en
sundhedsfremmende effekt. Historisk har bevægelse i skolen i skiftende perioder været begrundet af så forskellige områder som filantropi, militær træning og opdragelsesmiddel men altså
også som sundhedsfremmende (Berg-Sørensen
1998).
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”D

er er tale om en instrumentaliseret bevægelsesforståelse,
der primært handler om læring i de boglige fag.”

Ny viden om fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet dukker altså op som et helt centralt begreb i forbindelse med både sundhed og
læring, og det er derfor interessant at kigge nærmere på den præcise betydning. Fysisk aktivitet
defineres som ”Ethvert muskelarbejde der øger
energiomsætningen” (Sundhedsstyrelsen 2001,
6), hvoraf det fremgår, at begrebet udspringer af
en naturvidenskabelig forståelse af bevægelse.
Det vil ikke være for meget at sige, at beslutningerne om indførelse af motion og bevægelse er
båret af ny viden. Men det er værd at notere sig,
at det er indenfor et paradigme, hvor viden om
sundhed og læring kan måles og vejes, og hvor
bevægelse kvantificeres som fysisk aktivitet der
fx måles ved hjælp af accelerometre. I transformationen fra forskningsresultater til skolereform
bliver Body Mass Index til sundhed, hukommelsestest til læring og accelerometremålinger til
motion og bevægelse.
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Motion vedligeholder kroppen
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I lyset af at det er et naturvidenskabeligt operationaliserbart begreb som fysisk aktivitet, der
ligger til grund for skolereformen, er det ikke
så mærkeligt, at reformen alene forholder sig
til kvantiteten (i gennemsnit 45 minutter om
dagen) af motion og bevægelse. Kommunalt
og lokalt på skolerne kan man altså relativt frit
indholdsudfylde og organisere aktiviteterne,
men måske det er muligt at læse yderligere betydning ud af begreberne. Motion kommer af
det latinske motio som betyder bevægelse og
bliver udbredt i dansk sprogbrug i 1960’erne,
hvor det kommer til at stå i modsætning til konkurrence- og præstationsidræt. Endvidere er
det en betegnelse, der primært bliver brugt om
voksnes fysiske aktiviteter med henblik på sundhed og velvære. Motionsaktiviteternes opståen i
1960’erne tilskrives et faldende fysisk aktivitetsniveau i hverdagen, og bevægelsesaktiviteter

for sundhedens skyld blev nødvendige for at
undgå velfærds- og livsstilssygdomme.
I den forstand dækker motion over en forståelse
af kroppen, som noget man har – en maskine
der skal vedligeholdes. Motionsaktiviteter er
altså et middel til at holde kroppen sund foranlediget af en ellers alt for inaktiv hverdag. I skyggen af begrebet om fysisk aktivitet er det måske
ikke overraskende, men så er det i hvert fald nyt,
at motion sættes i forbindelse med børns aktiviteter i skolen.
Bevægelse af både krop og sind
Nu er det ikke sådan, at skolereformen alene sigter mod at gøre børn til motionister. Motionsbegrebet er akkompagneret af bevægelse. Efter alt
at dømme sigtes der hermed primært mod fysiske bevægelser af kroppen. Alligevel gemmer
der sig måske en vigtig pointe i at erindre sig, at
sindet også kan bevæges. Hvor fysisk aktivitet i
særdeleshed og til dels også motion skriver sig
ind i et naturvidenskabeligt syn på kroppen, så
åbner bevægelsesbegrebet op for mere humanistiske forståelser af kroppen. Kroppen er også
noget man er, og bevægelse kan i den forstand
siges at knytte sig til oplevelsen i nuet. Værdien
i at bevæge sig ligger indlejret i bevægelsen
i sig selv og tjener ikke noget ydre mål. At bevægelsesaktiviteter er pædagogiske aktiviteter
afspejler sig endvidere i, at det er på pædagoguddannelsen, at man kan tage et linjefag, hvor
bevægelse indgår.
Med ovenstående – måske tendentiøse – læsning af ’motion og bevægelse’ kan man argumentere for, at kombinationen kan dække over
en mangfoldighed af kropslige aktiviteter, der
både kan være middel til en fremtidig sundhed
og et mål om umiddelbar velvære i nuet. Det
er imidlertid bemærkelsesværdigt, at hverken
motion eller bevægelse siger noget om, hvad
man skal gøre med kroppen, eller hvilke akti-

”B

egrebet fysisk aktivitet kan spores tilbage til omkring årtusindeskiftet
og var blandt andet foranlediget af en begyndende fedmeepidemi.”

Idræt har værdier og normer
Af reformteksten fremgår det, at idrætsundervisningen opfattes som en delmængde af motion
og bevægelse. Ud af de fem ugentlige motionsog bevægelsestimer udgør idrætstimerne ca. de
to. Idrætsbegrebet kommer fra det oldnordiske
íþrótt med betydningen virke, handling eller bedrift. Etymologisk er det altså et begreb, hvor aktiv deltagelse med kroppen står i centrum. Dertil
kommer, at der historisk og kulturelt er tale om
aktiviteter, der er motiveret af lyst eller fri vilje fx i
modsætning til fysisk aktivitet i arbejdslivet eller
ved genoptræning. Endelig vil jeg påstå, at fysiske
aktiviteter skal indeholde en grad af institutionalisering eller indskrive sig i et kulturelt system for
at blive opfattet som idræt og fx at adskille sig fra
fysisk leg. At spille en bold op ad en mur vil i den
forstand kunne beskrives som leg, fysisk aktivitet
eller bevægelse, men ikke som idræt. Bevægelse
bliver først til idræt, idet øjeblik den knyttes til visse værdier og normer. Legen med bolden bliver
til idræt, når der fx tilføjes en tab-vind kode eller
normer og regler der kan kendes fra veldefinerede aktiviteter. Idræt er i denne forståelse bevægelsesaktiviteter der kan genkendes og kategoriseres på en måde, så de skaber mening i konkrete
kontekster. I modsætning til et begreb som fysisk
aktivitet indeholder idræt en meningsdimension
som tilskrives kulturelt og som betyder, at idrætsbegrebet ændrer sig over tid. Parkour kan være et
eksempel på en bevægelsesaktivitet der har ændret sig fra at være bevægelsesleg til at blive en
idrætsaktivitet med relativ konsensus om, hvad
der skal anerkendes som parkour.
Idræt er også kultur
Idræt i skolen er et fag, og i det lys kan ovenstående refleksioner synes overflødige. Et fag er

karakteriseret ved, at der er specifikke mål der
skal læres. Som det bl.a. er blevet slået fast af
Evalueringsinstituttet er det ikke tilstrækkeligt
at forholde sig til, hvad man skal lave i idrætsundervisningen, man må også forholde sig til, hvad
man skal lære (2004). Pointen med ovenstående
er imidlertid at præcisere, at idræt udover at
være et fag også er et kulturelt fænomen. Idræt
er derfor både mere og mindre end fysisk aktivitet. Mere, fordi idræt kan betragtes som fysiske aktiviteter der tillige er tilskrevet mening og
værdi i specifikke kulturelle kontekster. Mindre,
fordi det ikke er alle fysiske aktiviteter der også
er idræt. I Fælles mål for idræt kommer det til udtryk i idrættens kultur og værdier.
For at fuldbyrde billedet af de dominerende bevægelsesdiskurser i skolen er der efter min opfattelse behov for også at kigge på bevægelse
som sport og bevægelse som rekreation.
Sport og rekreation
Som en lille kuriositet kan det bemærkes, at
sport etymologisk kan spores tilbage til det franske ord ’desport’, som betyder adspredelse. Det
giver god mening, når det erindres, at sport blev
udviklet af den engelske adel som tidsfordriv
og spænding. Det er nok en overfortolkning at
fremanalysere en sammenhæng mellem sport
og rekreation eller adspredelse i skolens bevægelsesdiskurser i dag, men som vi skal se, er der
tegn på, at skolereformen kan puste nyt liv i dem
begge.
Forskellige værdier i skole og foreninger
Sport er blevet defineret som organiserede og
institutionaliserede konkurrencer med regler,
hvor det gælder om at vinde frem inden for et
hierarkisk system (Christiansen 2005) og er i
Danmark organiseret i idrætsforeninger. De fleste børn og voksne i skolen har deres primære
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viteter der skal foregå. Men kroppen har også
sit eget fag.
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”F

ysisk aktivitet defineres som ”Ethvert muskelarbejde
der øger energiomsætningen.”

idrætserfaringer fra foreningslivet, hvor konkurrence og præstationsoptimering udgør så væsentlig en inspiration, at skoleidrætten til tider
bevidst må arbejde på at aflære denne idrætsopfattelse som den eneste. Det er naturligvis en
gave for de lærere og pædagoger der skal tage
sig af motion, bevægelse og idræt i skolen, at de
har børn der er aktive med sport i idrætsforeningerne, men det er også en udfordring at skulle
håndtere de forskellige værdisæt. Med skolereformens intention om et tættere samarbejde
med det lokale kultur- og foreningsliv er det en
udfordring, som fremover bliver inviteret indenfor i skolen.
Rekreation styrker skolens mål
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Mens adspredelse som indsats mod kedsomhed
bygger på en forståelse af, at bevægelse har værdi i sig selv, så handler rekreation om at genskabe elevernes motivation, koncentration, fysisk
osv. så de er parate til at udfylde skolens egentlige mål. Rekreationsdiskursen reducerer altså
bevægelse til et middel. I forhold til idrætsfaget
har det været og vil fortsat være illegitimt at tale
om bevægelse som rekreation, da faget gør krav
på at være ligeværdigt i forhold til skolens øvrige fag. Anderledes ser det ud med motion og
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bevægelse, som ud over at styrke sundheden jo
netop har til formål at fremme elevernes motivation og læring. Vi må på den baggrund forvente,
at skolereformen styrker den bevægelsesdiskurs
der handler om rekreation.
Flere bevægelses-skoler
Skolereformen peger på motion og bevægelse
som supplement til det velkendte idrætsfag.
Kroppen får dermed en ny og mere fremtrædende rolle i fremtidens skole. Reformteksten er
præcis om, hvor meget idræt, motion og bevægelse skal fylde, men siger ikke meget om, hvad
der mere præcist skal foregå. Som altid er det
skolens personale og elever der i samarbejde
skal indholdsudfylde de vide rammer. Som baggrund for de nye tiltag ligger imidlertid en række logikker og diskurser som yder indflydelse på
vores forståelse af rammerne. Foruden de ekspliciterede kropslige tiltag har artiklen forsøgt at
pege på en række andre konkurrerende diskurser. Sport, rekreation og ikke mindst fysisk aktivitet er aktivitetsformer og bevægelsesforståelser som på forskellig vis også yder indflydelse.
Reformen bygger på store forventninger til
kroppens rolle i skolen. Hvis eleverne skal blive
sundere, klogere og gladere for at gå i skole,
kræver det efter alt at dømme et alsidigt udbud
af forskellige bevægelsesaktiviteter. I ambitionen om at skabe så varieret og kvalificeret en
bevægelseshverdag som muligt kan en bevidsthed om konkurrerende bevægelsesskoler måske være en hjælp.

”M

otion dækker over en forståelse af kroppen, som noget man har
– en maskine der skal vedligeholdes.”
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Læring i bevægelse

Yes! Så er vi klar til ... løbe-diktat!

LIV I SKOLEN 1 • 2014

Af Pernille Bruun Laustsen og Rikke Thisgaard, lærere
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Børn sidder alt for stille i løbet af en skoledag
og bevæger sig for lidt - det ville vi gerne ændre på, da vi i 2008 skulle starte med en ny
1. klasse. Vi ville inddrage mere bevægelse
i vores undervisning, men ikke blot bevægelse for bevægelsens skyld som at løbe en
tur omkring skolen eller som bevægelsesbånd – men derimod bevægelse med fuld
fokus på indlæring og faglighed. Vi fik mulighed for at starte projektet op med støtte
fra Skanderborg kommune og vi begyndte
at tilrettelægge vores undervisning i dansk
og matematik, således at der opstod en vekselvirkning mellem stillesiddende undervisning og læring i bevægelse.
Gennem det 2-årige projekt oplevede vi en positiv udvikling i forhold til elevernes bevægelsesniveau, motivation og indlæring, hvilket har
resulteret i, at vi forsat arbejder med læring i be-

vægelse, og at det nu er blevet en naturlig del af
undervisningen.
Vi prøver hele tiden at tænke læring gennem
krop, bevægelse og sprog.
Plads til bevægelse!
Da vores skole kun har én hal – og den ofte er
optaget – blev det meget nærliggende at inddrage udearealet: skolegården, boldbanerne,
parkeringspladsen osv. i undervisningen. Bevægelsesdelen blev til en ude-del, en kropslig udelæring, men i princippet kunne det lige så godt
foregå i en hal eller aula.
Vi forsøger hele tiden at planlægge vores undervisning ud fra en bevægelsesdidaktik, hvor
der til hvert fagområde også findes tilhørende
bevægelsesaktiviteter, der passer til området.
Hvis der fx i matematik arbejdes med ”plus”, så
skal børnene selvfølgelig også ud og hoppe

”U

de- og inde-undervisning blev gennem projektet en integreret
måde at opbygge og tilrettelægge undervisningen på.”

Pernille Bruun og Rikke Thisgaard er lærere på Herskindskolen

I vores undervisning arbejder vi desuden bevidst med aktiviteter, der styrker elevernes motorik og stimulerer deres sanser. Ved at medtænke hele kroppen som læringsressource får
de elever, som har svært ved at udtrykke sig
mundtligt, også mulighed for at udtrykke sig
med kroppen og få indtryk med kroppen.
Ærteposeløb
Der ligger mindst 100 ærteposer med bogstaver på jorden. Eleverne tager en pose ad gangen, løber hen og putter den i vokalspanden
eller konsonant-kurven som står 25 meter væk
i hver sin retning. En dreng står med ”K”. ”Er det
en vokal eller konsonant du står med”? spørger
jeg. ”Åhh”, svarer han, ”Jeg ved det godt, men
kan ikke lige sige det”. Han drejer rundt og løber
hen til konsonantkurven. Det går lynhurtigt. Alle
ærteposerne er fordelt og eleverne puster for at
få vejret igen. Eleverne bliver nu delt i grupper
på 3. En person ad gangen må løbe og hente en

ærtepose til gruppen. De, som ikke løber, danner ord med bogstaverne, der er hentet. De opdager snart at der ikke kan skrives ord uden at
hente bogstaver fra vokalspanden. Ordene de
danner, skriver de med kridt på fliserne.

Geometrikast
På en mur tegnes der forskellige geometriske figurer. På asfalten rundt i skolegården tegnes de
tilsvarende figurer i stort format. Halvdelen af
eleverne skal inddelt i tre-mandsgrupper kaste
med en bold og ramme en figur på muren. Når
de har ramt en figur, råber de navnet på figuren
eksempelvis ”trekant”. Når de har råbt navnet,
skal de ud og finde figuren, som er tegnet på asfalten. Herefter løber de rundt om denne figur,
således at de løber på figurens streger samtidig
med, at man råber figurens navn. Den anden
halvdel skal inddeles i tre-mandsgrupper. Hver
gruppe skal have en hoppeelastik. Holdet løber
ud og trækker en seddel, hvorpå der står en figur, som de skal forsøge at danne med elastik-
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plusstykker og ”10’er venner” i taltavler og på
tallinjer, de skal lege ”fluesmækkerleg” og se
hvem der først smækker det rigtige resultat med
fluesmækkeren. De skal spille matematik-dart
og matematik-bowling. Det at veksle mellem
ude- og inde-undervisning blev gennem projektet en integreret måde at opbygge og tilrettelægge undervisningen på og denne systematiske tilgang afspejler sig også i vores årsplaner.
Uanset om vi arbejder ude eller inde, er vores
primære fokus på det faglige. Bevægelsen skal
understøtte fagligheden.
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”E

leverne var vant til at forbinde uderummet med frikvarter
– og ikke undervisning!”

ken. De tager elastikken neden om fødderne og
skal nu finde ud af hvor mange personer skal der
til, for at danne den pågældende figur.

Hinkelæsning

Tastaturfliser

En dreng, som normalt mister modet og motivationen, når vi læser i læsebogen inde i klassen,
kæmper og læser sig igennem siden ved hvert
træ, fordi siden også fortæller hvad man skal for
at få lov at løbe til næste træ/side i bogen. Måske
skal man hoppe, hinke, løbe eller kravle…
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Bogstaverne bliver tegnet med gadekridt – der
øves skriveretning og form - et bogstaver på
hver flise i skolegården – i samme orden som tastaturet på en computer. Hver gruppe af elever
har en bunke ordkort med ord fra læsebogen.
De er tre elever i hver gruppe. To hjælper hinanden med at læse ordet på kortet højt for den
elev som står på tastaturet. Han skal nu ”hopstave” ordet. Eleverne får på den måde en kropslig
fornemmelse af antallet af bogstaver og hvor
bogstaverne sidder i forhold til hinanden. Den
viden har de med, når vi arbejder med at skrive i
Word på computerne inde i klassen.
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Siderne fra bøger er hængt op i plastlommer
– de hænger i siderækkefølge i træerne rundt
langs boldbanerne. Der er flere bøger – forskellige let-tal. Eleverne vælger én som passer deres
niveau.

”T

il tider er der også et par elever der falder fra, når vi arbejder
inde i klassen, her er det bare ikke så synligt.”

Hoppetal
På mælkelåg skrives et tal mellem 1- 99 som lægges rundt omkring. Eleverne går sammen tre og
tre. De løber ud og henter et mælkelåg hver og
mødes igen der hvor de startede. På dette sted
er der tegnet en firkant hvori der står ”10´er” og
et felt hvori der står ”1´er”. Hvis de har hentet tallet 48 skal de hoppe 4 gange på feltet ”10´er”og
8 gange på feltet ”1´er”. Dette gør de med alle tre
tal som de har hentet og tallene lægges i rækkefølge med det mindste tal først. Herefter lægges
lågene ud igen og gruppen henter 3 nye låg.

med blade, klatre i træer eller spille fodbold med
terningen, og det kunne virke ret kaotisk. Vi vil
dog vove den påstand, at der også til tider er et
par elever der på den ene eller anden måde falder fra, når vi arbejder inde i klassen, her er det
bare ikke så synligt.
Undervejs har vi erfaret at lektioner med bevægelsesaktiviteter ude fungerer bedst, hvis vi
opstarter og forklarer aktiviteten inde i klasseværelset – derefter går vi ud og laver aktiviteten
og slutter med fælles opsamling inde i klassen.
På den måde ved alle elever, hvad de skal når de
kommer ud, og de skal ikke vente på hinanden,
men kan gå i gang, når gruppen er klar
Efterhånden bliver det at være ude og lære i bevægelse en naturlig del af undervisningen. Eleverne kender strukturen og måden at arbejde
på, og de er nærmest selvkørende, når aktiviteterne først er forklaret og sat i gang… så vi må
sige at det er de første måneders anstrengelser
værd.

Mælkelågene kan blive placeret udfordrende
steder, således at børnene skal bevæge sig mere.
Eksempelvis under en bænk, oppe i et træ osv.
Udeundervisning kræver tilvænning
Da vi startede projektet erfarede vi ret hurtigt,
at det var nødvendigt enten at være to voksne
eller kun at have halvdelen af en klasse med, når
vi var ude. Eleverne var vant til at forbinde uderummet med frikvarter - og ikke undervisning!
De skulle derfor vænne sig til at det også var undervisning og læring - selvom vi var ude. I den
forbindelse var det især i starten vigtigt at kunne
acceptere lidt kaos. Eleverne skulle vænne sig til
rammerne og måden at arbejde på og det tog
lidt tid og kræfter. Det var ikke utænkeligt, at
et par elever pludselig blev optaget af at kaste

Fagligt svage blomstrer ude
Når vi holder oplæg på andre skoler, bliver vi
ofte spurgt om hvordan forældrene har modtaget denne form for undervisning. Vi har kun fået
positiv respons, da vi allerede ved skolestart gør
meget ud af at forklare og informere om tankerne bag undervisningsformen.
Vi tror på at en undervisning der indeholder
kropslig læring rammer eleverne bredere. De
elever der har det svært fagligt, de blomstrer
når vi er ude, for ude bliver det pludselig til spil
og leg, og de tænker ikke så meget over, at de
samtidig regner, skriver og læser en masse. De
udvikler desuden strategier og metoder de kan
tage med sig ind i klassen og dermed overføres
det, de arbejder med ude gennem spil og leg, til
det de arbejder med inde.
Vi ser det også som en undervisningsform, der i
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I stedet for at hoppe i feltet kan man lave forskellige øvelser. Eksempelvis sprællemand, skihop
osv.
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”L

ektioner med bevægelsesaktiviteter ude fungerer bedst, hvis vi starter
og forklarer aktiviteten inde i klasseværelset.”

langt højere grad tager hensyn til de elever der
har svært ved at sidde stille og holde koncentrationen, for når vi er ude er der ”højt til loftet”, det
er tilladt at være urolig og bruge kroppen samtidig med at der arbejdes. Børnene er glade og
motiveret – og glade børn lærer bedst!
Motorisk udvikling
Når vi arbejder med bevægelse i undervisningen er børnenes motoriske udvikling en sidegevinst; de løber, hinker, hopper, kaster osv. og får
dermed brugt og udfordret deres krop på mange måder. Men det, der er i fokus, er den faglige
læring gennem krop og bevægelse.
Sideløbende med bevægelse i undervisningen
arbejder vi derfor mere målrettet med børnenes
motoriske udvikling.
Det er relevant for børn at kunne danse, hoppe,
hinke, gynge, trille, slå kolbøtter, kaste, løbe op
og ned ad bakker og klatre i træer. Derved får
de stimuleret de tre primære sanser: Labyrintsansen(hovedets lodlinje- og bevægelsessans),
følesansen og kinæstesi-sansen (leddenes stillings- og bevægelsessans). Funktion og mangfoldige indtryk af disse tre sanser er grundlæggende for at kunne opnå en god og sikker
grundmotorik og er medvirkende til at børnene
fortsat kan udvikle deres motorik i takt med de
udfordringer de møder.
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Fælles for de tre sanser er, at de løbende skal stimuleres for at fungere optimalt – sanserne bliver simpelthen ”sløve”, hvis de ikke bliver brugt.
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Power Pauser
For at styrke børnene motorisk arbejder vi
blandt andet med ”Power pauser”. En Power
Pause er en aktiv pause i løbet af timen – så eleverne indimellem kommer op og får sig rørt, for
derefter at være klar til arbejdet igen. Nogle har
svært ved at holde koncentrationen en hel time,

de skal have brændt noget energi af. Andre har
det lige modsat, de har brug for bevægelse for
at blive vækket og få ny energi.
I vores 2. klasse fungerer det sådan, at når vi vurderer de trænger til en Power Pause, så går en af
eleverne ned til opslagstavlen, vælger en Power
Pause, og instruerer resten af klassen - det tager
5 minutter og bagefter er de så klar til at arbejde
igen. I løbet af ugen kommer eleverne omkring
de forskellige motoriske områder.
Bevægelseslektier
I forbindelse med Power Pauserne har vi i indskolingen indført det vi kalder ”Ugens bevægelse”. ”Ugens bevægelse” er en motorisk
bevægelses-lektie, som eleverne laver hjemme
hver dag – det kan fx være noget så simpelt som
kolbøtter, hvor de så skal notere i deres bevægelsesdagbog, hvor mange kolbøtter de kan slå
uden at blive svimle – måske kan nogen allerede
mærke, at de bliver bedre i løbet af ugen.
Vi tænker, at lidt motorisk træning i skolen og
lidt derhjemme, så batter det noget rent motorisk. Det er nemlig altafgørende, at børnene får
små doser hver dag.

”D

et, der er i fokus, er den faglige læring gennem krop og bevægelse.”

Makkermassage

Klasseværelsets indretning

Gennem Power Pauser og bevægelseslektier
stimuleres børnene hovedsageligt på labyrintsansen og kinæstesisansen. De skal selvfølgelig
også stimuleres på følesansen. Hver morgen
starter vi derfor med ”Makkermassage”, hvor
eleverne masserer hinanden to og to. Det giver
en rolig start på dagen, samtidig med at eleverne lærer at modtage og give massage på en
ordentlig måde, så det bliver rart for alle. Ikke
alle kan lide massage på samme måde – nogen
er meget kildne og vil gerne have en fast hånd,
mens andre synes det gør ondt, hvis der bliver
taget for hårdt fat.

Klasseværelserne i indskolingen er indrettet
med fleksible borde og stole samt hængekøjer,
væltekegler og vippebræt som eleverne kan benytte i undervisningen - når der skal læses, regnes eller spilles.
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Tanken er at eleverne ikke nødvendigvis sidder
stille, når de arbejder i klassen, men sidder i en
kegle eller hængekøje og bliver gynget og dermed stimuleret motorisk samtidig.
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Mestringer og udtryk

ER DRIVKRÆFTER
Af Jan Thomsen, lektor
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Der er masser af liv i skolen. Børnene udfolder sig hver dag kropsligt i skolegården, på
multibanen og på grønne områder tilknyttet
skolens matrikel. Her udlever og præsenterer
de kropslige udtryk med diverse boldspil og
skateboards sig, hvori børnenes kamp- og
kropsattituder og individuelle bevægelsesformer er på spil. Børnene har udviklet fine
særegne kropslige ytringer gennem imitation
af både ældre og jævnaldrende kammerater.
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Denne leg med mestringen og udtrykket
er en drivkraft, som motionsdiskursen ikke
kan hamle op med. Af legen får vi lysten og
energien til at bevæge os og udtrykke os. Et
legende mestrings- og udtryksperspektiv vil
være denne artikels ærinde til en mere fokuseret lokal handleplan for, hvad børnene
kunne tilbydes af kropslige udfordringer
– med den nye skolereform i sigte.

To forskellige kropslige områder vil blive præsenteret som illustration af og inspiration til udvikling af allerede kendte kropslige miljøer på
egne skoler. Først vil bolden som element blive
illustreret med eksempler fra skoler, da børn på
skoler landet over ynder og nyder at lege med
bolden. Ligesom den er omdrejningspunkt for
konkurrence med og mod hinanden.
Dernæst bliver kampen og dansen som skabende elementer i en fremtidig skole introduceret.
Begge emner bliver ofte eksponeret på visuelle
medier, på YouTube, i film og musikvideoer. Disse kropslige udtryksformer kunne motivere og
henvende sig til andre børn end boldentusiasterne.
Disse nævnte områder skal forstås som eksempler på kropslige fokusområder for de enkelte
skoler. Velvidende at de kunne have været af en
helt anden karakter – alt efter de nærværende

”D

e tekniske færdigheder vægtes højt, men de vurderes på lige
fod med de sociale egenskaber før, under og efter spillet.”

Jan Thomsen er exam.pæd, Master i Børne- og ungdomskultur og lektor
på VIA University College, Pædagoguddannelsen Jydsk

Interessen kan smitte af på barnets øvrige liv
på skolen og på den viden, læring og de kompetencer, barnet opøver. Derudover vil det være
frugtbart for forældresamarbejdet fremadrettet.

Bolden som ramme om læringen
På Tovshøjskolen i Brabrand etablerede man
for få år siden en fodboldskole for interesserede inde i deres helhedskole med skoletid til kl.
15.45. Pædagog Rasmus H. Johansen er blandt
andet ansat til at varetage netop denne opgave,
hvor børnene møder op i Messi- eller Ronaldotrøjer for at starte timen med at jonglere med
boldene. Senere øves der i samspilsøvelser for
til sidst at ende ud med kamp. Børnene inddeles
efter niveau og kan stige i graderne efterhånden
som barnet mestrer teknik, samspil og strategisk
tænkning.
Skolen måtte i erkendelse af at være udråbt til
Danmarks ”dårligste” skole finde nye veje. Fædrene og drengene fra Gellerup elsker fodbold.
Det centrale er, at et initiativ som en fodboldskole bliver bakket op af forældrene/fædrene.

Når samspilsøvelserne starter, er både de tekniske og især de sociale kompetencer i spil. Skal
jeg aflevere den videre med det samme? Eller
kan jeg ”varme” bolden lidt ekstra for mig selv?
Hvordan gør jeg de andre gode og kan jeg forvente, at det bliver gengældt?
Tekniske og sociale færdigheder vægtes ens
Her er det på sin plads at nævne dokumentarudsendelsen fra DR, ”Pas på nerverne”. Den
handler om Niels Bay, nu pensioneret legepladspædagog, som udviklede et point- og samtalesystem med blandt andre udsatte børn i Nordvestkvarteret i København. Her er det ikke alene
de tekniske færdigheder, som vægtes højt, men
de vurderes på lige fod med de sociale egenskaber før, under og efter spillet. Børnene blev
ikke udvalgt til at spille turneringer mod andre
legepladser, hvis man ikke scorede højt nok på
eksempelvis de sociale parametre.
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lærer- og foreningskompetencerne i byområdet
eller distriktet. Bare vi bevæger os og flytter os
med derhen, hvor motivationen er – kropsligt
og organisatorisk forankret.

Denne mestring – at kunne jonglere med bolden
i luften 100 gange med forskellige kropsdele
uden at bolden rører jorden på noget tidspunkt
– er en kendt teknisk færdighed i fodboldkredse.
Men her har den en vigtig pædagogisk pointe.
Dette startritual giver barnet mulighed for at
ankomme til hallen på en rolig måde og bidrager til oplevelsen af selvstændigt at mestre en
opgave.
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”S

corekort illustrerede hvert barns score på blandt andet teknik,
taktik, sociale kompetencer og fairplay.”

Niels Bay afholdt for et par år siden et oplæg for
studerende om sin pædagogik med fodbolden
som ramme. Her kunne man mærke hans egen
lidenskab for fodbolden, som han brugte i mødet med børnene. Dagligt havde han samtaler
med børnene om det store scorekort, som illustrerede hvert barns score på blandt andet
teknik, taktik, sociale kompetencer og fairplay
på dagen. Niels speakede i mikrofon til de daglige legepladsfodboldkampe og børnene kunne
høre hans kommentarer i højtalerne umiddelbart efter hver aktion. Kampene fulgte han op
med personlige samtaler med de børn, der i
kampen eller på andre felter havde det svært.
Derigennem fremmede han en selverkendelse
og en gensidig forståelsesunivers hos børnene.
Åby Skole opbygger basketball-kultur
En anden udgave af boldens samlende univers
findes på Åby Skole i Åbyhøj, der over mange år
har haft en nær tilknytning til basketklubben,
Åby Basket. Skolens hal bruges af både skolen,
SFO´en og klubben.

boldlegemuligheder, hvor mange carporte eller
indkørsler i bydelen har en basketkurv, hvor basketcamps og turneringer accepteres af skolen
og hvor pigerne nærmest overgår drengene i
resultater. Bolden er en integreret del af hverdagen. Det at mestre et nyt lay-up, en kropsfinte
eller en cross-overdribling bliver en fortløbende
mestringsøvelse, som børnene øver for sig selv
og sammen med andre.
Andre muligheder end boldspil
Hallen huser tillige den gamle bryderklub,
Thrott, som ikke har samme tilknytning til skolen
som basketballklubben. Brydning kunne give
muligheden for at tale til andre drenge og piger,
der ikke er så begejstret for bolden, men måske
mere er til kampen krop mod krop. Ligesom
gymnastik- og springholdene i eftermiddagstimerne i samarbejde med skolen kunne give et
yderligere æstetisk element til den kropslige
udbudsbredde, som denne skole kunne rumme
i fritiden. Pointen i dette er, at bolden tiltrækker
og byder på gode oplevelser for rigtig mange
børn, men der vil være mange, for hvem bolden
ikke er attraktiv. I stedet for ensidigt at satse på
bolden som samarbejdselement mellem skole
og foreninger, så ville andre tilbud kunne give
glæde til flere børn. Dernæst ligger der også en
anderledes profilering af skolen i offentligheden, hvis man kunne tilbyde andre kropslige aktiviteter – som her brydning og gymnastik.
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Udfordring: Faglighed og færdighed
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Der er opbygget en kultur, hvor pædagoger
og børnehaveklasselærere ”ubemærket” introducerer børnene til boldens legeunivers, hvor
legepladsen er udformet med mangfoldige

Der er flere problematikker ved at integrere
idrætsforeningerne i samarbejdet omkring skoledagen. Det omfatter blandt andet kontingenterne, som er idrætsklubbernes levebrød. Hvis
disse ikke eksisterer i et fremtidigt samarbejdsmodul, kunne idrætsforeningernes motivation
om et samarbejde ligge på et meget lille sted.
Hvordan vil pædagoger og lærere samarbejde

”B

rydning kunne give muligheden for at tale til drenge og piger,
der ikke er så begejstret for bolden.”

om givne profileringer og har de relevans eller
udviklingsmuligheder ind i det idrætsbillede, der
eksisterer i byen eller distriktet? Og kan pædagogerne komme igennem med de rette faglige
argumenter om, at de har en pædagogisk og en
kropslig opgave at varetage i fremtidens skole?
Nye boldspil
En anden udfordring er fortsat at skulle udvikle andre typer for fodbold-, håndbold- og
basketboldspil, der passer SFO- og klubregi og
til fritiden i øvrigt, som de allerede udviklede
streetbasket og strandhåndboldskoncepter.
Multibanerne bugner af børn der spiller fodbold, som måske kunne organiseres med inspiration fra Niels Bay. Medlemstallene daler i
håndboldforeninger, hvorfor en nytænkning
om håndboldspillet er sat på dagordenen (Morten Stig Christensen, Politiken, 12.1.2014). Det
handler om at finde nye indgange til boldspillet, hvor den hårde læderbold erstattes af en
blødere udgave og andre fysiske forandringer i
spilelementerne. Uanset hvad – vil det at mestre
og lege med bolden i forhold til tyngdekraften, modspilleren eller målet vedblive at være
det centrale fascinationselement, som børn har
glæde af.
Legen vil være omdrejningspunktet for den næste præsentation af et kropsligt mestrings- og
udtrykskoncept, som jeg vil gennemgå som inspiration til livet i skolen.

at fordybe sig i og sammensætte kamp- og/eller
danseperformative elementer.
Der er potentielle kampelementer i alle sportsdiscipliner og i fitness, men i denne sammenhæng tænkes der primært på kamp i form af
kampsport, slåskultur og stuntarbejde, som alle
indeholder nogle performative og koreografiske
mestrings- og udtrykspotentialer.
I kampen og i dansen kan du individuelt og kollektivt vise nye moves, indøvede koreografier,
battle-former og meget mere. I en pædagogisk
ramme på en skole vil disse udtryksformer både
kunne tilgodese personlige, kommunikative,
sociale og kulturelle udviklingspotentialer. Det
vil naturligvis kræve en commitment og en investering (i tid og ressourcer) af såvel personalet
som elever, som det ses på diverse efterskoler
og højskoler, men også i en anderledes forening
for børn som Cirkus Tværs i Århus.
Her kombineres den daglige træning i akrobatik
og jonglering med dans, leg, sang og visse kampelementer. Børn lærer i det daglige at øve, at
lytte og at samarbejde for at kunne mestre og
performe med kroppen.
At legen er alvor på en sådan måde at alle
kan se nødvendigheden af at tingene bliver
gjort, og at alle kommer ud af det med en sejr.
(Pædagogisk målsætning, Cirkus Tværs)

Det kendetegnende ved denne brede rammesætning af kamp, dans og leg, er, at det inddrager det sansende, det fysiske, det musiske
og det performative – en bred kropslighed, der
kan komme til udtryk på en skole. Disse både
divergente og komplementære sider af bevægelsesspekteret kan åbne op for muligheder for

Idrætsforskerne Claus Bøje og Henning Eichberg introducerede i 1994 teorien om idrættens trialektik, der består af sport, sundhed og
kropserfaring. Indenfor hvert af disse områder
kan kampen, legen og dansen praktiseres, men
det er primært i denne sammenhæng kropserfaringsområdet der er på spil, når det handler om
mestring og udtryk.
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Dans, kamp og leg i 6 år
Kampen, legen og dansen som ramme
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”S

om lærer må man tage styringen og igangsætte lege, der gør,
at børn mærker rummet, får rørt og leget med hinanden.”

Lektor på Københavns Universitet, Helle
Winther, præsenterer netop også kampen, dansen og legen på kurser og i tekst – Dans, kamp
og leg er bevægelsesfænomener, som alle har
universelle kvaliteter, selv om de transformeres
gennem et kulturelt udtryk (Winther, 2006). Og
sidst vil jeg nævne Martin Spang Olsen (forfatter, stuntmand, oplægsholder m.m.) som i 1996
blev kendt for at præsentere den nye skole med
sang, dans og slagsmål som de eneste fag i skolens første 6 år. Et forsøgs- og udviklingsprojekt,
hvor der arbejdes ud fra, at disse elementer udvikler både personlige, sociale og intellektuelle
kompetencer hos børnene.
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Legens potentialer kan kvalificeres
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Udgangspunktet for såvel kampen og dansen
må være en legende tilgang, hvor barnet igennem legen sanser sig selv, sine kammerater og
omverdenen i et komplekst samspil. Som pædagog eller lærer må man tage styringen og
igangsætte lege. Det er vigtigt, at børn mærker
rummet, får rørt og leget med hinanden. Eksempelvis kan en fangeleg indeholde kamp- eller
danseelementer og kvaliteter, som kan sættes
op med enkle regler. Straks fanges vi ind af legen, vi jubler og griner. Det vil kræve et fagligt
kendskab til, hvordan man kan udbygge legen
med flere og flere sanselige og fysiske benspænd, men også børnene kan over tid selv
byde ind med forslag. Gennem legen kommer
børnene i kropslig kontakt med hinanden, pulsen sættes i vejret og at materialer kan inkluderes og forceres. Legen er principielt uden mål og
i legen kan alle være med. Vi kan dog pædagogisk gå ind og kvalificere legens potentialer og
transferværdier.
Legen har tillige kreative (fantasifulde) og innovative (produktive og performative) mulighedshorisonter, der gør kamp og dans til mere
end strukturerede paradeøvelser. En induktiv

pædagogisk rammesætning vil give børnene
plads til at være hittepåsomme og opfindsomme ud i dansens og kampens form og indhold.
Børnene vil over tid naturligvis skulle introduceres til diverse kvalitative bevægelseselementer
og teknikker indenfor kamp og dans, som vil udfordre barnets nærværende kropslige mestringer og personlige kompetencer.
Kamp giver kontakt til følelserne
Igennem det kropslige arbejde med kampsport,
slåskultur og stunt vil barnet udvikle sin personlighed i mødet med modstand. Barnets psykiske
og fysiske ressourcer kommer i fokus og etikken omkring en konstrueret kamphandling har
væsentlige værdier i forhold til at se den anden
også som en medspiller. Kropskontakten med
hinanden sætter identiteten og fysikken på spil.
De primære sanser mærkes og opleves ind i den
mindste celle til forskel for nudagens fjernsansebombardement. For de bløde og de seje drenge
og piger bliver det en kontakt til kroppen og følelserne. Selverkendelse og det at kunne sætte

”L

egen er principielt uden mål og i legen kan alle være med, men vi kan dog
pædagogisk gå ind og kvalificere legens potentialer og transferværdier.”

sig i en andens sted gør det muligt at være sammen på nye måder – også efter kampen. Kampen
har tillige de sanselige og rytmiske elementer i
sig, der gør det muligt for barnet at improvisere,
udvælge og fremvise æstetiske kampsituationer,
hvorved det performative udtryk bliver en del af
pakken. Eksempelvis kunne man i skolen arbejde
med sproglige fortællinger og inddrage kampog dansefortællinger, hvor kroppen i en koreografisk opsætning kan sige mere end ord.

Samtidig kunne danse- og stunthold oprettes i
skoleregi, hvor pædagogers og læreres øvelser
med kvalitative bevægelser og tematiseringer
kombineres og koordineres med barnets egne
opfundne bevægelsesmønstre og mestringer.
Sidst vil en performativ battlefremvisning af
kamp, dans og legeelementer for kammerater få
barnet til at vokse. Løbende vil forskellige betydninger og erkendelser hos børn skulle italesættes og udtrykkes sammen i gruppen som et led
i den æstetiske og personlige dannelsesproces.

Dansen giver mulighed for improvisation

Der er både store individuelle og sociale gevinster, som man æstetisk og kvalitativt kan høste
gennem at performe, som kan beskrives i og
med oplevelsen, handlingen og refleksionen
(Hohr, 1996). Oplevelsen af dans skal afløses af
øvelser og egne afprøvninger, hvorefter man til
sidst sammen reflekterer over væsentlige erhvervede betydninger for barnet og for gruppen.
Samtale om erkendelser
Sagt på en anden måde: Man kunne eksempelvis på en skole starte med at introducere dancehall-events i frikvartererne i fællessalen eller
i hallen, hvori børnene til funky musik undersøger dansens verden gennem improviseret dans.
Barnet oplever da sig selv og sin krop og spejler
sig i andre(s).

En kropslig skole er en ledelsesopgave
Den nye skolereform udfordrer såvel pædagogens og som lærerens kropslige handlekompetencer, men giver også muligheder for nyskabelser. Enhver skole har erfaringer og kompetencer
på idræts- og udtryksmæssige felt, og det gælder
naturligvis om at bruge disse til at udarbejde et
fælles kropsligt og kulturelt værdisæt. Hvordan
kan man involvere elever og eventuelt kropseksperter i en fælles visionær proces om det indhold
og de rammesætninger, som klinger godt i alles
ører? Det afgørende er, hvordan formidlingen og
implementeringen af disse operationaliseres, for
at disse nye tiltag kan iværksættes i første omgang eventuelt som pilotprojekter. Igennem
fælles handlinger opøver og udvider vi alle vore
personlige, idrætslige og sociale handlekompetencer. Forankringer og nye traditioner kan opbygges, for erfaringerne viser, at de skaber personlig, social og kropslig værdi og dannelse – for
både børn og alle ansatte.
Det er tilmed også en ledelsesmæssig opgave,
at alle ansatte bliver medaktører i opretholdelse
af kropslige initiativer og profileringer – fra det
teknisk administrative over til det pædagogiske
personale.
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Både det rytmiske og det performative udtryk
indgår oftest i dansen, som i sig selv har stor appel til alle kroppe. Dansen kan have mange former, stilarter og udtryk, som kan udleves på forskellig vis. Hvis man tidligt fastholder bestemte
dansebevægelser som korrekte, kan man som
barn mistet gnisten og lysten at folde dansen ud.
Lad børnene udtrykke sig i dansen gennem improvisationer til musik, der får ben og krop til at
gøre umulige ting. Og brug deres personlige bevægelsesmønstre til sammensatte koreografier.

27

”L

ad børnene udtrykke sig i dansen gennem improvisationer til
musik, der får ben og krop til at gøre umulige ting.”

Afrunding: Lad skolen flytte sig
Motivationen og kompetencerne til at etablere
en fokuseret kropslig tilgang ud over motionsdiskursen skal findes og udvikles i det pædagogiske personale. Det drejer sig om at skabe en
kultur, hvor glæden ved at bevæge sig ved at gå
foran, fremme og formidle lysten til at bruge og
udtrykke sig med sin krop – for sig selv, med diverse rekvisitter og sammen med andre. Da kan
livet i skolen være lære- og oplevelsesrigt og en
vigtig dannelsesproces som menneske i en visuel men også kropslig orienteret verden.
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Der skal som sagt et afdækningsarbejde i gang.
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Den enkelte skole har sin egen historik og kompetente personalesammensætning. Kultur- og
idrætsforeninger kan være med til at forstærke
det samlede grundlag for at se visionært på
fremtiden.
Giv skolen mulighed for at berige og flytte sig
selv i forståelsen af, hvordan en skoledag med
pædagoger, lærere og inspiration fra omverdenens kropsfaglige undervisere kan give børnene
en kropslig og personlig ballast for livet. Hvor viden, vilje og vanvid i en demokratisk proces kunne være en kerne til kropslige mestringer og udtryk – og give et anderledes originalt liv til skolen.

NY VIDEN GIVER SVAR

– men også anledning til at stille spørgsmål

Af Henrik Taarsted Jørgensen, lektor

I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen
bliver der bl.a. sat fokus på ’Motion og bevægelse’ i skolen. ’Motion og bevægelse’
skal fra sommeren 2014 indgå i et omfang,
der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter
dagligt og skal ifølge aftalen medvirke til at
fremme elevernes sundhed og understøtte
motivation og læring i skolens fag. Men hvad
fortæller forskningen om betydningen af
motion og bevægelse, som anvendes til at
begrunde, hvorfor området i højere grad
skal være en del af skoledagen end det har
været hidtil? Og hvilke spørgsmål medfører
forskningsresultaterne, når man på skolerne
skal forsøge at omsætte og anvende den nye
viden i en kompleks og kontekstuel pædagogisk praksis?
Forskningen viser at der er behov for mere
motion og bevægelse i børnenes hverdag,
men der er også behov for at forholde sig kritisk, når man skal i gang med at planlægge
en længere og mere varieret skoledag og

implementere motion og bevægelse i den
fagopdelte og den understøttende undervisning.
I denne artikel vil jeg give et kortfattet overblik
over relevante forskningsresultater med særligt
fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet, sundhed og kognitiv læring og komme med
forslag til refleksioner og opmærksomhedspunkter, som bør indgå i skolernes arbejde med
at implementere den nye folkeskolereform.
Forskning i sammenhængen mellem
fysisk aktivitet og sundhed
Det er ikke nyt at motion, bevægelse og idræt
tillægges betydning for sundheden, men der er
kommet markant mere fokus på sundhed gennem de sidste ca. 50 år, hvor stadig mere forskning dokumenterer en kausal sammenhæng
mellem graden er fysisk aktivitet og risikoen for
udvikling af hjerte-karsygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom, fedme og forskellige
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Indledning
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”D

er er behov for at mange børn og unge bliver mere fysisk aktive end de er i dag.”

Henrik Taarsted Jørgensen er cand.scient. i idræt og lektor
ved VIA University College – Læreruddannelsen i Aarhus

kræftformer (Pedersen & Saltin 2011, Lee et al
2012). I dag er 30 % af den voksne befolkning
inaktive og yderligere 30 % er for lidt aktive. En
stor del af den voksne befolkning har således en
øget risiko for at udvikle en eller flere af ovennævnte sygdomme.
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Færre unge er aktive
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Hos børn og unge kan man se et fald i det fysiske
aktivitetsniveau i forhold til tidligere (Rasmussen & Due 2011), en stigning i antal af børn, som
har motoriske vanskeligheder, når de begynder
i skolen (Brixval et al 2011) og en øget polarisering mellem de børn og unge, som er i god
henholdsvis dårlig kondition (Wedderkop et al
2004). Man kan spore risikofaktorer hos børn
allerede fra 9-årsalderen (Andersen et al 2006)
og særligt socialt udsatte børn er overrepræsenterede blandt de fysisk inaktive (Andersen
& Helweg-Larsen 2008). Risikoen for at børn og
unge udvikler en eller flere af ovennævnte ovennævnte sygdomme er således steget gennem
årene, og der er derfor også behov for at mange
børn og unge bliver mere fysisk aktive end de er
i dag. Undersøgelser viser, at børn og unge skal
være aktive i mindst en time om dagen (Strong
et al 2005), svarende til sundhedsstyrelsen anbefalinger, hvor det endvidere tilføjes, at der
skal indgå fysisk aktivitet med høj intensitet á
mindst 30 min. tre gange om ugen, samt indgå
vægtbærende aktiviteter, som stimulerer knoglevæksten.

Fysisk aktivitet fremmer læringen
I 2011 blev der afholdt en konsensuskonference,
hvor forskellige forskningsresultater blev fremlagt og diskuteret og hvor der blev konkluderet
en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk
aktivitet og læring uanset alder. Konklusionerne
bygger på resultaterne af både national og international forskning, der bl.a. viser:
1. at der er sammenhæng mellem kondition og
kognitive funktioner, som kommer til udtryk
ved, at unge (mænd), som er i god kondition
i 15-18 årsalderen, har forbedrede kognitive
funktioner, når de er 18 år og opnår højere
uddannelse senere i livet (Åberg et al 2009)
2. at mindre tid til boglige fag i skolen ikke
gør elevernes skoleresultater dårligere, hvis
eleverne i stedet bruger tiden på daglig
fysisk aktivitet (Ahamed et al 2007, Trudeau &
Shepard 2008)
3. at der er en positiv sammenhæng mellem
fysisk aktivitet og kognitive funktioner hos
børn i alderen 4-18 år (Sibley & Etnier 2003)
og mellem motorisk træning, koncentrationsevne og præstationer i boglige fag (Ericsson & Karlsson 2012)
4. at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme de strukturelle og
funktionelle ændringer, som sker i hjernen
i forbindelse med læring og erfaring (van
Praag 2009, Roig et al 2012) og øger hjernens
modstandsevne mod kognitiv svækkelse,
som følge af alder og sygdom (Voss et al
2011)

”F

ysisk aktivitet fremmer de strukturelle og funktionelle ændringer,
som sker i hjernen i forbindelse med læring og erfaring.”

6. at fysisk aktivitet, som er integreret i undervisningen kan fremme læring (Konsensuskonference 2011)
7. at fysisk aktivitet med høj intensitet, som
udføres umiddelbart efter læring fremmer
langtidshukommelsen (Roig et al 2012)
8. at fysiske aktiviteter, som foregår som
afbræk i undervisningen i form af energizers
(også kaldet brainbrakes og bevægelsespauser) har en positiv effekt på elevernes adfærd
i undervisningen. Elevernes er således mere
koncentrerede og opgaveorienterede og
mindre rastløse, urolige og forstyrrende
(Mahar 2006).
Refleksioner og opmærksomhedspunkter
Det er værd at bemærke at forskningen – både
når den vedrører sammenhængen med sundhed
og med den kognitive læring – oftest anvender
begrebet fysisk aktivitet frem for fx idræt, motion eller bevægelse. Fysisk aktivitet er defineret
som ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen, og når man i undersøgelserne
anvender begrebet fysisk aktivitet understreges
det, at der i er tale om kvantificerbare målinger
med bl.a. pulsur, skridttæller og accelerometer. I
folkeskolen er det imidlertid ikke fysisk aktivitet,
som er fokus, men i stedet motion, bevægelse
og idræt. Begreber som også henviser til kultur,
værdier, kvalitet og læring, og hvis effekt ikke
kun lader sig måle med et stopur.

Ikke alt kan måles
Der er ingen tvivl om, at forskningen indenfor
de to områder (sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og henholdsvis sundhed og kognition)
har spillet en væsentlig rolle i forhold til at gøre
45 minutters daglig motion og bevægelse i folkeskolen til et lovkrav. Men spørgsmålet er, hvordan man i kommunerne og på de enkelte skoler
vælger at forvalte kravet – herunder hvordan
man vil skelne mellem idrætsfaget og det nye
område ’Motion og bevægelse’. Selv om man
ved, at motion og bevægelse også har en positiv
betydning i forhold til bl.a. selvværd og at det
kan reducere mobning (Hermansen 2011), er det
væsentligt også at overveje om fokuseringen på
sundhed og kognition vil betyde, at der bliver
mindre opmærksomhed på de værdier i idræt,
motion og bevægelse, som er vanskeligere at
måle? Og endelig kan man spørge hvordan muligheden for oplevelser, som er tilknyttet idrættens og bevægelsens egne og mere eksistentielle værdier, påvirkes, hvis man i forvaltningen
udelukkende fokuserer på de instrumentelle
værdier …
Seks bevægelsesstrategier
På mange skoler er motion og bevægelse allerede en del af skoledagen, hvor det indgår på
mange forskellige måder. Der ser ud til at være
mindst seks forskellige strategier. Motion og bevægelse kan indgå som:
1. Motionsbånd. Fx morgenløb eller fysiske
lege og samarbejdsaktiviteter, hvor motion
og bevægelse er en fast del af skolens hverdag
2. Energizers, hvor bevægelse bruges som et
aktivt afbræk undervejs i den boglige undervisning
3. Læring gennem bevægelse, hvor bevægelsen er integreret i den boglige undervisning,
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5. at fysisk aktivitet som udføres umiddelbart
før læring har en positiv korttidseffekt på
børns adfærd og kognitive præstationer
(Tomporowski 2003), og særligt aktiviteter
med meget høj intensitet som udføres forud
for undervisningen forbedrer læringshastigheden og har en positiv effekt på langtidshukommelsen (Winter et al 2007)
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”F

ysisk aktivitet som udføres umiddelbart før læring forbedrer børns
adfærd og kognitive præstationer.”

og hvor eleverne er aktive og bruger kroppen imens de lærer
4. Fysisk aktivitet (høj puls) placeret umiddelbart før eller efter læringen, fx i ”frikvartererne” imellem timerne eller i slutningen af
en undervisningstime
5. Tilbud og valgfag. Fx som tilbud til børn
med motoriske vanskeligheder eller som er
motionsuvante/idrætsusikre
6. Flere idrætstimer, hvor de ekstra timer bl.a.
kan bruges til at samarbejde med de lokale
idrætsforeninger
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Lærere og pædagoger motiverer bedst
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På mange skoler vil man sandsynligvis vælge at
implementere motion og bevægelse gennem
flere af ovennævnte strategier og det vil formodentlig også være nødvendigt at anvende flere
strategier, hvis man skal opfylde kravet om 45
minutters motion og bevægelse om dagen. Det
er imidlertid vigtigt, at man på skolerne gør sig
overvejelser i forhold til valg og prioritering af
mål. Dels er det vanskeligt at tilgodese mange
forskellige mål og dels er det meget svært at
vide, hvordan man undervejs kan evaluere udbyttet, hvis målene er mange eller diffuse. De
overordnede mål vil naturligvis få indflydelse
på valg af strategier og vil sandsynligvis også få
betydning i forhold til at beslutte, hvem der skal
varetage eller samarbejde omkring motion og
bevægelse i den understøttende undervisning.
Her kan der ifølge aftalen både være tale om
lærere, pædagoger, andre medarbejdere med
relevante kompetencer og et samarbejde med
trænere og instruktører fra de lokale idrætsforeninger. Undersøgelser tyder dog på, at uddannelse af såkaldt frontpersonale blandt idrætsfagligt og pædagogisk kompetente lærere og
pædagoger er en væsentlig forudsætning og
motivation for implementering af motion og
bevægelse i skolen (Østergaard & Nielsen 2013).

Tydelige instruktioner styrker deltagelsen
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at
mange elever er motionsuvante og motorisk
usikre, hvilket giver udfordringer i arbejdet med
inklusion. I den forbindelse bør det nævnes at:
1) Idrætsuddannelse spiller en vigtig rolle, når
det handler om at inkludere de motionsuvante
og motorisk svage elever (Østergaard & Nielsen
2013), 2) Støtte fra en idrætslærer, som de idrætsusikre elever er trygge ved, er vigtig, når man
i et samarbejde mellem skole og foreningsliv
vil tiltrække og fastholde de idrætsusikre børn
(Østergaard 2008) og 3) En tydeliggørelse af centrale værdier, varierede og modificerede idrætsaktiviteter og tydelige instruktioner er tre blandt
flere væsentlige strategier, som har en positiv
indflydelse på de idrætsusikre elevers deltagelse
i idrætsundervisningen (von Seelen 2012).
IT skaber kluntede børn
Hvor bliver skolens almen dannende opgave af i
al den snak om motionens mange saliggørende
effekter på sundhedstilstanden og score i intelligenstest, læsetest, PISA-undersøgelser osv.?
Den måde motion, bevægelse og idræt bliver
italesat og indgår i elevernes skoledag vil ikke

”H

vordan vil man skelne mellem idrætsfaget og
det nye område ’Motion og bevægelse’?”

Efteruddannelse, skoleindretning
og evaluering
Det bør være muligt både at fremme sundheden, læringen, inklusionen og dannelsen. Det er
skolen forpligtet på! Men det kræver, at man har
lyst til at tage udfordringen op og ikke kun foku-

serer på de barrierer, som der naturligvis også vil
være i en implementeringsfase. Det kræver, at
man udnytter de personalemæssige ressourcer
bedst muligt og er opmærksom på de forskellige kulturer som skolen (læringskultur), SFO’en
(legekultur) og foreningen (præstationskultur)
repræsenterer. Det kræver, at man ikke kun tillægger motion og bevægelse instrumentelle
værdier, men at eleverne får mulighed for at opleve mening med bevægelse i sig selv. Det kræver, at man er opmærksom på, at forskningen,
som forsøger at finde kausale sammenhænge
og anvise klare strategier for undervisning og
læring, ikke uden videre kan overføres til en
kompleks, social og situativ pædagogisk praksis
i skolen. Det kræver, at man tager forvaltningen
af motion og bevægelse alvorligt ved bl.a. at
sætte tid, rum, kompetent personale og penge
af til planlægning, efteruddannelse, skoleindretning og løbende evaluering. Satsningen på
mere idræt, motion og bevægelse i skolen er alt
alt for vigtig til bare blive en spareøvelse eller
noget der skal overstås!
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alene have betydning i forhold til de umiddelbare oplevelser og den eventuelle læring, men
også for forståelsen af og forholdet til egen og
andres kroppe og for lysten til at bevæge sig
udenfor skolen og engagere sig i foreningslivet.
Reduktionen af motion og bevægelse i hverdagslivet for både børn, unge og voksne, som
følge af udviklingen indenfor it, medier, teknologiske hjælpemidler mv., har gjort mange børn
og unge mere kluntede og mindre kropsbevidste. De mangler at opleve glæden ved bevægelse og glæden ved at lære at mestre sin krop.
Samtidig dyrker et stigende antal børn, unge
og voksne kroppen med henblik på udseende,
efterfølgende velvære og identitet (Pilgaard
2009). Måske som kompensation for manglende
bevægelse hverdagen … Der er derfor behov
for at reflektere over, hvordan forholdet til krop
og kropsidealer påvirkes af medier, idoler og
kammerater og af måden vi fx er sammen på i
forbindelse med motion, bevægelse og idræt.
Det er vigtigt, at børn får mangfoldige og varierede bevægelsesmuligheder og bevarer eller
udvikler lysten til at bruge kroppen. Det er vigtigt at børn oplever at kroppe er forskellige og
at kroppe udvikler sig forskelligt. Det er vigtigt,
at der gives plads til de oplevelser, som er forbundet med legen, selvforglemmelsen og den
umiddelbare bevægelsesglæde, med udviklingen og mestringen af de kropslige og idrætslige
færdigheder og med det koncentrerede og sanselige nærvær med bolden, redskabet, musikken, naturen og kammeraterne.
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børn og unge mere kluntede og mindre kropsbevidste.”
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TAG KROPPEN MED …
Af Susanne Storm, lektor
’Sæt hovedet på bordet og hæng kroppen på knagen sammen med jakken, så kan I tage begge dele
på, når I skal ud i frikvarteret’
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– eller kan kroppen bruges til andet end at fragte hovedet i skole?
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5. klasse arbejder intenst med matematikopgaverne. Der arbejdes i par og enkeltvis
rundt i klasselokalet. Opgaverne skrives i
hæfte eller på computer. Eleverne er placeret efter eget valg i lokalet, dvs. nogle sidder
ved bordene, andre på gulvet og enkelte i
vindueskarmen. Efter en periode med koncentreret arbejde samler læreren eleverne
og beder dem om at finde sammen to og to.
Eleverne instrueres i klappeøvelsen 1-2-3.
Man står overfor sin makker. Når der bliver
sagt 1, så strækker begge højre hånd frem
over hovedet og klapper den anden, 2 så er
det venstre hånd og 3 så er det begge hænder. Der etableres hurtigt en rytme, som læreren styrer: 1-2-3, 1-2-3. Kroppen tager over
og bevidstheden kobles fra.

Efter en kort periode forstyrres rytmen ved f.eks.
at sige 2-1-3, 3-1-1,-2-1-2 etc. Tempoet sænkes for
at give tid til, at hjernen kan nå at sende besked
til kroppen om at ændre bevægelsen – bevidstheden kobles på. Eleverne arbejder videre, og
der grines, mens de kæmper for at følge med.
Stemningen er god, og efter et par minutter
stopper læreren aktiviteten. Samlet set har det
taget 5 min. Eleverne sætter sig ned, og er klar til
at arbejde videre med brøkstykkerne eller til at
få introduceret nyt teori.

”D

er forskes løbende i hvilken form for fysisk aktivitet, intensitet
og varighed, som har størst betydning.”

Susanne Storm er lektor i VIA, Læreruddannelsen i Aarhus

Fysisk aktivitet integreret i undervisningen
uden et fagligt indhold
Alle vil gerne sende hovedet i skolen, men det
er altid hele barnet, der kommer.
(Ursula Forster, in.: Blume (2007))
Overstående øvelse er integreret i undervisningen men ikke koblet til det faglige indhold, som
eleverne arbejder med i den pågældende time.
Øvelsen kan udvikles til at integrere et fagligt indhold (se senere). Denne form for aktivitet integreret i undervisningen benævnes ofte ’mind breaks’,
’power breaks’, ’power pause’, ’brain breaks’, ’energizers’ etc. Disse betegnelser signalerer, at det
handler om at give hjernen en pause og samtidig give den et boost energi eller power, så den
arbejder bedre og hurtigere efterfølgende, eller

så viden konsolideres mere effektivt (Roig 2012
og Mahar 2006). Arbejdet med fysisk aktivitet i
skolen er blandt andet udviklet på baggrund af
forskningsresultater, som viser, at hormonet BDNF
(Brain-Derived Neurotrophic Factor) udskilles i forbindelse med fysisk aktivitet (KIF 2011). Dette hormon har blandt andet betydning for udviklingen
af hippocampus, som spiller en rolle i forhold til
indlæring og hukommelse (van Praag 2005). Udskillelsen af BDNF i forbindelse med fysisk aktivitet kan have positiv betydning for børns indlæring
og hukommelse (Roig 2012 og Nanda 2013). Der
forskes løbende i hvilken form for fysisk aktivitet,
intensitet og varighed, som har størst betydning
for udskillelsen af dette hormon (Nofuji 2012)
Når fysisk aktivitet integreres i undervisningen, så
har det en positiv betydning for elevernes koncentrationsevne og udvalgte kognitive funktioner, og kan dermed siges at have betydning for
deres indlæringsevne (KIF 2011). Undersøgelser
har vist, at betydningen er størst for de elever,
som har flest faglige udfordringer (Mahar 2006).
Anvendelsen af fysisk aktivitet i klasseværelset
uden et fagligt indhold er ikke noget nyt fænomen og sikkert anvendt i mange undervisningstimer rundt i de danske skoler. Anvendelsen har
måske tidligere været mere af tilfældig eller sporadisk karakter og meget afhængig af den pågældende lærer. Forskningsresultaterne bygger
på kontinuerlig og systematisk anvendelse af
breaks i undervisningen, så hvis man ønsker en
positiv effekt i forhold til koncentration og indlæring, så skal der arbejdes mere systematisk.
Det er min erfaring, at en mere ’drypvis’ tilgang
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Aktiviteten kan udbygges med 4, hvor
man f.eks. klapper i egne hænder, 5 hvor
man klapper på lårene, eller hvor man
hopper mens man klapper hinanden i
hænderne etc. Lad endelig eleverne være
med til at udvikle på øvelsen. Der kræves
dyb koncentration ift. at høre tallet og omsætte det til den rigtige bevægelse, så det
lykkes med makkeren. Læreren kan sætte
tempoet op eller ned, lave enslydende rytmer for pludselig at skifte et enkelt tal, eller skifte talrække hele tiden.
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”A

nvendelsen af fysisk aktivitet i klasseværelset uden et
fagligt indhold er ikke noget nyt fænomen.”

til anvendelse af fysisk aktivitet i undervisningen
skaber uro blandt eleverne, og at man særligt i
den første tid ikke oplever en øget koncentration
og fordybelse efterfølgende. Tværtimod synes
det som om, at man har startet en hvirvelvind,
som kan være svær at stoppe igen. Jeg har mødt
dygtige erfarne lærere, som har fortalt, at de har
prøvet at arbejde med fysisk aktivitet i klasseværelset, men at de ikke lykkedes med det, da
det tog 30 minutter før eleverne var faldet til ro
igen – dette er som regel i indskolingen. Flere af
dem1 har ønsket at gøre brug af fysisk aktivitet,
og i den forbindelse kontaktet mig for sparring.
Stil op på række
Eleverne inddeles i grupper á 5-7 elever afhængig af deltagerantal. Hver gruppe tildeles
en plads i rummet. Eleverne skal nu stille sig
op på række efter højde. Det handler om at
blive færdig så hurtigt som muligt. Variation:
Eleverne stiller sig op efter alder, efter højde
evt. med lukkede øjne.
Rækken kan etableres i såvel horisontalt som
vertikalt niveau.
Integreret i undervisningen med et
fagligt indhold
1. Eleverne har skrevet ordsprog og talemåder på små sedler. Hver grupper trækker
sedler, og skal nu stille sig op på række, så
talemåden eller ordsproget giver mening.
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2. Eleverne trækker ord fra forskellige
ordklasser og skal danne sætninger ved
at stille sig op på række med et ord hver.
Øvelsen kan gentages i sprogfagene ift.
at have fokus på ordstilling.
3. Øvelsen kan også bruges i matematik
med regnestykker, hvor eleverne skal
stille sig op efter numerisk rækkefølge,
evt. også med brøker.

1
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Det er lærere fra forskellige skoler i Jylland

I tilrettelæggelsen af øvelser har vi prioriteret kontinuitet og systematik i forhold til implementeringen og udvælgelsen af øvelserne. Der blev udvalgt 3-4 forskellige øvelser, som børnene hurtigt
kom til at kende, hvilket betød, at instruktionstiden blev minimeret. Øvelserne var udvalgt, så der
var mulighed for at differentiere i sværhedsgrad
og samarbejdsrelationer, lave progression og
udbygge øvelsen, så den også kunne anvendes i
forbindelse med et fagligt indhold. I forbindelse
med implementeringsfasen blev der brugt tid på
at forklare eleverne om formålet med øvelserne i
undervisningen. Dette skabte et andet udgangspunkt. Lærerne gav udtryk for, at både lærere og
elever følte sig mere motiverede for opgaven.
Afhængig af klassetrin, elevsammensætning og
lærer udvikledes anvendelsen af breaks i undervisningen. Eleverne blev blandt andet integreret i
udviklingen af og igangsættelse af øvelser.
Fysisk aktivitet integreret
i undervisningen med et fagligt indhold
Inddragelse af eleverne i udvikling og tilrettelæggelse af anvendelse af fysisk aktivitet i undervisningen kan være en motiverende faktor
samtidig med, at det fungerer som et læringsprojekt. Klappelegen blev i 6. klasse udviklet på
en sådan måde, at færdighedsregning blev inddraget. Klassen havde arbejdet med en blandet
landhandel af forskellige regnestykker for at

”D

et kan motivere eleverne at blive inddraget i at udvikle og
tilrettelægge fysiske aktiviteter.”

tildeles summen 11. På denne måde bevæger
eleverne sig rundt i lokalet afhængig af det resultat, som de regner sig frem til, og hver enkelt
elev har sin egen ’sum-plads’.
”Body-language – Körper-Sprache”
(sprog koblet til kropsdele)
Eleverne skal finde sammen i grupper. Antallet i grupperne kan variere fra øvelse til
øvelse.
Når eleverne har fordelt sig i grupper, så
får de oplyst, at de skal skabe en figur, hvor
alle skal deltage. Figuren skal have X antal
berøringsfelter med gulvet.
Den må hverken have flere eller færre.
Undervisningen foregår i sprogfagene engelsk og tysk. Opgaven lyder:
Bodylanguage

Bodylanguage

KörperSprache

Five-six
persons

Seven-eight
persons

Vier-fünf
Personen

Five feet

One back

Zwei Köpfe

Two heads

Three heads

Zwei Hände

Six hands

Vier Füße
Ein Rücken

I arbejdet med fysisk aktivitet integreret i undervisningen med et fagligt indhold sættes der ofte
fokus på en repetition af fagligt stof, som man
har arbejdet med i en anden sammenhæng,
som i ovenstående eksempel med færdighedsregningen eller eksemplet med engelske og
tyske ord for kropsdele i sprogfagene (se boks).
Man kan også forestille sig øvelser, hvor man
f.eks. introducerer forholdsord på engelsk, mens
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skærpe deres færdigheder indenfor for færdighedsregning. Eleverne besluttede sig for, at når
tallet 23 fremkom, så skulle man strække venstre
hånd frem og klappe makkeren, ved tallet 42
skulle man strække højre hånd frem og ved tallet 11 begge hænder. Eleverne havde i grupper
udarbejdet forskellige regnestykker indenfor
addition, subtraktion, multiplikation og division,
som skulle give henholdsvis 23, 42 og 11. Læreren skulle trække regnestykkerne fra en bunke,
og eleverne regnede i hovedet og strakte enten
venstre, højre eller begge hænder frem til makkeren afhængig af resultatet. Tempoet var markant sænket. Der blev regnet på højtryk i hovedet, hænder blev rakt frem, og der blev grinet
og diskuteret, hvis man ikke gjorde det samme
som ens makker. Øvelsen kunne også ændres til
at eleverne arbejder individuelt, hvis man udpeger tre forskellige områder i klassen, som tildeles
hver en sum. Her skal eleverne flytte sig rundt
i lokalet i forhold til summen af regnestykket.
Hvis man vil undgå, at de fagligt svageste elever bare ’følger efter’, kan man have individuelle
placeringer af summer i klasseværelset. Dette
kunne eksempelvis gøres på følgende måde:
Man beder eleverne om at sætte sig på en stol.
Denne stol tildeler man summen 23. Herefter
skal de finde en anden stol at sætte sig. Stol nr.
2 tildeles summen 42 og til sidst en 3. stol, som
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”E

leverne besluttede sig for, at når tallet 23 fremkom, så skulle man
strække venstre hånd frem og klappe makkeren.”
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man fysisk flytter sig i forhold til en stol. I denne
forbindelse arbejder man med en tilgang til viden gennem kropslig erfaring. Kropsfænomenologien personificeret specifikt med Maurice
Merleau-Ponty tager udgangspunkt i, at vi er og
har vores krop, og at det er gennem vores krops
levede liv i verden, at vi sanser og erfarer (Merleau-Ponty 1994). Viden skabes gennem kroppens interaktion med verden, og i dette tilfælde
kroppen, der bevæger sig i forhold til stolen.
Hvordan skal man forstå begrebet ’ovenpå’, hvis
man ikke kropsligt har prøvet at være ’ovenpå’
og ’nedenunder’? (Rasmussen 1996).
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Fysisk aktivitet kan være med til at konsolidere
viden, som man har stiftet bekendtskab med på
anden vis eller være med til at skabe kropslige
erfaringer omkring faglige begreber, som man
efterfølgende i andre sammenhænge ’husker’,
idet de er kropsliggjorte.

Udfordringer og dilemmaer
Når vi ændrer i vores tilgang til undervisningen,
når der sker noget andet, så øges opmærksomheden. Alle antenner er ude. Hvad skal der ske?
Denne skærpede opmærksomhed kan være positiv for nogle elever i form af en øget motivation
for deltagelse. Den kan også skabe utryghed og
usikkerhed, idet eleven ikke ved, hvad der nu
skal ske. En væsentlig faktor er at få formidlet til
eleverne, hvad man er ’ude på’ – altså hvorfor
skal vi det her?
Gentagelsen af formen i øvelserne kan ligeledes
være en hjælp til at minimere denne utryghed
samtidig med, at man ændrer indholdet, så opmærksomheden skærpes i positiv retning i form
af, at eleverne bliver nysgerrige. Gentagelsen af
øvelser medfører også mindre instruktionstid.
Kendte øvelser giver mulighed for, at eleverne
kan være med til at udvikle dem eller udarbejde

”M

an kan introducere forholdsord på engelsk,
mens man fysisk flytter sig i forhold til en stol.”

Gode råd
• Informér om formålet med tiltaget
• Arbejd systematisk og kontinuerligt

over idrætsundervisningen er en måde at anerkende ’det hele barn’, som kommer i skole med
såvel hoved og krop, så grib chancen og skab
undervisning sammen med eleverne, som skaber ny viden, konsoliderer tilegnet viden og som
skaber energi i en ny og længere skoledag.

• Udvælg få øvelser og aktiviteter

God fornøjelse.

• Vælg et signal, som stopper aktiviteten i
tilfælde af ny instruktion eller afslutning

Referencer

• Sørg for at øvelserne giver plads til differentieringen og progression/regression

Blume, M. (2007): Skole i bevægelse(n), in.: Focus
– tidsskrift for idræt nr. 1., pp.38-41.

• Lad eleverne være med til at udvikle
undervisningsmaterialet til øvelserne

Hillman C.H. et al (2009): The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children, in.:
Neuroscience. 2009 Mar 31;159(3):1044-54

Der er lavet en del undersøgelser, som har påvist
positive effekter af fysisk aktivitet med hensyn til
påvirkning af symptomer i forhold til børn med
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
(Ratey 2009). I forbindelse med implementering
af fysisk aktivitet i undervisningen berettes der
ikke kun om positive effekter. Det har også vist
sig svært for nogle elever med ADHD at håndtere de skift og ’forstyrrelser’, som breaks’ene har
medført. Derudover har disse elever ofte været
udfordret i samarbejdsrelationerne i forbindelse
med den fysiske aktivitet, som har været integreret i undervisningen med et fagligt indhold. I
forbindelse med oplæg og workshops, som jeg
har holdt på forskellige skoler, hvor dette dilemma er blevet kommenteret har tilbagemeldinger
fra lærere været, at det hjælper at strukturere og
systematisere arbejdet med fysisk aktivitet på
samme måde, som man gør med al andet undervisningsmateriale og andre undervisningstilgange. Gentagelse af øvelser skaber ro og
mindsker utrygheden hos disse elever. Man skal
være forberedt på, at det kræver en længere tilvænningsfase at implementere fysisk aktivitet i
undervisningen for elever med ADHD.
At arbejde med kroppen i undervisningen ud-
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materiale, som kan anvendes i forbindelse med
øvelserne.
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”E

n væsentlig faktor er at få formidlet til eleverne, hvad man er ’ude på’.”

Ratey, J.J. & Hagerman (2009): SPARK! – How
Exercise Will Improve the Performance of your
Brain. Quercus.
Roig et al (2012): A Single Bout of Exercise Improves Motor Memory, in.: www.plosone.org 8 September 2012 | Volume 7 | Issue 9 | e44594
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Bevægelse for sundheden

– på flere måder
Af Lone Wiegaard, lektor

Det er ikke nyt, at sundheden kommer på dagordenen i skolen og det er heller ikke nyt, at
sundheden aktualiseres i forhold til kropslig bevægelse.
Sundhed og bevægelse i skolen
Idræt er som bekendt et gammelt fag på skoleskemaet og selv om dette fag har udviklet sig
meget i både formål, indhold og pædagogik
gennem årerene, har det siden år 1900 haft et
element af sundhed i sig (Von Seelen 2011)

Der har i de år jeg har beskæftiget mig med læreruddannelse og skolepraksis altid været debat om,
hvilken rolle sundhedsperspektivet skulle have i
skolernes idrætsundervisning. Der er med tiden
kommet forskellige bud på, hvordan sundheden
kan inddrages og tematiseres i idrætsundervisningen (Koch og Sørensen 2009; Lund 1990).
Omdrejningspunkterne har handlet om i hvilken
grad og hvordan sundheden kan inddrages i skolens undervisning og vægtningen af at sættes
fokus på hhv. elevernes tilegnelse af viden eller
udvikling af kompetencer samt skolens politikker
og omsorgspraksis, herunder hvorvidt idrætstimerne bør have et motionerende indhold.
Sundhed har som tema med tiden fået værdi og
opmærksomhed i skolen gennem et selvstændigt
faghæfte (Undervisningsministeriet 2009) men
dog ingen øremærkede timer. Det er derfor op til
den enkelte skole og klassernes lærere at imødekomme disse læringsmål i læringsaktiviteter gennem årets øvrige praksis. Mange skoler har valgt
at have en temauge med sundhed som emne
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Jeg vil i denne artikel sætte fokus på sundhedsperspektivet i ”bevægelse”, eller nærmere
rette opmærksomheden på forskellige sundhedsperspektiver i ”bevægelse”. Ønsket er at
bidrage til skolernes professionelle overvejelser og kvalificering af de bevægelsestiltag,
børnene tilbydes eller påbydes for at imødekomme reformens ambition om at medvirke
til at fremme sundheden hos børn og unge.
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”E

r det sundt at løbe i en halv time, hvis man ikke synes det er
sjovt, rart, interessant, meningsfuldt?”

Lone Wiegaard er uddannet fysioterapeut, master i Idræt og Velfærd og lektor ved
VIA University College, Videreuddannelse og kompetenceudvikling

og sætter i denne uge fokus på relevante og aldersvarende temaer. Faghæftet rummer stort set
ingen mål, der giver direkte incitament til at børnene bevæger sig regelmæssigt i undervisningen.
Så samlet set giver denne hidtidige konstruktion
ikke anledning til en skolepraksis der indarbejder
daglig fysisk aktivitet eller har en fysiologisk sundhedsfremmende effekt for børnene her og nu.
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Som underviser på efteruddannelser i feltet har
jeg gennem de sidste år oplevet en stigning i antallet af skoler der ønsker at skabe tiltag der inddrager mere fysisk aktivitet i skoledagen. Disse
tiltag har haft forskellige anledninger, formål
og udformninger, herunder også indeholdt et
sundhedsperspektiv, men oftest et læringsperspektiv, altså fokus på hvad bevægelsen kunne
gøre for skolens mere boglige fag og børnenes
generelle læringsevne.
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ved at intervenere på måder der forebygger
udviklingen af sygdomme i fremtiden. I dette
perspektiv er kroppen et objekt og bevægelse
omtales og betragtes som fysisk aktivitet, der
kan måles i størrelser som energiomsætning, tid
og intensitet i arbejdet (fysiologisk betegnelse
for kropslig aktivitet). I Danmark repræsenterer
Sundhedsstyrelsen denne tilgang. Medarbejderne samler og formidler forskningsresultater
og danner hermed evidensgrundlag for deres og
dermed statens anbefalinger for befolkningens
sundhedsadfærd, herunder anbefalinger for fysisk aktivitet. Formålet er at holde folk raske og
især forebygge udviklingen af de såkaldte livsstilssygdomme, sygdomme hvis udvikling ofte
kan påvirkes af fysisk aktivitet, herunder hjertekredsløbs-lidelser, overvægt og type 2 diabetes.

Så når nu også sundheden skal i fokus for den
kropslige bevægelse, hvordan kan det så forstås
og gribes an?

Anbefaling om fysisk aktivitet
for alle børn og unge

Sundhedsbegreber og sundheds forståelser

1. Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen.
Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige
dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles
op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Jeg vil kort redegøre for to af tidens dominerende sundhedsopfattelser, den naturvidenskabelige og en mere humanistisk sundhedsforståelse
repræsenteret ved Aron Antonowskys ”Oplevelse af sammenhæng”.
I naturvidenskabens lys
Den naturvidenskabelige tilgang til sundhed
handler traditionelt om at være rask, ikke syg,
og man kan gøre en indsats for at forblive rask

Sundhedsstyrelsen har formuleret følgende todelte anbefalinger for børn og unge:

2. Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk
aktivitet med høj intensitet af mindst 30
minutters varighed for at vedligeholde eller
øge konditionen og muskelstyrken. Der skal
indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og
bevægeligheden. (Sundhedsstyrelsen 2011)

”V

i kan sætte fokus på hvad der holder os mennesker raske og livsduelige
i stedet for, hvad der gør os syge.”

Moderat fysisk aktivitet dækker alle former for aktivitet/motion, hvor pulsen stiger,
og hvor du kan tale med andre imens. Eksempler på fysisk aktivitet af moderat intensitet: Cykle og gang til og fra skole, lege i skolegården, gå på trapper, spille rundbold og
andre former for motionsidræt. (Sundhedsstyrelsen 2011)

Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så
du føler dig forpustet og har svært ved at
føre en samtale. Eksempler på fysisk aktivitet af høj intensitet kan være svømning, løb,
styrketræning og boldspil m.m. (Sundhedsstyrelsen 2011)

Sundhedsstyrelsen har siden 2003 iværksat
kampager under sloganet ”Get Moving”, hvortil
der er knyttet en hjemmeside til brug for skoler
under titlen ”Get Moving i skolen”. På hjemmesiden kan man finde forslag, links og materiale
til forskellige tiltag der kan bidrage til at fremme
børns fysiske aktivitetsmængde og intensitet
(Getmoving.dk).
I et humanistisk lys
I en mere humanistisk sundhedsopfattelse inddrages det menneskelige subjekt som den centrale faktor. Her kan tales om individets trivsel,
mestringsevne og oplevelse af mening i tilværelsen. Har jeg det godt med mig selv? Trives jeg

i de sammenhæng jeg færdes i? Føles det rigtigt
at gøre det jeg gør? Forstår jeg meningen med
det der foregår i mit liv? Og oplever jeg at kunne
imødekomme de krav og udfordringer jeg møder?
Hvis man lægger dette perspektiv ind over fysisk
aktivitet, kan man udfordre den instrumentelle
tilgang som den naturvidenskabelige tilgang
kan invitere til og som kan resultere i træningsaktiviteter som at løbe rundt i området i en halv
time, udføre bestemte øvelser i et cirkel-træningsprogram med fastsatte tidsintervaller mellem arbejde og pause. Aktiviteterne udfordres i
forhold til børnenes oplevelse af aktiviteterne.
Er det sundt at løbe i en halv time, hvis man ikke
syntes det er sjovt, rart, interessant, meningsfuldt? Er det sundt at gennemføre træningsøvelser på gulv eller i en aerobicserie, hvis man har
svært ved at koordinere sine bevægelser? Eller
at spille bold, hvis man er bange for bolden? At
skulle bryde, hvis man har svært ved fysisk kontakt med andre mennesker?
Disse udfordringer er højaktuelle i skolernes
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Så hvis skolen vil bidrage til at fremme børnenes
sundhedsadfærd her og nu, skal man tilstræbe
at skabe mulighed for at børnene udfolder sig
i en grad der opfylder disse anbefalinger for intensitet. Anbefalingerne siger intet om, hvornår
eller hvordan, så her er plads til variation, nytænkning og kreativitet.
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”A

lle børn har et ønske om at finde deres plads i et fællesskab
og udvikle deres egen identitet..”

hverdag, hvis man overvejer at imødekomme
reformens sundheds- eller læringsperspektiv i
bevægelse med tiltag som f.eks. fælles morgenløb, obligatoriske bevægelsesbånd for årgange
eller eftermiddagsidræt for alle. Det stiller krav
om at indtænke både hele og forskellige børn
ind i disse aktiviteter og ikke kun niveaudele i
forhold til færdigheder og fysiske træningstilstand, men også give mulighed for at børnene
kan vælge og have præferencer for forskellige
aktivitetsformer.
Oplevelse af sammenhæng
Den israelsk-amerikanske professor i medicinsk
sociologi, Aron Antonowsky formulerede i 1970
”Den salutogenetiske ide´”(Antonowsky 2003).
Han satte fokus på hvad der holder os mennesker raske og livsduelige i stedet for, hvad der
gør os syge. Hans ide går kort sagt ud på, at vi
altid vil møde udfordringer og belastninger i
tilværelsen, kaldet stressorer, og det er vores
samlede livs ressourcer der bliver afgørende for,
hvorvidt vi udvikles, beriges, styrkes eller belastes af disse livsforhold. Hvis udfordringerne
ikke modsvares af vores livsressourcer vil vi belastes og miste livskvalitet, mens det modsatte
kan medfører en styrkelse af vore livsressourcer.
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Antonowsky opfatter sundhed som vores evne
til at håndtere stressorer, og modsvares vores
udfordringer ikke af passende ressourcer, oplever vi stress. Stress svækker vores modstandskraft og mestringsevne, og vi er dermed i større
risiko for at mistrives og udvikle sygdom.
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Denne ønskværdige evne til mestring af livets
udfordringer er ifølge Antonowsky afhængig
af den enkeltes ”følelse af sammenhæng” i livet generelt og i forskellige situationer. Denne
følelse består af 3 delelementer som han kalder
”begribelighed”, ”håndterbarhed” og ”meningsfuldhed”. Disse kan udvikles og opnås ved oplevelse af henholdsvis forudsigelighed, belast-

ningsbalance og delagtighed.
Anotonowsky bruges til meget og har været
didaktisk inspirerende for mange der har uddannet sig i både den pædagogiske og sundhedsfaglige sektor. Jeg mener, at han er en af
de få der både forholder sig generaliserende
til individplanet og samtidig kan inspirere til
overvejelser over hvordan de strukturelle tiltag,
vi iværksætter for at fremme børnenes fysiske
udfoldelser, også kan være sunde i et mere subjektivt perspektiv. Så vi kan tilstræbe at tiltagene
ikke bliver uhensigtsmæssigt stressende for børnene, trods vore gode hensigter.
Sundhed på kort og på lang sigt
Et andet forhold der kan sættes i spil er tanken
om, hvorvidt vi skaber praksisformer, der ikke
blot kan være sunde her og nu, men også indtænker et perspektiv, der forholder sig til børnenes udvikling af bevægelsesvaner for fremtiden.
Det giver anledning til spørgsmål som:
• Hvad er det i menneskers livshistorie der
resulterer i, at nogle jævnligt løber en tur
uden at konkurrere med andre eller cykler på
arbejde selvom de har en bil, eller …?
• Hvad er det der fremmer og skaber børns
bevægelseslyst og sætter aftryk i kropslige
vaner og præferencer for kropslig handling i
livet for det enkelte individ?
• Hvordan kan vi gøre en sund forskel for de
børn der har kroppe der driller med motorikken eller sanseligheden?
• Kan vi udvide forståelsen for hvordan man
kan bevæge sig og hvad det kan betyde
gennem oplevelser og refleksion?
• Hvordan kan vi fremme bevægelsesglæden
hos dem der hellere vil noget andet?
• Hvordan kan det overvægtige barn opleve ”begribelighed”, ”håndterbarhed” og

”D

et er bedre at slække på arbejdsintensiteten i en aktivitet
end på den gode oplevelse og den opbyggende erfaring.”

”meningsfuldhed” i at være fysisk aktiv og
mindske risikoen for oplevelse af nederlag
eller stigmatisering?
• Kan vi give alle børn mulighed for at opleve
bevægelsesudfoldelse og udfordringer de
har mulighed for at lykkedes med?
• Kan børnene opleve at deres præferencer for
fysisk udfoldelse kan imødekommes så de
oplever sig som kompetente og inkluderede
deltagere?
Giv eleverne valgmuligheder
Jeg vil gerne agitere for det ambitiøse bådeog, nemlig at felterne der er illustreret i figur 1
tilstræbes at have størst mulig fællesmængde i
skolens forskellige aktivitetsmuligheder.

søge at respektere børns eksplicitte grænser.
Give valgmuligheder mellem aktiviteter der har
forskellige værdier og kvaliteter og ad den vej
bidrage til at udvide eller uddybe deres kropslige erfaringer, kompetencer og præferencefelt.
At interessere sig for hvad der får mennesker til
at bevæge sig og følge børnenes grundlæggende drivkræfter, lyst- og mestrings-motivation.
I forhold til de sociale samspil i aktiviteterne skal
man huske at alle børn har et ønske om at finde
deres plads i et fællesskab og udvikle deres egen
identitet. Nogle børn springer på hovedet ind i
aktiviteter de ikke kender, mens andre har brug
for at kigge på en ny aktivitet i et stykke tid og måske få indsigt i hvad man kan risikere, før de oplever at have mod og kompetence til at kaste sig ud
i at deltage aktivt og spille en rolle de kan bære.
Oplevelse er vigtigere end intensitet
Hvis det skal være sundt at bevæge sig og det
for underviseren i konkrete situationer kan være
vanskeligt både at have fysiologiske mål for aktiviteten og holde meningsperspektivet intakt, er
det i min optik bedre at slække på kravet til arbejdsintensiteten i en aktivitet end på den gode
oplevelse og den opbyggende erfaring.
Og gode oplevelser kan sagtens være både anstrengende og svære at lykkes med, hvis man
finder en mening i at deltage og kan håndtere
de udfordringer man møder undervejs.

Jeg mener, man kan arbejde for at fremme sundheden gennem fysisk aktivitet både på kort og
lang sigt ved at tage udgangspunkt i hvilke former for bevægelser de forskellige børn kender
og foretrækker. At lytte til deres præferencer og
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Fig.1: Forskellige mål-elementer for sundhedsfremmende kropslige aktiviteter i skolen
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”V

i skal skabe praksisformer, der ikke blot kan være sunde her og nu, men også
forholder sig til børnenes udvikling af bevægelsesvaner for fremtiden.”
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Foreningernes erfaringer med idræt

– SKAL IND I SKOLEN

”Kan en karatetræner understøtte undervisning?”

Af Søren Ørgaard, playmaker

Ja, spørgsmålene er mange og skeptikerne omkring skolens samarbejde med foreningslivet
og øvrige eksterne parter i forbindelse med
skolereformen er endnu flere. Jeg tør dog godt
melde mig ind i kampen som begejstret superoptimist. Mødet mellem den pædagogiske verden og foreningsverdenen skal nok udvikle sig

til en kæmpe gevinst for begge verdener. De to
verdener komplementerer nemlig hinanden på
fortræffelig vis, da de hver især er stærke på de
områder hvor den anden part står svagt! Det vil
jeg forsøge at argumentere for i denne artikel
og jeg vil for afgrænsningens skyld koncentrere
mig om samarbejdet med idrætsforeninger, selv
om megen af argumentationen lige så vel kunne
dække øvrige eksterne parter som eksempelvis
spejderkorps, kulturskoler og erhvervslivet.
Når jeg kan tillade mig at være at være superoptimist på samarbejdets vegne, så er det fordi
jeg siden 2006 har arbejdet som Playmaker i Aalborg Kommunes fritidsafdeling. En playmaker er
i sportens verden spilleren på midten af banen,
som leder og fordeler spillet. De seneste 7 år har
jeg skabt bevægelsesfremmende projekter ved
at fordele spillet mellem idrætsforeninger, skoler, SFO´er, børnehaver og øvrige institutioner.
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Hvad har en karatetræner at gøre i en skolehverdag? Hvis folkeskolereformen har til
formål at gøre eleverne så dygtige som overhovedet mulige, hvad har en frivillig leder i
hvid dragt med sort bælte så at gøre i en undervisningssituation? – og hvad er i øvrigt
karatetrænerens motivation for overhovedet at stå der? Han er jo vant til at stå efter
arbejdstid med motiverede børn og unge,
som selv har valgt aktiviteten og nu står han
så med 7.a hvor halvdelen ikke er klædt om!
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”I

drætsforeninger er optaget af færdigheder, mestring
og det konstante fokus på progression.”

Søren Ørgaard er lærer, Master i Idræt og Velfærd
og Playmaker i Aalborg Kommune

Så Aalborg Kommune har den store fordel forud
for skolereformen, at vi allerede har syv års erfaring med foreningssamarbejdet på skoleområdet. Erfaringerne viser tydeligt, at det er et
berigende samarbejde, men det kræver også, at
der prioriteres arbejdsmæssige- og økonomiske
ressourcer for at få samarbejdet til at fungere.
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Usikkerhed om læringsbegrebet i idræt
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Samarbejdet mellem idrætsforeninger og skoleverdenen er stærkt fordi de supplerer hinanden fortræffeligt. Idrætsforeninger har den
styrke, at de i deres idrætsbillede er optaget af
færdigheder, mestring og det konstante fokus
på progression. Det kan eksempelvis være gradueringssystemerne i kampsport eller en håndboldstræners arbejde med at optimere holdets
tekniske og taktiske færdigheder. Netop færdighedstænkningen og mestringen synes jeg skoleidrætten har forsømt gennem de sidste mange år. Idrætsaktiviteter i skole og SFO er tænkt
ud fra en pædagogisk tænkning om idrættens
sociale og dannende kvaliteter. Alt sammen
meget sympatisk og relevant, men det er også
med til at gøre idrætsfaget og de øvrige bevægelsesaktiviteter noget diffuse for eleverne og
for den sags skyld også forældrene!! Det er ikke
altid nemt at se for elever og forældrene hvad
læringsbegrebet er i en idrætstime.
Eleverne træffer nye mennesker
Her kommer idrætsforeningerne til hjælp som
faglige eksperter med et særligt fokus på speci-

fikke færdigheder. Hvis en klasse arbejder med
slagboldspil vil et besøg af en badmintontræner
være stærkt berigende. Eleverne vil opleve et
kvalificeret fokus på et clear og en god baghånd
og dermed give eleverne en følelse af, at her lærer man nogle færdigheder.
Kampsportsinstruktøren vil kunne bidrage med
kropslige færdigheder, men også med filosofien bag sporten og dermed kvalificere arbejdet
med idrættens kulturer og værdier. Kampsportsinstruktøren vil også kunne arbejde i SFO´en
med kamplege og begreber som vinde/tabeproblematik, kontrol, selvbeherskelse og sociale
relationer.
Jeg kunne komme med mange flere eksempler,
men fælles for dem alle er det berigende fokus
på færdigheder, mestring og progression. Man
skal heller ikke underkende den positive effekt
det har på eleverne, at der kommer en fagperson udefra i stedet for den lærer eller pædagog,
som eleverne kender fra den øvrige hverdag.
Samtidig er det motiverende at komme ud til
foreningens lokaler, hvor indretningen og miljøet er skabt til aktiviteten og det kan både være
i den blankpolerede dansesal og i boksekælderen, der mest af alt lugter af tropehus …
Skoleområdet og idrætsforeningerne
kan berige hinanden
Skoleverdenen har bestemt også noget at berige idrætsverdenen med. I og med at foreningsverdenen bygger på et interessefællesskab for

”N

etop færdighedstænkningen og mestringen har skoleidrætten
forsømt gennem de sidste mange år.”

Idrætsforeningerne kommer derved ufrivilligt
til at lukke om sig selv, hvilket smitter af på metodikken og forventningerne til deltagerne. Her
vil idrætsforeningernes møde med folkeskolen
være berigende for idrætsverdenen. I folkets
skole er samlet alle børn på tværs af arv, miljø,
socioøkonomiske forhold og kultur. Derfor har
foreningerne mulighed for at nå ud til målgrupper de normalt aldrig stifter bekendtskab med.
Foreningslederen vil også udvikles i mødet med
elever, som ikke har en naturlig motivation for
aktiviteten.
Skolen er en liga for sig
Her vil samarbejdet med lærere og pædagoger
være en gevinst for foreningslederen. Lærere
og pædagoger er vant til at rumme alle børn og
tænke inkluderende. De kender en masse pædagogiske bagdøre og ved hvordan man tackler
modstand fra eleverne. I disse inklusionstider
rummer folkeskolen også flere ”skæve” børn og
det er et stort løft for en foreningsleder, der er

vant til ”lige” børn at opleve hvordan disse børn
håndteres pædagogisk og metodisk.
Foreningslederen vil samtidig lære meget af lærernes og pædagogernes sundhedsfremmende
arbejde, som kan defineres ud fra Antonovskys
sundhedsbegreber om at skabe følelsen af
sammenhæng gennem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Det kræver læreprocesser baseret på forudsigelighed, belastningsbalance samt delagtighed og deltagelse
og på det område er lærere og pædagoger i en
liga for sig.
Foreningssamarbejdet kan
understøtte undervisningen
Jeg har i det foregående forsøgt at beskrive
ud fra mine erfaringer hvordan skoleverdenen
og foreningsverdenen beriger hinanden. Hvis
jeg skal konkludere hovedbudskaberne, så giver samarbejdet mellem idrætsforeninger og
skoleverdenen en mulighed for at udvikle bevægelsesaktiviteter, som er pædagogiske og
inkluderende med vægt på færdighedslære og
mestring. Det er for mig at se en perfekt udvidelse af bevægelses- og idrætsbegrebet i folkeskolen, som jeg tror vil appellere til elevernes
motivation og læring. Samtidig harmonerer det
fint med, at idræt fremover vil være et prøvefag efter 9. Klasse. Uden vi kender prøveformen
endnu, så vil det være et godt supplement til
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dem som kan og vil, så bliver det oftest lige børn
der leger! Valg af fritidsidræt foretages i en skøn
blanding af arv, miljø, socioøkonomiske forhold
og kultur. Selv om der er mange parametre remset op her, så er udfaldet alligevel en ensartethed i målgruppen. Derfor ser du ikke mange
nydanskere i tennisklubberne eller drenge der
går til dans.
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”D

et er ikke altid nemt at se hvad læringsbegrebet er i en idrætstime.”

idrættens øvrige dannelsesmæssige kvaliteter,
at eleverne også mestrer en korrekt udført baghånd i badminton, kan forklare filosofien bag taekwondo og kan argumentere for fordelen ved
et 5-1 forsvar frem for 6-0 på håndboldbanen!
Lærer, pædagog
og træner skal være til stede
Det fordrer dog også, at det er et reelt samarbejde, hvor begge parter er til stede. Hvis parterne
skal berige hinanden, så skal eleverne ikke bare
overlades til en foreningsleder i ydertimerne for
at kunne spare lærer- og pædagogtimer. Begge
parter skal være til stede, og i og med det er undervisning, så skal læreren og pædagogen være
til stede som garant for kvaliteten i undervisningen.
Modsat skal der også stilles krav om kvalitet til
foreningsverdenen. Hvis de skal ind og være
en aktør i skoleverdenen og sågar også understøttes økonomisk for arbejdet, så skal der være
kvalitet i tilbuddet. Det skal ikke være en 16-årig
juniorleder, som står alene med 7.a. Heri ligger
der en stor opgave for hovedorganisationer som
Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI at sikre
et kompetencemæssigt fundament for at kunne
indgå i samarbejde med skoleverdenen.
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Tre faser til det
succesfuldeforeningssamarbejde
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Når der er 98 kommuner, så er der nok også
98 veje at gå for at få forenings- og skoleverdenen til at arbejde sammen. Alligevel tror jeg
erfaringerne fra Aalborg Kommune kan være
brugbare. Som jeg tidligere var inde på, så skal
der afsættes ressourcer til det opsøgende ”rugbrødsarbejde”. Det kan både være en central
kommunal koordinator som en playmaker eller
det kan være tildelte arbejdsopgaver til en lærer
eller pædagog. Hvis jeg kigger tilbage på mine

7 playmakerår, så tegner der sig et billede af tre
faser.
Først er der etableringsfasen hvor det afdækkes
hvilke foreninger, der har den ressourcemæssige
og faglige kompetence til at indgå i samarbejde
og ikke mindst hvilke personer, der er de rigtige
at få fat i. Det er langt fra altid man finder den
rigtige person ved at gå ind ad hoveddøren til
foreningens formand. Ofte gælder det om at
finde de rigtige personer via bagdørene i foreningerne. Det kan eksempelvis være via elevereller forældres omtale af en god træner. Når den
rigtige person først er fundet, så er det oftest
lettere at gå til foreningens formand og lave den
mere formelle aftale.
Herefter kommer der en erfaringsfase hvor man
prøver en række samarbejder af og hvor der
høstes erfaringer blandt lærere, pædagoger og
foreningsledere om aktiviteter, organisering og
hvad der virker bedst på hvilke klassetrin. I erfaringsfasen er det typisk små korte forløb på forskellige klassetrin, hvor eleverne kun når at få en
forsmag på aktiviteterne.
Når erfaringerne er høstet, så er der basis for
en decideret forankringsfase hvor der er mulighed for de lange udbytterige forløb. Lærerne,
pædagogerne og foreningslederne kender nu
hinanden. De har sammen høstet erfaringer, så
her har vi i en fase hvor parterne sammen kan
begynde at sætte pædagogiske mål og få lavet
de langsigtede aftaler. Dette gør man ikke uden
økonomi, så her må skolen eller kommunen
være behjælpelige med økonomisk støtte for
foreningernes deltagelse.
Barrierer for det berigende samarbejde
Når der skal ressourcer til at få samarbejdet til at
fungere, så er det fordi, der er en del barrierer,
som står i vejen for det berigende samarbejde.
Den helt tydelige er den tidsmæssige barriere,
at foreningslederen selv er på arbejde, når sko-

”I

drætsforeningernes faglige eksperter har et særligt fokus
på specifikke færdigheder.”

lerne efterspørger aktiviteter. Derudover er der
en række barrierer, der ikke umiddelbart er så
synlige, men som kommer til udtryk igennem
samarbejdet i forbindelse med opfattelsen af
aktiviteternes indhold. Foreningsledere tænker
meget færdighedsorienteret omkring idrætten,
mens lærere og pædagoger har en pædagogisk
tilgang til idrætsaktiviteter. Det er vigtigt, at dette bliver italesat og forventningsafstemt inden
samarbejdet kan begynde.
Der skal arbejdsmæssige ressourcer til at nedbryde disse barrierer. I Aalborg Kommune har
løsningen været playmakerstillingen, men det
kunne også være funktionstimer til en lærer eller
pædagog. Det vigtigste er, at der er personer til
at tage sig af ”rugbrødssarbejdet”. For det tager
tid at opbygge et netværk. Hvilke foreninger kan
hjælpe? – og hvilke instruktører kan påtage sig
opgaven? Herefter er det et større puslespil at få
aftalt tid og sted for samarbejdet samt at være
den pædagogiske stødpude mellem parterne
og sikre forventningsafstemningen.
Økonomi er også en vigtig faktor for at understøtte samarbejdet. Ikke fordi foreningerne påtager sig opgaven for pengenes skyld, men det
fremmer motivationen, at foreningen påskønnes økonomisk for at en leder eksempelvis tager
fri fra arbejdet for at kunne stille op i to formiddagstimer på skolen.

og den lokale forening. Et scenarie hvor skole,
idrætsaktiviteter og lektiehjælp følges ad. Sådan
et samarbejde vil være en gave til de moderne
familier, hvor livets centrifuge i dag for alvor går
stærkt, når indkøb, aftensmad, fritidsaktiviteter
og lektielæsning skal klares i ulvetimerne mellem kl.16.00-19.00.
Mest af alt skal man dog dyrke samarbejdet mellem skoleverdenen og foreningsverdenen for
børnenes skyld. De vil opleve, at bevægelsesaktiviteter ikke kun er en pædagogisk praksis, men
også består af forskellige discipliner, hvor man
kan opnå færdigheder og dygtiggøre sig. Det vil
i høj grad være med til at understøtte motivation og læring og samtidig fremme sundheden.
Det bliver ofte diskuteret om foreningerne er
klar til denne store opgave. Jeg synes det er
mere relevant at spørge om skolerne er klar? Det
er trods alt skolerne, der skal afgive pædagogisk
og metodisk suverænitet overfor andre fagpersoner. Jeg kan kun opfordre skoleverdenen til
at byde foreningsverdenen op til dans. Det er
besværligt i starten, men vil hurtigt opleves berigende.

Vejen frem mod det succesfulde foreningssamarbejde er lang og tager tid. Derfor er det også
vigtigt at have tålmodighed med skolereformen
. Vi er heller ikke i mål med arbejdet i Aalborg
Kommune. Jeg kunne sagtens forestille mig
endnu flere perspektiver på samarbejdet. Mødet
mellem skoleverdenen og foreningsverdenen
kunne eksempelvis kaste flere kombinationsansættelser af sig. Jeg kunne forestille mig personer, der i fremtiden var ansat af både skolen
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Fremtidsperspektiver
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BEVÆGELSESGLÆDE
OG IDRÆTSGLÆDE

– to variationer af fysisk undervisning
Af Steffen Tangen og Birgitte Nordahl Husebye, lektorer
Foto: Tom E. Jensen, www.fmvfoto.no

I Norge har man oplevet den samme tendens
som i Danmark med, at jo ældre eleverne bliver, des mindre motiverede er de for idrætsundervisning. I Østfold Kommune har man
udfordret det traditionelle idrætsbegreb,
endevendt fagets værdier og normer og
udviklet en differentieringsmodel, hvor eleverne kan vælge mellem idrætsglæde og bevægelsesglæde.
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Forestil dig, at idrætslæreren giver eleverne et
valg mellem to forskellige versioner af emnet:
Bevægelsesglæde eller idrætsglæde. Hvad ville
du vælge?
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Nu er det måske ikke så nemt for dig at træffe dette valg uden flere oplysninger om, hvad disse fysiske modeller går ud på. I denne artikel beskriver
vi de to versioner, eleverne fik at vælge mellem
i projektet Bevægelsesglæde. Vi vil også fortælle
noget om baggrunden for modellen og hvordan
det påvirkede elever og lærere, da vi testede det

på Kalnes Gymnasium i skoleårene 2011-2013 (Husebye 2012; Husebye & Tangen 2013).
Idrætslærere i Norge har de seneste år set en
tendens til at flere og flere elever sidder på sidelinjen eller ikke vælger at komme til idrætstimerne. Elevundersøgelser viser, at idrætsundervisning i udskolingen (8.-10. trin) ofte får en god
score og at mellem 80-90 % trives i faget (Christiansen 2010; Flagestad & Skisland 2002; Flagestad & Skisland 2009). Det er specielt de elever,
der generelt er fagligt stærke og konkurrenceaktive i deres fritid, der trives bedst i faget (Fasting
& Sisjord 2005; Imsen 2009). Disse elever behersker opgaverne godt og kan godt lide læreren.
10-20 % af eleverne trives ikke i faget, mestrer
ikke aktiviteterne og kommer ikke så godt overens med læreren (Ingebrigtsen 2006).
”Mistriverne” er også dem, der er mindst aktive i
deres fritid. Næsten halvdelen af eleverne ser ikke
helt betydningen af faget (Säfvenbom 2010).
Centralt for idrætsundervisningen er udviklin-

”V

ed at blive klar om, hvad du kan, alene og sammen med andre,
udvikles identitet og selvbevidsthed.”

Birgitte Nordahl Husebye og Steffen Tangen er begge
lektorer ved læreruddannelsen i Høgskolen i Østfold

Projekt ”Bevægelsesglæde”
Østfold Amt startede i 2011 projektet Sundhedsfremmende skoler med baggrund i en høj procentdel af elever, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Sundhedsfremmende skoler
ønskede at styrke elevernes læringssituation og
lærernes forudsætninger for undervisning ved
at skabe sunde miljøer i skolen. Målet var at øge

gennemførelsesandelen. Flere initiativer og projekter blev gennemført.
En af foranstaltningerne var projektet Bevægelsesglæde, som havde til formål at øge deltagelsen i idrætsundervisningen med 20 %. Ved at
øge deltagelsen vil elevernes bevægelsesfærdigheder blive bedre, og mulighederne for at
gennemføre idrætsfaget og ungdomsuddannelsen forstærkes. Samtidig var det et mål at
inspirere til varig fysisk aktivitet gennem idrætsfaget. For at nå dette mål var det vigtigt, at eleverne fik positive erfaringer med fysisk aktivitet
i idrætsundervisningen, så de også ville være
mere aktive i deres fritid. Dette ville igen påvirke
helbredet positivt. Fire gymnasier har deltaget i
projektet og hver designet deres fysiske model.
Eleverne er 16 til 19 år, når de går i gymnasiet.
Kalnesmodellen
En af de fysiske modeller, der blev testet i løbet
af projektet kalder vi Kalnesmodellen, da den
blev gennemført på Kalnes Gymnasium. Elever på det gymnasiale niveau 1 i erhvervsfaglig
studieretning kunne vælge mellem to varianter
af idrætsundervisning, ”Bevægelsesglæde” og
”Idrætsglæde”. Indtil efterårsferien fik eleverne
information og prøveeksempler fra de to varianter. Efter efterårsferien foretog eleverne et valg
af hvilken version, de ville følge resten af skoleåret. Lærerne måtte på forhånd fortolke kompetencemålene i lyset af de to forskellige versioner
og samtidig beslutte, hvilken didaktik, der skulle
være gældende.
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gen af bevægelseskompetence i en mangfoldig
og social bevægelseskultur. Faget skal give eleverne et bredt bevægelsesrepertoire gennem
bevidsthed, udfordring og beherskelse. Ved at
blive klar om, hvad du kan, alene og sammen
med andre, udvikles identitet og selvbevidsthed. Er erfaringerne gode, kan det bidrage til en
positiv identitet og selvopfattelse (Utdanningsdirektoratet 2006). Chancen for at socialisere
eleverne ind i en bevægelseskultur stiger. Faget
kan derfor bidrage til at fremme en fysisk aktiv
og sund livsstil for eleverne. Udfordringen er at
lægge undervisningen til rette for glæde ved
bevægelse og positive erfaringer for alle.
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”F

ærdighedsbegrebet kan forstås som færdigheder i samarbejde
i stedet for specifikke tekniske idrætsfærdigheder.”

har fokus på en masse sjov, variation og alsidighed frem for specialisering og fordybning, samt
alternative aktiviteter snarere end traditionelle
sportsgrene. Perspektivet understreger også de
forskellige og varierede træningsmetoder.
Idrætsglæde lægger vægt på færdigheder

”Jeg glæder mig til timerne i bevægelsesglæde, jeg føler, at jeg er til, og det er virkelig sjovt
... og så er det et godt miljø. Du er på en eller
anden måde ikke bange for at være med og
tumle og dumme dig. Det betyder ikke noget.”
Bevægelsesglæde fokuserer på processen
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Formålet med bevægelsesglædeperspektivet
vil være at få eleverne til at opleve glæden ved at
være i bevægelse og blive inspireret til at være i
bevægelse og fysisk aktivitet i skolen og fritiden.
Hvor det er muligt og der er plads til fortolkning
af kompetencemålene, vil de blive fortolket i et
bevægelsesglædeperspektiv, hvilket betyder, at
den proces, eleverne er en del af, har et større fokus end det faktiske resultat af processen. For eksempel vil de kompetencemål, der har fokus på
idrætsaktiviteter blive fortolket således, at deltagelse og samspil er vigtigere end det faktiske
resultat. Færdighedsbegrebet kan forstås som
færdigheder i samarbejde i stedet for specifikke
tekniske idrætsfærdigheder. Bevægelsesglæde
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”Vi i idrætsgruppen har en tendens til at have
nogle få aktiviteter, og fordybe os lidt mere
end de gør i bevægelsesglædegruppen. Vi
lærer det lidt mere alvorligt, i stedet for bare
at lege. Og det synes jeg er fint. Jeg er vældig
glad for sport og sådan”

Målet for idrætsglædeperspektivet vil være at få
eleverne til at opleve glæden ved at udøve sportslige aktiviteter i skolen og i fritiden samt opleve
fremskridt og udvikling af idrætsfærdigheder. For
eksempel kan kompetencemålet ”ved hjælp af
leg og forskellige træningsformer at udvikle egen
krop og sundhed” i et idrætsligt perspektiv forstås som at bruge leg og træningsformer, der vil
føre til idrætslig udvikling og sundhed.
At udvikle sin egen krop kan i et idrætsperspektiv forstås som at eleven ønsker at udvikle
sin krop med henblik på anvendelse i sportslig
sammenhæng. Færdighedsbegrebet kan også
forstås som specifikke tekniske og taktiske færdigheder i forskellige sportsgrene. Idrætsglæde
vil fokusere på idrætslig leg, specialisering og
fordybelse, men med stor variation inden for
de specialiserede fordybningsemner. Der lægges vægt på traditionelle idrætsaktiviteter og
træningsmetoder, der er passende for idrætslig
fremgang og udvikling.
Gennemførelse
Generelt blev der udført mest instruktion som
undervisningsmetode i idrætsglædeperspektivet, mens undervisningsmetoden i bevægelsesglædeperspektivet var mere påvirket af at eleverne lærte ved at udføre forskellige aktiviteter. I
dette perspektiv blev der fokuseret på helheder
frem for at træne forskellige dele af en bevægelse
eller aktivitet. Lærerne trak frem, at elever, der
ikke var interesseret i idrætsperspektivet ikke altid så meningen i at opnå tekniske færdigheder

”B

evægelsesglæde har fokus på en masse sjov, variation og alsidighed
frem for specialisering og fordybning.”

Ifølge selvbestemmelsesteorien af Deci & Ryan
(2000) er en eventuel motivation ydre-reguleret
i de tilfælde, hvor elever ikke ser meningen med
aktiviteten eller indholdet. Dette er ikke ønskeligt, hvis eleven skal opnå formålet med faget,
altså at blive inspireret til en varig glæde ved bevægelse og en fysisk aktiv livsstil (Utdanningsdirektoratet 2006).
I Idrætsglædeperspektivet blev der holdt længere kurser inden for forskellige idrætter og
aktiviteter, således at eleverne som havde valgt
denne variant, kunne terpe mere på teknikken
og udvikle deres idrætslige færdigheder. En af
idrætslærerne forklarede, at ”hvis vi har om volleyball, så vil elever i idrætsglædeperspektivgruppen måske have volleyball i fire til seks uger,
mens eleverne gruppen med bevægelsesglæde
vil have volleyball i en uge.”
Fokus i bevægelsesglædeperspektivet var mere
på leg og forskellige spilvariationer af for eksempel volleyball og forskellige onlinespil. Fokus for
idrætsglædeperspektivet var mere på idrætslige
færdigheder og resultater, men også på glæde.
Vurdering
Evaluering har været en udfordring i bevægelsesglædeperspektivet. Eleverne skulle demonstrere
en forståelse af spillet, praktisere fair play, vise
god indsats og være aktive, men de foretog ikke
en testbane som grundlag for vurderingen. Disse
kriterier for vurdering kan opleves mindre konkrete for læreren og gøre karaktergivningen problematisk. Dette har lærerne taget fat i efter det
første projektår, og nu har de udviklet et skema til
vurdering, hvor kompetencemålene er opført, og
måden at nå målene på og vurderingskriterierne
er defineret inden for begge perspektiver.

Det første år af projektet blev også gennemført med en ældre studieordning, hvor indsats
og fair play som vurderingsgrundlag ikke var
synliggjort. I den reviderede studieordning fra
2013 er indsatsen taget med som et vurderingsgrundlag og fair play indgår i kompetencemålene. Lærerne prøvede også at fokusere på, at
det ikke skulle være lettere at få gode karakterer
i den ene eller den anden variant. Fairness i vurderingen blev understreget.
Eleverne oplevede, at vurderingen gik på færdigheder og indsats. Elever, der afsluttede projektet med den nye studieordning var tilfredse
med at indsats som vurderingskriterium var
med. De fik en oplevelse af, at alle havde en færdighed i betydning i faget og en færdighed, som
det er muligt at gøre noget ved. Især dem, der
ikke følte sig dygtige, fik en øget tro på, at det
også var muligt for dem at få en god vurdering.
Elever havde tidligere erfaringer med at vurderingen kun var baseret på færdigheder. Så de
fik en fornemmelse af, at der ikke var noget de
kunne gøre for at forbedre deres karakter, og de
gav op.
”Jeg følte, jeg fik tildelt en karakter fra starten,
og så var det ligesom dem, der var gode, de
var gode, og de andre forblev i baggrunden ...
Du kunne anstrenge dig så meget som du ønskede, men læreren så dig egentlig ikke.”
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korrekt og ikke var motiverede til at terpe med
deløvelser. Eleverne ønskede hellere at komme i
gang med spillet, selvom det ikke var helt perfekt.
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”E

leverne skulle demonstrere en forståelse af spillet, praktisere
fair play, vise god indsats og være aktive.”

Lærernes erfaringer
” Eleverne melder jo, at de har højere trivsel i
faget, når de får lov til at vælge ... og får lov til
at slippe præstationspresset. Elever, der ikke
har gode erfaringer med sig fra idræt i skolen,
og som aldrig har oplevet nogen særlige evner
for fysisk aktivitet, netop på grund af at fokus
har været på sportslige præstationer, de får nu
positive oplevelser med fysisk aktivitet for første gang. Som elever har sagt: Jeg kan faktisk
være aktiv for min egen skyld, jeg behøver ikke
løbe hurtigt i forhold til andre ... , jeg tror det er
en ny oplevelse for mange, og det giver nogle
elever en ny dimension af fysisk aktivitet. ”
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Ud fra hvad selvbestemmelsesteorien forklarer,
kan elevernes indre motivation stige allerede
når de må vælge mellem de to forskellige varianter (Deci & Ryan 2000). De fleste elever valgte
bevægelsesglædeperspektivet og den procentvise fordeling blev omkring 70-30. En mulig årsag kan findes i ovenstående citat, nemlig bevægelsesglædeperspektivet gav eleverne noget
nyt og meningsfuldt. De interviewede lærere
forklarede, at fysisk udfoldelse ligesom alt andet
skal være meningsfuldt for eleven, og for nogle
er det ikke meningsfuldt at forbedre specifikke
sportslige færdigheder. Eleverne i gruppen med
bevægelsesglædeperspektivet deltog og var aktive i timerne og fokus var, at eleverne ville få en
god træning. Lærerne fandt, at eleverne deltog i
højere grad ved indførelsen af Kalnesmodellen.
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Gennem leg og forskellige alternative spilvarianter kan det se ud til, at flere elever deltager
aktivt og viser god indsats, og sandsynligvis vil
de udvikle deres bevægelsesfærdigheder uden
at tænke på det som et mål. Ommundsen (2005)
fremhæver læring i bevægelse som kerneværdien ved idrætsfaget, og det kan se ud til, at
elevene i projektklasserne ubevidst eller bevidst

oplever denne værdi og udvikler deres bevægelsesfærdigheder som et resultat af at deltage
og være aktive. Når fokus ikke er på performance fortæller lærerne, at flere elever synes mere
trygge og motiverede til at gøre en indsats. Ifølge Sigmundarson & Ingebrigtsen (2006) vil også
elevernes selvopfattelse forstærkes positivt, når
omgivelserne er trygge, og elevene er tilbøjelige
til at sammenligne sig mindre med andres præstationer, når præstationspresset er lavt.
I et læringsmiljø, hvor fokus på præstation og
social sammenligning er lavt, vil også rammerne forbedres for at eleverne oplever mestring
og er kompetente, hvilket kan styrke den indre
motivation (Deci & Ryan 2000; Sigmundarson &
Ingebrigtsen 2006). Samtidig er der nogle elever, som søger mere mod præstationsfokus og
konkurrencer, og de får mulighed for at imødekomme dette behov ved at vælge Idrætsglædeperspektivet, hvor der fokuserer på både færdigheder og glæde.
Glad for idræt?
”Idrætsfaget i gymnasiet har været præget af
idrættens værdier, og for mange er det værdifuldt, men det er vigtigt også at omfatte dem,
som idrætten ikke når, og der tror jeg, at skolen har en særlig position.”
På dette område mente lærerne, at de lykkedes,
og at de nåede flere af de elever, der ikke var interesseret i idræt, så de også blev fysisk aktive.
Det kan også være en af grundene til, at de fleste valgte bevægelsesglæde. Lærerne mente, at
de elever, der ikke havde gode erfaringer med
sport satte pris på todelingen, også for at undgå
sammenligninger med dygtige idrætselever.
Denne sammenligning kan sætte eleven i et forstærket svagt lys. At være i en gruppe, der har
et mere ligeværdigt forhold til sport og fysiske

”F

ysisk udfoldelse skal være meningsfuldt for eleven, og for nogle er det
ikke meningsfuldt at forbedre specifikke sportslige færdigheder.”

elev fra bevægelsesglæde forklarede, at ”så fik vi
at vide, hvad vi skulle gøre, ikke kun de ting, der
måske mindede mig lidt mere om enkelte timer i
gymnasiet.. men også gøre nogle flere ting, som
ikke var så ubehagelige.”

”Første så var jeg helt indstillet på at tage
den mest idrætslige linje, fordi jeg tænkte, at
jeg skulle være mere sporty, men så tænkte
jeg, at hvis jeg ikke føler, at jeg har styr på
det, så det er ikke sjovt, og så kommer jeg
ikke til at fortsætte med det.”
Elevernes oplevelse
Alle elever oplevede valgmuligheden som meget
god og gav forskellige forklaringer på, hvorfor de
syntes, det var godt. Eleverne havde en forståelse
for, at nogle elever var mere dygtige til sport, og
ønskede at deltage ordentligt og være seriøse.
Andre elever ønskede mere variation, sjov og ballade. På baggrund af denne forståelse foretog
flere af eleverne deres valg. I ovenstående citat
kan vi se betydningen af følelsen af at beherske,
noget som også trækkes frem i litteraturen som
afgørende for at udvikle en positiv selvopfattelse
(Sigmundarson & Ingebrigtsen 2006). En anden

Trygt og accepterende læringsmiljø
Elever i Bevægelsesglæde glædede sig til undervisningen og syntes at idrætsfaget blev sjovt. En
stor del af årsagen var det gode miljø, timerne
foregik i. En elev sagde: ”Jeg har ikke super færdigheder i gymnastiksalen, men jeg gør i hvert
fald en indsats, så godt jeg kan.” Eleverne følte, at
de fik en god feedback på den indsats, de gjorde,
og dermed oplevede de at kunne klare faget i
højere grad end tidligere. Elevene i Idrætsglæde
havde som udgangspunkt stor motivation for
faget, men følte, at deres motivation blev større
gennem idrætsglædeperspektivet. De var glade
for at få mulighed for at fordybe sig i forskellige
sportsgrene og udvikle deres sportslige færdigheder. Eleverne gav også udtryk for, at læringsmiljøet var godt, da de opfattede, at alle elever
i Idrætsglæde havde den samme holdning til
sport og udviklingen af atletiske præstationer.
Elever fra begge varianter var tilfredse med de-
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præstationer, mente lærerne havde en positiv
indvirkning på elevernes motivation.

Det ser ud til, at disse elever ikke har udviklet en
god selvopfattelse gennem kropslig beherskelse i idrætstimer i skolen. Hun fik et mere positivt
syn på faget gennem valgmuligheden og den
didaktik, der blev praktiseret i projektet. Deltagelsen i idrætstimer kan have givet en mere
indre motivation baseret på valgmulighederne,
positiv udvikling af klassemiljøet, accept af fejl,
gode relationer med lærere og indholdet i timerne. Eleverne oplevede sandsynligvis i højere
grad, at de psykologiske behov for at opnå ekspertise, uafhængighed og tilhørsforhold blev
dækket (Deci & Ryan 2000). En elev gav udtryk
for, at det ” ikke er så tvunget, og udbyttet vil stige, fordi du har valgt, hvad der er rigtigt for dig.”
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”N

ogle elever søger mod præstationsfokus og konkurrencer og de får mulighed for
at imødekomme dette behov ved at vælge Idrætsglædeperspektivet.”

res idrætslærere og mente de arbejdede for et
godt læringsmiljø. Eleverne i Bevægelsesglæde
fremdrog specielt, at ” alle bliver inkluderet og
set” af læreren. Eleverne gav udtryk for at miljøet
var trygt og accepterende, og at det ikke gjorde
noget, hvis man dummede sig. Dette vil sandsynligvis have en positiv indvirkning på elevernes
selvopfattelse og klassens læringsmiljø (Sigmundarson & Ingebrigtsen 2006; Skaalvik & Skaalvik
2005). Når miljøet er godt, tør eleverne slippe sig
løs og prøve noget mere, noget som ubevidst vil
forbedre elevernes bevægelsesfærdigheder, fordi
de opnår træning. Sigmundarson & Ingebrigtsen
(2006) forklarer også lignende konsekvenser, hvis
man som lærer enten opbygger et konkurrencepræget miljø eller et mere opgavebaseret miljø.
Afrunding
Vi mener, at en radikal nytænkning af idrætsfaget kan være nødvendig for at nå den gruppe af
elever, der ikke er motiveret af den traditionelle
undervisning. Kalnesmodellen, som arbejder
med medbestemmelse og kompetencer i et miljø, baseret på tryghed og social samhørighed,
har hidtil givet gode resultater i relation til læringsudbytte og trivsel i faget. Resultaterne viser
også, at modellen kan være et positivt element i
det sundhedsfremmende arbejde i skolen.
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FOKUS PÅ ARBEJDET

med de idrætsusikre elever
Af Jesper von Seelen, lektor

Kvalitet er et bredt begreb og når jeg i denne
artikel har valgt at fokusere på idrætsusikre
elever er det blot et udtryk for at jeg opfatter dette område som yderst centralt og ikke
at dette fokusområde alene kan skabe god
kvalitet.
Lad mig starte min argumentation med et eksempel. For nogle år siden observerede jeg i
forbindelse med et projekt omkring idræt i folkeskolen mere end 50 idrætstimer med det formål at formulere en beskrivelse af god kvalitet
i idrætstimerne. Følgende beskrivelse er baseret på mine observationsnoter fra en af disse
idrætstimer.

Bekymret for negativ bevægelseskultur
Det er bidende koldt, som det har været i hele
januar måned, da jeg møder op til endnu en observation på skolen sidst i januar måned 2010.
Danmark har i tre uger været dækket af sne og
isnende kulde, min nyfødte søn har holdt mig
vågen det meste af natten og i nyhederne fortæller de om tusindvis af ofre for et jordskælv
på Tahiti – kort sagt: En grå og kedeligt morgen
der bare skal overstås hurtigst muligt. Jeg er på
dette tidspunkt snart et år inde i mit ph.d.-projekt. Ikke langt nok henne i projektet til at kende
resultaterne af mit arbejde, men langt nok til at
være fortrolig med baggrundslitteraturen. Jeg
har læst de deprimerende artikler om lærernes
gode intentioner der drukner i hårde arbejdsbetingelser og hverdagens små konflikter. Jeg kender statistikkerne for, hvor mange af de elever
jeg skal ind og se, der er inaktive og har et anstrengt forhold til idræt og bevægelse – både i
og uden for skolen. Jeg kender de internationale
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Denne artikel beskriver med udgangspunkt
i en konkret undervisningssituation fra folkeskolen en række betragtninger om idrætsusikre elever og arbejdet med at inkludere
denne gruppe elever i den del af undervisningen der anvender idræt, leg og bevægelse.
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ærernes gode intentioner drukner i hårde
arbejdsbetingelser og hverdagens små konflikter.”

Jesper von Seelen er ph.d. og lektor i Videncenter
for Sundhedsfremme på UC Syddanmark

studier der gentagne gange har beskrevet, hvordan idræt i skolen producerer og reproducerer
en homofob, racistisk og kønsdiskriminerende
idrætskultur der glorificerer de hypermaskuline
værdier. Som nybagt (og træt) far kan jeg ikke
undgå at være bekymret for den bevægelseskultur min søn om blot få år bliver en del af.
Velforberedte lærere
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Heldigvis er der en rigtig god stemning blandt
eleverne, da de samles inde i hallen. Efter en kort
og præcis gennemgang af spillet bliver banen
sat op og spillet går i gang. Jeg ser med det samme, at der er tale om et boldbasis spil – et kaosspil. Der er mange bolde i spillet og alle elever er
hurtigt i gang med enten at forsøge at score eller at forsvare. Det er tydeligt, at nogle elever er
mere boldvante end andre, men spillets karakter gør, at alle elever hele tiden har meget travlt
og der er ingen der bliver udleveret som den
”dårlige” boldspiller. Jeg er selv ved at få rystet
kulden af mig og får lidt varme i kinderne af at
se på de mange glade og aktive elever. Allerede
timens start gav lidt varme, da det var tydeligt,
at lærerne var velforberedte og havde en plan
og et mål med dagens to lektioner.

62

Lærerne tilpasser spillet til eleverne
Eleverne må ikke løbe med bolden, så der bliver kastet og grebet rigtigt mange bolde under
hele spillet. Når eleverne ikke har bolden, løber
de for at komme i en fri position eller dække en
modstander op så der bliver også løbet meget.

Efterhånden som det går op for mig at timens
indhold er tænkt snedigt ind som en sjov og anderledes forøvelse til håndbold, når mit humør
op på langt over middel.
Da der er spillet i 15-20 minutter bliver scoringerne talt op, og det viser sig, at drengene har
vundet en kneben sejr. Efter en lille pause bliver
spillet genoptaget. Denne gang bliver der indført en joker på hvert hold. Jokerne kan sætte
modstanderen ud af spillet midlertidigt og det
giver spillet et nyt taktisk lag og endnu mere aktivitet. De to lærere er meget aktive under hele
spillet. De er konstant i dialog med hinanden om
spillet på banen. De taler om, om der er elever
der lige skal have lidt taktiske fif og om der skal
ændres på spillet, så det passer bedre til eleverne. En gang imellem løber en af dem ud på
banen for at give lidt taktisk assistance til nogle
af eleverne. Det taktiske fokus ligger primært på,
at eleverne skal lære at løbe sig fri i stedet for at
jagte bolden.
Eleverne har forskellige roller
Jeg har identificeret et par elever der ikke er så
boldvante. Jeg prøver at følge deres adfærd under spillet. De er alle meget aktive og har hver
især fundet en rolle der har betydning for holdet.
F.eks. er der en pige der hverken kaster langt eller præcist, men hun er meget aktiv med at forsvare imod, at drengene scorer med en speciel
bold der giver 20 point. Hendes rolle er meget
anderledes end nogle af håndboldpigerne der
forsøger at score med lange og præcise kast –

”S

pillets karakter gør, at alle elever hele tiden har meget travlt
og der er ingen der bliver udleveret som den ”dårlige” boldspiller.”

Timen slutter med, at eleverne samles på midten af banen og de bruger 8 minutter på at diskutere, hvad der skete med spillet under de forskellige regelændringer. Her reflekteres der over
egen og holdkammeraternes rolle under spillet.
Mening, sved og kompetencer
Da jeg kører den korte tur hjem, er det stadig
koldt, men jeg føler mig opløftet og glad. Kulden føles ikke længere som en grå og tung dyne,
men som et dejlig frisk pust. Jeg skal hjem og
hente min søn der skal i svømmehallen for første gang, og jeg tænker på, hvor meget jeg glæder mig til, at han en dag kan blive en del af en
bevægelseskultur, der ligner den jeg netop har
observeret. Jeg glæder mig over, at der findes
fantastiske lærere der er engagerede, forberedte, nærværende og fagligt kompetente. Der
findes klasser med søde, sjove og inkluderende
elever. Der findes idrætsundervisning, der giver
mening, sved på panden og kropslige kompetencer.
Stærke elever hjælper svage
Ovenstående eksempel er et fint afsæt for at
forstå flere vigtige pointer omkring idrætsusikre
elever.
Lærerne i eksemplet holder fokus på taktiske og

tekniske elementer og ikke på det at vinde. Ikke
dermed sagt at konkurrenceelementet ikke kan
være et velvalgt didaktisk værktøj, men man bør
som underviser være meget opmærksom på de
idrætsusikre elever, når aktiviteten har et tydeligt konkurrenceelement. Taktiske elementer
kan være ’at løbe sig fri’, forskellige typer af forsvar (personligt/zone) eller elevernes kommunikation. Ved at give de stærkeste elever opgaver,
hvor de skal hjælpe de mindre stærke elever
(f.eks. med at løbe sig fri og gøre sig spilbar),
undgår man, at få elever bliver meget dominerende i aktiviteten.
Idrætsusikre elever udstilles ikke
Spillets karakter i eksemplet betyder at ingen
udstilles som den dårlige boldspiller, fordi der
foregår så mange forskellige ting på en gang –
der er altså tale om et kaosspil. I andre situationer (f.eks. motorikbane hvor der blev taget tid
på eleverne) blev de idrætsusikre elevers niveau
meget tydeligt, og det havde stor negativ indflydelse på deres oplevelse af aktiviteten. Det er
vigtigt, at man vælger spil eller modificerer aktiviteterne sådan, at det ikke er muligt for enkelte
elever at være meget dominerende og dermed
ekskludere de andre elever.
Figur 1 illustrerer en progression i aktiviteter. Jo
længere ned i figuren man kommer, desto større
risiko er der for at enkelte elever dominerer og
andre ekskluderes. Øverst i figuren er medspil,
hvor man spiller med sig selv uden modspil – for
eksempel: Hvor højt kan man kaste en ærtepose
og gribe den igen? Her kan alle være med. Ved
indirekte modspil spiller man mod en anden eller andre, men man har ikke direkte indflydelse
på hinandens spil. Ved direkte modspil uden
kropskontakt har den eller dem man spiller imod
større indflydelse på ens eget spil. Det kunne
som eksempel være volleyball. Sidste kategori
er direkte modspil med kropskontakt (som ek-
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anderledes, men ikke mindre værdifuld. Efter
endnu 15 minutters spil bliver de to lærere enige
om at ændre jokerens funktion sådan, at spillet
tager en ny taktisk drejning. Spillet fortsætter
igen i 10 minutter. Jeg kan ikke få øje på en elev
der ikke deltager aktivt i spillet, og jeg kan heller
ikke få øje på en elev der ikke smiler. Da timen er
ved at være slut, har elevernes og de to læreres
engagement under hele timen smittet så meget,
at mit eget humør nu er helt i top. Jeg tænker slet
ikke længere over den baggrundslitteratur, jeg
har brugt så meget tid på at læse.
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et var tydeligt, at lærerne var velforberedte og havde
en plan og et mål med dagens to lektioner. ”
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sempel fodbold), hvor der er stor risiko for at de
idrætsusikre elever ekskluderes.

justeres sådan, at det bliver sjovt for de idrætsusikre elever at deltage.

Dygtige elever dominerer ikke

Nødvendigt med grundige instruktioner

Der er et stort overlap mellem typerne af aktiviteter i figur 1 og mange aktiviteter vil være en
blanding. Ikke desto mindre er figuren et fint
værktøj i arbejdet med idrætsusikre elever. Det
er også en væsentlig pointe at lærerne i eksemplet konstant justerer spillet sådan, at det passer til elevernes kompetencer, og at eleverne
selv deltager i denne spil- og aktivitetsudvikling. Mange klassiske idrætsaktiviteter fungerer
bedst for de elever der i forvejen er dygtige (bl.a.
fordi de rører bolden oftere end de idrætsusikre), og det er derfor meget vigtigt, at lærerne
sammen med eleverne går ind og justerer spillet sådan, at enkelte elever ikke kan dominere
spillet (brug evt. spil-hjulet (Terp, 2011)). Ved at
anvende spiludvikling med afsæt i spil-hjulet
og figur 1 i baghovedet kan de fleste aktiviteter

Lærerne i eksemplet var meget grundige i deres instruktioner og konstant aktive med at give
feedback til eleverne. Grundige instruktioner er
selvfølgelig også godt for de elever der er gode til
at bevæge sig, men man skal være opmærksom
på, at de idrætsusikre elever er mere afhængige
af grundige instruktioner og god feedback undervejs. De dygtige elever har ofte ’knækket koden’ og kan gennemføre aktiviteterne på en god
måde på trods af mangelfulde instruktioner. De
elever der ikke på forhånd kender almene praksisser f.eks. omkring boldspil (som i dette eksempel) tilegner sig en praksis der er uhensigtsmæssig, hvis instruktionerne er mangelfulde.

Figur 1. En progression i typer af aktiviteter.

Disse pointer vil givetvis være kendte praksisser
for den rutinerede idrætsunderviser, men med
den kommende reform bliver idræt og bevæ-

”T

imens indhold er tænkt snedigt ind som en sjov
og anderledes forøvelse til håndbold.”

Hvorfor er fokus på
idrætsusikre elever vigtigt?
Fokus på de idrætsusikre elever er vigtig, fordi
det er denne gruppe af elever, der i særdeleshed
har brug for at få positive oplevelser med idræt
og bevægelse. Mange elever bevæger sig nemlig i modsætning til manges opfattelse tilstrækkeligt – problemet er gruppen af elever der bevæger sig meget lidt eller slet ikke.
Der er flere årsager til at et fokus på de idrætsusikre elever er afgørende for om implementeringen af idræt og bevægelse i folkeskolen bliver en succes. Det er først vigtigt at forstå, at den
væsentligste udfordring ikke er, at eleverne set
som en samlet gruppe i gennemsnit er for inaktive eller er i for dårlig form. Kigger man f.eks.
på unges kondition har begge køn ligget på et
stabilt niveau siden 1940’erne, hvor de første
målinger blev udført (Sundhedsstyrelsen, 2011).
Der er dog alligevel noget om snakken, når vi
konstant bombarderes i medierne med historier
om overvægtige og inaktive danske unge. Det
er korrekt, at antallet af inaktive og overvægtige
børn og unge er stigende – men det er fejlagtigt at tro, at danske børn og unge som samlet
gruppe er i dårligere form end tidligere. Det er
ikke gennemsnittet der er interessant – det er
gruppen af inaktive. Denne erkendelse er vigtig,
da de didaktiske og pædagogiske valg man som
lærer træffer, er meget afhængige af, om man

forsøger at få alle elever til at bevæge sig mere
eller at få aktiveret lige præcis de elever der er
mest inaktive. Ud over ovennævnte polarisering
af bevægelse og sundhed er det desuden et argument, at de sundhedsmæssige konsekvenser
af inaktivitet er store. Man kan altså gøre en større sundhedsmæssig forskel hos de elever, der er
inaktive end hos de elever, der er aktive i fritiden
og selv dyrker idræt.
Idræt og bevægelse kan
skabe større polarisering
Sammen med ovennævnte argumenter for at
fokusere på de idrætsusikre elever hører endnu
en vigtig erkendelse. Nemlig at nogle idrætsaktiviteter er karakteriseret ved, at det er de børn
der i forvejen er dygtige, der lærer mest. Tæller man f.eks. hvor mange gange en elev der er
dygtig til volley rører bolden i en volleykamp
vil han/hun røre bolden meget oftere, end de
elever der ikke er så dygtige. Dette medfører, at
forskellen mellem de idrætsstærke og de idrætsusikre elever vokser. Modificeres volleyspillet i
stedet sådan, at der tages højde for elevernes
forskellige idrætslige niveau, kan man undgå,
at spillet bidrager til øget polarisering. Det samme gør sig gældende ved en lang række andre
idrætsgrene.
Dårlig idrætspædagogik kan altså betyde, at
idræt og bevægelse bidrager til øget polarisering i stedet for at gøre en positiv forskel. Det er
derfor afgørende, at man sikrer sig, at de idrætsog bevægelsesaktiviteter man vælger, tager
højde for de idrætsusikre elever. Det gælder
både den idræt der knytter sig til idrætsfaget
og den bevægelse som den kommende reform
ligger op til skal integreres i den boglige undervisning. Sker dette ikke, risikerer vi, at idræt og
bevægelse stik imod formålet bidrager til, at de
idrætsusikre elever også ekskluderes fra den
boglige undervisning.
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gelse anvendt i en lang række læringsforløb,
hvor det ikke er skolens idrætslærere der underviser. Det er derfor helt afgørende at alle, der
anvender idræt og bevægelse i undervisningen
(hvilket vil sige alle lærere når reformen implementeres) er opmærksomme på de faldgruber
der ligger i at tage afsæt i den klassiske idrætspraksis vi kender fra idrættens og sportens verden. Læs mere om idrætsusikre elever her: (von
Seelen, 2012, p. 197)
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et taktiske fokus ligger primært på, at eleverne skal lære
at løbe sig fri i stedet for at jagte bolden.”
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BØRNE- OG VOKSENSTYREDE AKTIVITETER

– har forskellige kvaliteter
Af Morten Melgaard Madsen, pædagogisk leder

For at afklare og operationalisere kan vi
lægge nogle begrebsmæssige snit og oftest
anvendes begrebet i sammenhænge, hvor vi
taler om bevægelse som målet og bevægelse
som midlet.
Bevægelse som målet
Når bevægelse er målet, er blikket umiddelbart
rettet mod børnenes velvære. Omdrejningspunktet er at skabe glæde og naturlighed ved at
bevæge sig, da disse elementer er forudsætningen for at lysten til at bevæge sig fortsat driver

værket. Idéen er så at sige at bevægelsen bliver
en del af børnenes væren i verden.
Det stiller selvsagt store krav til måden, hvorpå
vi organiserer og iscenesætter bevægelsesaktiviteterne, og vi skelner i den sammenhæng
mellem børneinitierede – og vokseninitierede
aktiviteter.
Børneinitierede aktiviteter
Nogle aktiviteter falder ganske naturligt og de
fleste har oplevet gruppen af drenge, der ikke
behøver snerten af ydre motivation for at tilbringe timer i hektisk aktivitet på fodboldbanen – eller pigeflokken, der dag efter dag med samme
entusiasme hopper hinkeruden igennem forfra
og bagfra, på kryds og tværs.
Børnene skal i disse sammenhænge hverken
motiveres, tysses på eller styres - og aktiviteterne skal ikke igangsættes, struktureres eller
målsættes. Netop fordi børnene frivilligt agerer
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For en idrætspædagog er bevægelse det centrale faglige begreb. Derfor benyttes begrebet i mange sammenhænge og dækker over
mange forskellige betydninger. Bevægelse
kan være mål, middel, målestok og meget
andet i blot én enkelt pædagogisk diskussion med potentiel forvirring og uklarhed
som følge.
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ørnene koordinerer, udfordrer og indordner sig konstant efter hinanden.”

Morten Melgaard Madsen er pædagogisk leder i Børnehuset
Stjernen i Tjørring ved Herning

og søger at indfri den trang, de har til at afprøve
sig selv, skabe kontakt og handle sammen med
andre.
I disse aktiviteter foregår skiftet mellem roller,
idéer og handlingsforløb som den naturligste
ting i verden foran øjnene på os – hvis vi giver os
tid til at kigge efter. Børnene koordinerer, udfordrer og indordner sig konstant efter hinanden.
De skaber kontakt, bryder grænser og skaber
herigennem sig selv som hele mennesker.
Spontaniteten i disse aktiviteter kan foranledige
os til at tro, at de vil opstå uanset det professionelle personales tilskyndelse og opmærksomhed. Det er delvist rigtigt, men vigtigt dog
at pointere, at muligheden for at de opstår, er
betinget af de rammer, vi intentionelt og uintentionelt sætter for børnenes udfoldelser.
Opmærksomhed på at skabe tid og fysisk rum
i forbindelse med den daglige struktur i skolen
og institutionen er således en måde at sandsynliggøre, at flere af disse aktiviteter opstår.
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Frie aktiviteter drives af børnene selv
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Mellemrummene, pauserne eller frikvarterene
i skoleregi og den frie tid i fritidshjemmene og
skolefritidsordningerne er eksempler på steder,
hvor de børneinitierede bevægelsesaktiviteter
ofte opstår. Børn bevæger sig naturligvis også
hjemme og i andre sammenhænge, men vi kan
tilbyde nogle særegne betingelser, som andre
steder kan have svært ved at hamle op med. Det
kan være udstrakt tid, mulighed for etablering
af inspirerende miljøer inde og ude, forskellige

typer af remedier og rekvisitter, professionelle
voksne som gode identifikationsmodeller, inspiration og ikke mindst andre børn at bevæge sig
sammen med.
Med blik for udbyttet af disse aktiviteter er vi i
faglig pædagogisk forstand i gang med at potentialisere børnenes frie tid. Det er derfor vigtigt, at vi forstår den særlige kvalitet aktiviteterne repræsenterer, da vi ellers ’i læringsmålenes
hellige navn’ risikerer at dræbe den lyst og naturlighed der konstituerer dem.
Aktiviteterne bæres netop af børnenes indre
motivation og selve aktiviteten og de oplevelser, der er knyttet direkte til den, er drivkraften.
Oplevelsesmæssigt opnår børnene en tilstand
af flow, hvor de glemmer tid og sted og opsluges af øjeblikket. Ikke ulig den oplevelse særligt
yngre børn får i legen og til gavn for børnenes
generelle velbefindende – og mentale sundhed.
Voksenindblanding kan opløse aktiviteterne
Netop friheden betyder, at børnene selv opstiller kriterierne, og implicit i udførelsen besvarer
spørgsmålene om hvem, hvad, hvornår og hvordan i forhold til disse aktiviteter.
Det betyder også at aktiviteterne ikke, hvad man
ellers kunne foranlediges til at tro, er ’for alle’.
Deltagelsen i en konkret aktivitet, eksempelvis
en fodboldkamp, er betinget af barnets sociale
deltagelsesmuligheder i børnegruppen og organisationen som helhed. Derfor ses også kontinuerligt ikke-deltagende børn; børn der vælges
fra – eller ikke selv vælger til.

”E

rfaringer bedst lagres gennem kropslige oplevelser ”

Aktiviteterne lader sig således ikke styre, men i
stedet for at negligere dem, bør vi overveje hvilken værdi de så repræsenterer – og om vi kan
uddrage noget af dem, som vi kan bruge i andre sammenhænge. De frie aktiviteter er ikke en
arena for det direkte inklusionsarbejde eller arbejdet med fysiske læringsmål. I observationen
af de frie aktiviteter kan vi dog hente uvurderlig
viden om børnenes relationer, evner og kompetencer til brug for arbejdet i andre læringsrum.
Vokseninitierede aktiviteter
Vokseninitierede aktiviteter er en professionel
iscenesættelse af børnenes bevægelse. Incitamentet er, at alle børn deltager, hvilket er en udfordring der kan tilgås på forskellige vis. Dels ved
at præsentere en bred palet af aktiviteter, der
formodes at træffe flest mulige børns interesse
og kompetence, dels ved at justere de konkrete
aktiviteter i nuet, så de fungerer inkluderende.
Det kræver, at vi planlægger og evaluerer aktiviteterne, og at vi under udførelsen er opmærk-

Vi har ligeledes overvejet, hvilken gruppe børn
der skal deltage, hvordan hold og roller skal fordeles og er klar på, selv at indtage forskellige roller under udførelsen. I formidlingen er vi oftest
foran og styrende, under spillet er vi skiftevis på
siden - hvor vi deltager på lige fod med børnene,
og bagved - hvor vi opmuntrer, støtter og trøster
– eller måske igen foran – hvor vi dømmer for og
imod i tvivlstilfælde.
Mulighed for at stå på sidelinjen
Som idrætspædagog har man endvidere et særligt opmærksomhedsfelt kaldet den pædagogiske bagdør og arbejder aktivt med begrebet
legitim perifær deltagelse. Den pædagogiske
bagdør skal sikre, at et barn ikke melder fra eller ekskluderes fordi udfordringen synes uoverskuelig. En bagdør i høvdingebold kan ganske
enkelt være at man ikke udnævnes til høvding,
men ’blot’ får en rolle som holdspiller. I mange
tilfælde gør vi brug af ’makker-metoden’ for at
skabe bagdøre; i en ’tag-fat-leg’ står man ikke
alene, men er to om at fange etc.
Legitim perifær deltagelse gør vi brug af, når vi
på forhånd ved – eller i nuet fornemmer, at et
barn har svært ved at indgå fuldbyrdet i aktiviteten. Nogle børn har brug for at afkode, hvad
aktiviteten går ud på ved at iagttage kammeraterne eller brug for længere tid til at samle mod
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Denne udfordring tilgås ofte af den professionelle ved at opstille kriterier for aktiviteterne og
’trumfe’ besvarelser af førnævnte spørgsmål
igennem. Konkret kan det eksempelvis være
ved at udpege deltagerne, dele holdene, tidsfastsætte og dømme fodboldkampen. Og lige
så ofte med det resultat, at børnenes engagement smuldrer og aktiviteten går i opløsning.

somme på en lang række elementer. Når vi eksempelvis igangsætter et spil høvdingebold,
har vi på forhånd gjort os klart om vores tilgang
er konvergent eller divergent - altså hvordan vi
formidler aktivitetens indhold og regler. Vi har
gjort os tanker om, hvordan børn på forskellige
udviklingsniveauer kan deltage, og vi har idéer
til progressioner i aktiviteten. Ved at justere
sværhedsgraden op og ned i forhold til børnenes individuelle niveauer, finder vi den passende
udfordring, så børnene holder koncentrationen
og fortsat oplever glæde ved aktiviteten.
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”O

plevelsesmæssigt opnår børnene en tilstand af flow,
hvor de glemmer tid og sted og opsluges af øjeblikket.”

til at deltage. I disse tilfælde får barnet mulighed
for at opholde sig tæt på pædagogen eller se på
fra sidelinjen. Langsomt opfordres og motiveres
barnet til at deltage fuldt i aktiviteten.
Vokseninitierede aktiviteter kan være idrætsaktiviteter og bevægelseslege, som børnene
kender, men repræsenterer også et rum, hvor
vi kan præsentere aktiviteter, som børnene ikke
kender eller selv igangsætter. Det kan være aktiviteter, som vi mener indeholder særlige kvaliteter, og som vil være gode og interessante for
børnene. Vi forsøger altså løbende at udvide
børnenes horisont og repetoire.
Bevægelse som midlet
Når vi taler om bevægelse som midlet, er der to
områder, vi er særligt optagede af: At anvende
bevægelsesaktiviteter som metodik til opnåelse
af et givent læringsudbytte for børnene og at
tilskynde bevægelsesaktiviteter til gavn for børnenes generelle sundhed.
Metodik
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Didaktiske overvejelser for en idrætspædagog
indbefatter altid bevægelse og anvendelsen af
den i et lærings- eller dannelsesperspektiv. Ved
at anskue kroppen som et eksistentielt grundvilkår forsøges kroppen tænkt ind i ethvert lærings- og værensrum. Hvad enten det handler
om aktiviteter, hvor kroppens fysik udfoldes i
fuld længde og børnene opnår erfaring med
deres styrker og begrænsninger - eller stillesiddende undervisning, hvor det forventes at børnene formår at holde kroppen i ro.
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Disse to eksempler kan opfattes som yderpunkter og herimellem ligger naturligvis en række
situationer og læringsrum, hvor sansemotorisk
udfoldelse og kognitiv læring går hånd i hånd. Et
enkelt eksempel kunne være kreative fag, hvor
de taktile sanser aktiveres i forbindelse med

læring om forskellige materialers konsistens og
anvendelighed.
Et eksempel – ’Lær klokken med kroppen’
Metodisk arbejde med udgangspunkt i bevægelse forklares enklest ved konkret eksemplificering. Ét eksempel kunne være et projekt
gennemført i fritidshjemmet under overskriften
”Lær klokken med kroppen”. Motivationen til
projektet var en oplevelse af, hvordan mange
børn med baggrund i et manglende kendskab
til klokken og en svag tidsfornemmelse havde
svært ved at gennemskue dagligdagens rytme.
Børnene mestrede ikke at strukturere deres
dag eller at imødekomme de forventninger, de
voksne omkring dem havde. Det kunne være
forventninger om at være et bestemt sted på et
bestemt tidspunkt - at komme til køkkenet kl. 14,
når der blev serveret mad eller at pakke sine ting
og gå hjem kl. 16.
Ressourcemæssigt betød det, at personalet
brugte megen tid på at minde børnene om klokken og holde styr på aftalerne for dem - og for
børnene resulterede det i en følelse af ’ikke at
have styr på sin dag’.
Vores mål blev derfor at vække børnenes interesse for klokken og for at holde sig orienteret om,
hvad klokken er. Ligeledes var målet at udvikle
børnenes fornemmelse for sammenhængen
mellem klokken og dagens rytme samt deres
grundlæggende fornemmelse for betydningen
af begreber som fem minutter, et kvarter, en
time etc. Disse mål kunne søges opfyldt ad mange veje – app’s og PC-programmer, klassesæt af
lærebøger med ’Lær klokken’-materiale osv.
Med udgangspunkt i præmissen om at erfaringer bedst lagres gennem kropslige oplevelser og
at brugen af flere sanser samtidig i læringsprocessen – rammer bredere, var det naturligt for os
at designe bevægelsesaktiviteter om emnet.

”I

observationen af de frie aktiviteter kan vi hente viden
om børnene til brug for arbejdet i andre læringsrum.”

Aktiviteterne blev målrettet og justeret så børn i
alderen 6 til 12 år alle blev udfordret på deres aktuelle udviklingstrin. Eksempelvis fik en gruppe
børn fra 1. klasse udleveret skilte med tallene 1
til 12 og stillet opgaven ’lav et stort ur på gulvet’, hvorefter de skulle finde ud af at stille sig
med deres tal på den rigtige position. To børn
lagde sig på gulvet som ’visere’ og børnene fik
på skift opgaven ’at stille klokken på et bestemt
tidspunkt’ fx. ’klokken 12’, hvorefter de flyttede
’viserne’ hen på de rigtige positioner. Efterhånden introduceres begreberne ’halv 12’, ’kvart
over/kvart i 12’ etc.
I dette projekt som i mange andre oplever vi,
hvordan det fysiske udfoldelseselement animerer børnene til at deltage aktivt, og hvordan bevægelsen hjælper dem til at fastholde koncentration. Seancen har karakter af leg, og børnenes
får derfor lyst til at udforske tingene og selv blive
klogere, ligesom de efterfølgende overfører elementerne og leger videre på egen hånd. Denne
overførsel ville være sværere, hvis vi havde valgt
at tegne uret på tavlen og udført en mere intellektuel fremstilling af klokkens funktion. For os
er det essentielt, at opgaven udvikler sig fra at
være et individuelt anliggende til at blive en sag
som børnene løser i fællesskab.
Det viser sig nemlig tydeligt, hvordan børnene
trækker på hinandens styrker og de børn, der
har svært ved at gennemskue opgaven hjælpes
af kammeraterne. Ud over den kognitive indlæring af klokken arbejder projektet dermed også
på et socialt plan og har gevinster som øget empati hos det enkelte barn og et bedre sammenhold i børnegruppen.
Sundhedsfremme og sunde vaner
Bevægelse i en organisatorisk sammenhæng
som en idrætsinstitution eller en folkeskole ”der
skal sikre, at eleverne deltager i motion og be-

vægelse hver dag i et omfang, der svarer til gennemsnitligt 45 minutter om dagen” har implicit
et sundhedsfremmende sigte.
Ud over den konkrete og direkte gavnlige effekt
af at bevæge sig, er visionen for børn i børnehave og skolealderen, at vi grundlægger dét, vi
betegner som sunde vaner. Oplagt handler det
om at komme – og holde sig – i form for derved at blive i stand til at klare de udfordringer
hverdagen byder – både mens man er barn og
når man bliver voksen. Ligeså vigtigt er det, at
varierede aktiviteter og bevægelsesmønstre betyder en veludviklet grov- og finmotorik, som er
grundlæggende for barnets alsidige læring og
mere overordnet for barnets mestring af livet.
Spisevaner
En anden vigtig del af arbejdet med grundlæggelsen af sunde vaner, omhandler det ’brændstof’,
der i forskellige sammenhænge fyldes på kroppen. Vil vi en aktiv hverdag for og med børnene,
bliver det naturligt også at kere sig om hvad, hvornår og hvordan børnene spiser og drikker.
I skole- og institutionsregi, eksisterer der udmærkede forudsætninger for, at maden og måltiderne også bliver et element af hverdagen, der
er præget af glæde og naturlighed. Altså noget
børn og voksne ser frem til med forventning i skarp kontrast til det støjende og forhastede
daglige indslag, der skal overstås, så vi kan komme ud og lege eller op og holde middagspause.
Det kræver igen værdisætning – altså at vi gør
os klart hvad vi vil med måltiderne. Ser vi de
dannelsesmæssige aspekter og det læringspotentiale der ligger deri, kræver det at vi i samme
ånd gør os umage med at skabe rammerne for,
at de gode intentioner lader sig opfylde. En enkel overvejelse i den henseende kunne ligge i,
hvad det ville betyde for udbyttet af måltidet
hvis vi legede, henholdsvis holdt pause først, og
derefter satte os sammen og spiste.
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Fysisk forløb aktiverede børnene
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”D

en pædagogiske bagdør skal sikre, at et barn ikke ekskluderes
fordi udfordringen synes uoverskuelig.”

Etablering af ’den gode hverdag’
– afveksling og læringsdifferentiering
Omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde i idrætsinstitutionen er en læringsdefinition, hvor læring anskues som den proces, hvor
barnet tilegner sig viden og kunnen gennem de
erfaringer, det gør sig, i samspil med andre.
Hvad enten dette sker gennem undervisning,
leg eller forskellige bevægelsesaktiviteter, forudsætter det, at barnet får mulighed for at være
aktivt i forhold til sin læring. Vores erfaring er, at
det barn, der er mest aktiv ofte er det barn der
lærer mest. Altså ses ikke overraskende en klar
sammenhæng mellem udfordring og udvikling.
Med baggrund i de observationer der er gjort af
børnenes frie tid, giver det derfor god mening
at aktivere børnene og inddrage dem i læringsrummenes design. Altså at have en divergent
tilgang, selv om stoffet eller pensum og dermed læringsmålet på forhånd er fastlagt. Vores
arbejdsgang er således at observere – beskrive
– tolke – konkludere – handle - evaluere i en fortsat cyklisk bevægelse, og vores mål, at børnene
inddrages i alle processens elementer.
Udfordringer i en længere skoledag
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Skolereformen, der træder i kraft august 2014,
består som bekendt af mange elementer. Ét har
dog fyldt særlig meget i bevidstheden blandt
børn, forældre og de professionelle omkring
børnene - nemlig udvidelsen af timetallet.
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Strukturelt betyder det, at der i en større andel
af børnenes dagligdag vil være fokus på fagfaglig undervisning og læring ift. folkeskolens
formålsparagraf. Dermed også mindre fritid - og
for de børn der går i fritidshjem, mindre fokus på
dagtilbudslovens formålsparagraf og det dannelsesperspektiv, der ligger heri. Vi bør derfor
dels være opmærksomme på at de børn, der har
svært ved at begå sig i rammen ’skole’, markant

får forlænget den tidsramme de oplever vanskeligheder i, dels at skolen i forhold til børnene generelt skal kunne imødekomme udfordringen at
rumme børnene i en længere periode med den
energi, de ønsker og de behov børnene har.
Forskel på mål og midler
I idrætsinstitutionen struktureres tiden ud fra
teorien om de tre læringsrum. Rummene benævnes ’Det voksenfrie rum’ jf. tidligere omtalte
´mellemrum’ og børneinitierede aktiviteter, ’Det
uformelle rum’ jf. den divergente tilgang til læringsrummet og ’Det formelle rum’ jf. eksemplet
’Lær klokken med kroppen’. Vi forsøger ad denne vej at skabe en afvekslende og udfordrende
hverdag – hver dag.
Distinktionen mellem bevægelse som mål og
middel er et pejlemærke i planlægningen, struktureringen og evalueringen af dagen. Således
skabes der i såvel konkret og som overført betydning, plads til ’barnets krop og hoved’ og
dermed til udvikling af det hele barn.
Pædagogen i skolen – roller og kompetencer
Når pædagogen agerer i skoleregi, hvad enten det er i den understøttende undervisning,
i enkeltintegrationer eller i forhold til andre
praktiske og pædagogiske opgaver, er udgangspunktet hans generelle faglige pædagogiske
kompetencer. Det vil sige det relationelle håndværk, formidlingens kunst samt evnen til at observere og handle refleksivt.
En metodik, som den pædagogiske idræt beskrevet ovenfor gør det muligt at omsætte viden og vision til gode udviklingsbetingelser for
barnet – til levet liv. Ved eksempelvis at bruge
sin viden om generel udviklingspsykologi og
sin forståelse af et enkelt barns proximale udviklingszone – kombinere det med et mål om
at styrke børnenes selvindsigt – bliver pædago-

”I

en større andel af børnenes dagligdag vil der være
fokus på fagfaglig undervisning og læring.”

Børn skal inddrages i fællesskabet
Motivationen til at deltage i det faglige arbejde,
aktiviteterne eller legen findes ofte gennem
deltagelsesmulighederne i børnefællesskabet
i skoleklassen og børnegruppen. Børn der har
begrænsede deltagelsesmuligheder, har ofte en
begrænset motivation for at prøve kræfter med
de udfordringer, der stilles.

Når pædagogens arbejdsområder skal afklares
i forbindelse med skolereformens ikrafttræden,
er der følgelig nogle oplagte bud. Ét bud er, at
pædagogen i kraft af sine kompetencer for arbejdet med barn-barn samt barn-voksen relationer ser på det enkelte barns sociale deltagelsesmuligheder. Et andet og sammenhængende
område – at der professionelt arbejdes med fællesskabets kvaliteter. Således gavnes både det
enkelte barn og børnegruppens samlede trivsel
og læring.
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gen i stand til at strukturere praktiske aktiviteter,
hvor disse elementer smelter sammen.
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RETTEN TIL TANT, FJAS OG DOVENSKAB!

– om bevægelse, læring, sundhed og afstemt undervisning
Af Lise Andersen Trénel, lektor
I artiklen præsenteres sundhedsvidenskabelige og neuropsykologiske forskningsresultater og pædagogisk-psykologisk teori,
der understøtter forestillingen om en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og
sundhed, motivation og læring.
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Men er fysisk aktivitet kun et middel til at nå
faglige mål, eller har bevægelse også en berettigelse i sig selv? I artiklen argumenteres
der for bevægelsens værdi ”i sig selv”. Afrundingsvist peges der på tre måder at tænke
fysisk aktivitet i skolen på, som 1) motion &
bevægelses-undervisning, 2) undervisning,
der bevæger fysisk såvel som mentalt og endelig som 3) vitaliseringsaktiviteter.
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Selvom det er svært at lade være med at trække
lidt på smilebåndet over Lafargues farverige beskrivelse af menneskets arbejdsliderlighed som
dødsmærket og svækkende for menneskets
livskraft, så vækker hans værdsættelse af dovenskab dog alligevel til eftertanke i en tid, hvor effektivitet er et af de helt store mantraer. Ikke kun
i erhvervslivet skal der optimeres og effektiviseres gennem tidsbesparende og produktionsop-

”En besynderlig galskab har grebet arbejderklassen i de lande, hvor den kapitalistiske civilisation hersker. En galskab som i sit
kølvand trækker den individuelle og sociale
elendighed, der i de sidste to hundrede år har
været ved at pine livet af den triste menneskehed. Nemlig: Kærligheden til arbejde, en
dødsmærket lidenskab for arbejde drevet til
sådanne yderligheder, at den svækker menneskets livskraft og nedbryder dets afkom.”
(Paul Lafargue, 1880, Retten til dovenskab.)

timerende tiltag, også i skolesammenhæng er
der gennem de senere år kommet et massivt fokus på effektivitet. Undervisningen i skolen skal
være effektiv, og effekten skal kunne måles!
At undervisningen skal have effekt, dvs. føre til
noget, synes svært at være uenig i, men i uddannelsesmæssig kontekst er de mest interessante
spørgsmål vel alligevel: Hvilken effekt? Og for
hvem? Altså en diskussion om undervisningens
formål, hvilket den hollandske uddannelsesforsker Gert Biesta (2011) også har påpeget. Og i

”O

gså i skolesammenhæng er der gennem de senere
år kommet et massivt fokus på effektivitet.”

Lise Andersen Trénel er cand. psych. og lektor ved VIA, Læreruddannelsen i Århus

Skal understøtte andre fag
I forbindelse med den nye folkeskolereform
(2013) er bevægelse, motion og variation i høj
grad kommet på dagsordenen. Der skal i gennemsnit gennemføres 45 min. bevægelse og
motion om dagen i den danske folkeskole, og
skoledagen skal gøres ”længere og mere varieret”, som det hedder i det første indsatsområde.
Begrundelsen for det øgede fokus på bevægelse er, at den skal understøtte elevernes sundhed, motivation og læring (ibid.). Bevægelse ses
altså som et middel til at optimere elevernes læringsudbytte og sundhedstilstand, og ikke som
et mål i sig selv. Det samme ses i relation til de
praktisk-musiske fag, som ifølge aftaleteksten
skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling i de øvrige fag, særligt dansk og matematik
(ibid., 8). Men har det praktisk-musiske og bevægelsen ikke også sin egen ret?
I nærværende artikel vil jeg præsentere forskellige begrundelser for det øgede fokus på bevægelse og motion, som kommer til udtryk i
aftaleteksten for den nye folkeskolereform. Jeg
vil med andre ord diskutere, hvorfor eleverne i
skolen ikke kun skal bevæges mentalt, men også
skal have mulighed for at bevæge sig kropsligt?
Desuden vil jeg forholde mig til, hvordan lærere
og pædagoger kan tænke bevægelse ind i sko-

len både som 1) undervisnings-understøttende
aktivitet, som 2) en del af undervisningen og
som 3) midlertidige afbræk fra et fagligt fokus?
I forbindelse med sidstnævnte vil jeg pege på
betydningen af, at disse pauser er afstemte, det
vil sige, at læreren er bevidst om ”timingen” i forbindelse med disse afbræk.
Bevægelse i skolen som et middel
I aftaleteksten begrundes det øgede fokus på
bevægelse og motion i folkeskolen som nævnt
med, at det skal understøtte elevernes 1) sundhed, 2) læring og 3) motivation.
1) Sundhed er trivsel
Der er i dag generelt konsensus om, at fysisk
aktivitet er sundhedsfremmende og virker forbyggende i forhold til en lang række livsstilsygdomme, såsom overvægt, diabetes II og hjertekarsygdomme (Pedersen & Andersen, 2011).
Efterhånden er der på verdensplan gennemført
en lang række undersøgelser, der dokumenterer
disse sammenhænge for såvel voksne som børn
(ibid.). Sammenhængene mellem børns fysiske
aktivitetsniveau og almene sundhedstilstand er
dog kun moderate (ibid.).
Undersøgelser tyder desuden på, at der gennem de senere år er sket en øget polarisering
mellem børn, der har en god og dårlig kondition
(ibid.). Nogle børn får altså i dagligdagen bevæget sig i en grad, så de med lethed kan leve op til
internationale og nationale anbefalinger om 60
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”målingernes tidsalder” bliver en diskussion af,
om vi kun skal værdsætte det, vi kan måle eller
om vi skal overveje mulighederne af at måle det
vi værdsætter, relevant (ibid.).
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”S

kal vi kun værdsætte det, vi kan måle eller skal vi
overveje mulighederne af at måle det vi værdsætter?”

minutters moderat-til-høj-intensitets-aktivitet
om dagen. Mens en mindre gruppe halter gevaldigt bagefter. Det øgede fokus på bevægelse og
motion i skolen kan i en sundhedsmæssig optik
måske særligt komme denne gruppe til gavn.
Desuden er fysisk aktivitet ikke kun associeret
med sundhed snæver forstand, altså som fravær
af fysisk sygdom, men kan også relateres til i en
mere bred forståelse af sundhed som indbefatter trivsel og velvære.
2) Fysisk aktivitet giver bedre læring
Selv om der gennem de seneste årtier har været en markant øget folkelig såvel som politisk
interesse for motion og fysisk træning for befolkningen generelt og i skolesammenhæng, så
er forestillingen om, at fysisk aktivitet er befordrende for læring, langt fra af nyere dato. Ifølge
den italienske pædagog Maria Montessori (1870
- 1952) er børns kropslige aktivitet og selvstændige, sansemæssige erfaringer helt afgørende
for sund udvikling og læring. Den schweiziske
psykolog Jean Piaget (1896 - 1980) påpegede, at
barnets motoriske aktivitet er et helt afgørende
aspekt ved det lille barns kognitive udvikling og
at børns tænkning udvikler sig fra at kunne gennemskue konkrete - fysisk håndterbare - udfordringer, til at kunne gennemskue abstrakte problemer. Og den østrigske filosof Rudolf Steiner
(1861 - 1925) havde i sin pædagogik stærkt fokus
på, at både barnets intellektuelle, kunstneriske
og kropslige evner skulle fordres i skolen.
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Inden for de senere årtier har f.eks. Rita og Ken
Dunn med deres læringsstilsteori og Howard
Gardner (1999) med teorien om de mange intelligenser betonet vigtigheden af at understøtte
børns boglige læring med kropslig aktivitet.
Ifølge Dunn og Dunns teori har nogle børn stær-

kere behov for at tilegnelse af nyt og svært stof
sker ved hjælp af fysisk aktivitet, de såkaldte
gøre-børn (Andersen, 2006). Kritikere af Dunn
og Dunns teori om specifikke læringsstilspræferencer har dog pointeret at vi alle profiterer af, at
flere sanser tages i brug, når vi skal lære noget
(Jensen, 2009). Andre af de pædagogiske koncepter, der er stærkt oppe i tiden, f.eks. Cooperative Learning, lægger også op til at eleverne
skal ud på gulvet: Gå rundt mellem hinanden,
lave Flipover-stafet, Fange-en-makker eller lave
Team-rokade (Kegan & Stenlev, 2006). Fælles for
disse pædagogiske tilgange er, at de operer ud
fra en forestilling om, børn lærer bedre, når de
er aktive: At bevægelse motiverer, hjælper eleverne til at holde fokus og at erfaringer og viden
konsolideres bedre, når flere sanser tages i brug
og eleverne er i aktivitet.
Opmærksomhed, hukommelse,
humør og læring
Indenfor den moderne neuro-psykologiske
forskning har der også været stor interesse for
sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, hvor læring i denne sammenhæng forstås
som varige ændringer i kognitive strukturer. I
denne forskning har der primært været fokus
på, hvilken betydning generel fysisk aktivitet
har for læring og hukommelsesprocesser, og altså ikke i så høj grad fokus på læringsaktiviteter,
hvor kropslige aspekter tænkes med. En række
internationale undersøgelser peger således på,
at fysisk aktivitet - som løb, gang, cykling og
svømning - har såvel signifikante kognitive som
neurale effekter (for review, se Hötting & Röder,
2013). Samlet set tyder studier af voksne på, at
ugentlig motion er relateret til forbedret eksekutiv funktion, øget fokuseret opmærksom og
forbedret hukommelse. Der er fundet en positiv
sammenhæng mellem fysisk træning og akademisk præstationsniveau og et enkelt studie har

”B

evægelse ses som et middel til at optimere elevernes læringsudbytte
og sundhedstilstand, og ikke som et mål i sig selv.”

(2006, 14) argumenterer for, at samarbejdsstrukturerne med fysisk aktivitet, som er en central
del af Cooperative Learning, bliver den primære
drivkraft i undervisningen, og at undervisningens indhold dermed bliver sekundært i forhold
til at skabe motivation. Sat på spidsen kan meningsløst og uinteressant stof, ud fra en sådan
optik, indlæres som en leg, hvis eleverne blot er
i ”aktivt samspil”.

Både klassisk og moderne læringsteorier, koginitive- og neurologiske studier peger altså på
en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet
og læring. Hvis vi vil have høj faglighed i skolen,
synes bevægelse og motion altså ud fra disse
perspektiver at være vejen.
3) Motivation et mål i sig selv
Endelig begrundes det øgede fokus på bevægelse og motion i folkeskolen med, at det skal
øge elevernes motivation for skolearbejdet.
Tavleundervisning er i mange sammenhænge
blevet kritiseret som fordummende og sløvende (Meyer, 2008, 73), og bl.a. Kegan og Stenlev

Sundhedsvidenskabelig og neuro-psykologisk
forskning og pædagogisk-psykologiske teorier
støtter altså op om forestillingen om, at fysisk
aktivitet er et middel til sundhed, motivation og
læring.
Bevægelse i skolen som et mål i sig selv
Men jeg tillader igen mig selv at spørge: ”Hvorfor skal eleverne i skolen bevæge deres kroppe –
løbe, springe, hoppe, danse, strække og klappe
sig?”.
Et andet svar kunne være: ”Fordi det er sjovt.
Fordi det gør glad. Fordi det er en del af det
egentligt gode menneskeliv!”
Livsmod, glæde og nydelse
Ifølge Gert Biesta (2011) har undervisning grundlæggende tre forskellige (men forbundne!) funktioner: En kvalifikations-, en socialisations- og en
subjektifikations-funktion. Kvalifikationsfunktionen retter sig mod det, at eleverne skal tilegne
sig viden, færdigheder og forståelse. Socialisationsfunktionen knytter sig til videreførelse af
de normer og værdier, der er fremherskende i
vores samfund og endelig retter subjektifikationsfunktionen sig imod elevernes proces med
at blive et subjekt. Dvs. elevernes arbejde med,
hvad de ser som meningsfuldt, livgivende, håbløst og udfordrende, og deres arbejde med at
”blive sig selv” - altså blive bevidste om, hvad de
selv ”er” på godt og ondt.
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vist en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og
kreativitet (Tuckman & Hinkle, 1986). Også hos
børn og unge, er der fundet signifikante sammenhænge mellem fysisk aktivitet og akademisk præstation, bl.a. tyder en undersøgelse på,
at elever læse- og sprogfærdigheder forbedres
ved regelmæssig fysisk aktivitet (Singh et al.,
2012). De kognitive forandringer afspejles i både
strukturelle og funktionelle forandringer i hjernen, hvor fysisk aktivitet bl.a. associeres med
vækst i det grå-væv i de frontale hjerneregioner
og øget udskillelse af hormoner som f.eks. serotonin, der menes at påvirke vores humør (Hötting & Röder, 2013). Undersøgelserne tyder på,
at fysisk aktivitet påvirker vores hjerne til i højere
grad at reagerer på stimulation - på sanseindtryk
(ibid.). Vi bliver mere vågne.
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”S

undhed er ikke kun fravær af fysisk sygdom,
men også trivsel og velvære.”

med stræk og lidt frisk luft. Men det er ikke mine
eneste motiver for disse fysiske aktiviteter: Vi laver strækøvelser og går tur, fordi det gør godt både for den enkelte, men også for fællesskabet.
Vi bliver gennem de kropslige øvelser opmærksomme på, at vi er til stede: Som subjekter i et
fællesskab! Det skaber nærvær, og forhåbentlig
er det også med til at skabe grobund for livsmod
og livsglæde.
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Denne subjektifikations-proces er ikke kun knyttet til intellektet, men handler for mig at se også
om at blive bevidst om sig selv som et kropsligt
væsen - der både er i stand til at bevæge sig fysisk og mentalt og blive stående for den sags
skyld, når det er det, situationen kræver! Ifølge
den danske livsfilosof Mogens Pahuus (1986) er
den intense, selvforglemmende væren i verden
menneskets egentlige bestemmelse. Det er, når
vi aktivt griber ud i verden (skaber noget, bevæger os, handler) og lader os gribe af verden (lader os henrykke af skønhed, venlighed og storhed) at vi bliver til som mennesker (ibid.). Det
gode menneskeliv er karakteriseret ved livsmod
og livsglæde: At turde og at nyde. Gennem fysisk aktivitet kommer vi tilstede i verden, og det
vil ofte opleves nydelsesfuldt i sig selv.
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Som underviser på læreruddannelsen beder jeg
ind imellem mine studerende om at rejse sig og
strække sig. Eller blot at stå med armene strakt
ud til siden, så længe de kan. Det vækker altid
smil… og selvopmærksomhed: ” Ej, jeg svedte
på cyklen på vej herop! Jeg kan ikke strække
mine arme ud - Jeg lugter!”.
Andre gange går vi en tur og diskuterer aspekter ved dagens tema to-og-to. Jeg ved, at det
øjensynligt har en positiv indvirkning på de studerendes læring og motivation og at det ud fra
et sundhedsmæssigt perspektiv både er godt

Bevægelse og motion er altså ikke blot midler til
læringsoptimering, men har værdi i sig selv: Den
fysiske aktivitet tilbyder mulighed for et selvforglemmende nærvær, der er en afgørende ingrediens i det gode menneskeliv.
Hvordan bevægelse i skolen?
Jeg har i ovenstående forholdt mig til bevægelse, motion og fysisk aktivitet i skolen uden en
nærmere præcision af, hvad jeg forstår ved disse
begreber. Tydeligvis er der forskel på, om begrebet ”fysisk aktivitet” benyttes af neurologer
og indenfor sundhedsvidenskabelig forskning,
hvor fysisk aktivitet ofte defineres ved objektive
kriterier ved hjælp af accelerometri og pulsmåling, eller om ”fysisk aktivitet” anvendes i relation til pædagogisk praksis, hvor der er fokus på
børns fysisk aktive-samspil omkring problemløsning, sådan som begrebet anvendes hos de
klassiske pædagogisk-psykologiske tænkere,
som f.eks. Piaget. Selvom eleverne er ” i fysisk aktivitet” i Piagets forståelse, har de ikke nødvendigvis høj puls! Men i forbindelse med overvejelser omkring ”hvordan vi skal tænke bevægelse i
skolen?”, mener jeg, at det kan være frugtbart at
lade de forskellige forståelser af bevægelse og
fysisk aktivitet stå side om side uden at lade én
forståelse få forrang for den anden. De forskellige videnskabelige tilgange kan nemlig tilbyde
os forskellige måder at forholde os til det nye
krav om øget bevægelse i folkeskolen på.

”H

vis vi vil have høj faglighed i skolen, synes bevægelse og motion at være vejen.”

Den neuro-kognitive og sundhedsvidenskabelige forskning giver anledning til, at vi i skolen fokuserer på, at eleverne får pulsen op og træner
styrke, udholdenhed, hurtighed og smidighed,
og at intervallerne af denne træning er på mere
en 10 min. ad gangen (jf. sundhedsstyrelsens
anbefalinger, Pedersen & Andersen, 2011). De
læringsteoretiske perspektiver retter opmærksomheden mod, at fysisk bevægelse ikke kun
er noget, der hører frikvarter og idræts- og undervisnings-understøttende lektioner til, men
at vi med fordel kan tænke fysisk aktivitet som
et vigtigt aspekt ved vores undervisning. Og endelig retter det livsfilosofiske fænomenologiske
perspektiv fokus på, at fysisk bevægelse også
har en berettigelse helt i sig selv og at øvelser
og småpauser kan være måder at vitalisere læringsmiljøet på, fordi bevægelse kan gøre glad
og give mod. Bevægelse i skolen kan altså både
betragtes, som 1) motion & bevægelses-undervisning, 2) undervisning, der bevæger fysisk såvel som mentalt og 3) vitaliseringsaktiviteter.
Pulsen op og små-øvelser til nærvær og glæde
Hvad skal lærere og pædagoger så være opmærksomme på i tilrettelæggelsen af skoledagen, når bevægelse skal tænkes ind? Ud fra de
her skitserede perspektiver, så skal lærere og
pædagoger både være opmærksomme på, at
eleverne dagligt engageres i aktiviteter, der får
pulsen op og styrker deres kondition, at fysisk
aktivitet tænkes ind i selve undervisningen i arbejdet med varierede arbejdsformer (til inspiration, kan der henvises til: Bromerholm & Stenger,
2007 og Kegan & Stenslev, 2006) og endelig at
lærere og pædagoger besidder et repertoire af
små-øvelser, der kan bruges til at skabe nærvær,
centrering og glæde med (til inspiration, kan
der henvises til f.eks. Svinth, 2010). I relation til
sidstnævnte, er det min opfattelse, at disse vita-

liseringsaktiviteter ikke skal skemalægges. Disse
afbræk fra det egentlige undervisningsindhold
skal tages i brug, når der er behov for det. Og
hvornår er der så det? Naturligvis vil der være individuel variation i forhold til, hvornår man har
brug for at få strakt kroppen og komme ud og
få lidt luft, men som gruppe kan der også opstå
behov for en pause fra det, man netop beskæftiger sig med.
Tant og fjas og dovenskab
I relation til et udviklings- og videns-center
arbejde om ”pauser og bevægelse i undervisningen”, blev det i interviews med erfarne indskolings-lærere klart, at den måde, disse lærere
lægger småpauser ind i undervisningen på, er
baseret på ”fornemmelse”(Trénel, 2012). Når
jeg spurgte til, hvordan de fandt ud af, om der
var behov for en pause, bevægelse eller et skift
i undervisningsaktivitet, så var svarene: ”Det er
noget, jeg fornemmer”, ”Det kan jeg se” og ”Det
kan jeg mærke på mig selv”. Udsagnene tyder
på, at erfarne lærere bruger sig selv som en slags
ressonanskasse i forhold til stemningen og fordybelsesniveauet i klassen: Hvis de mærker en
stigende uro i sig selv, så sætter de en ny aktivitet i gang, hvor børnene kan løbe ud eller laver
fysiske øvelser på klassen i fællesskab. Lærerne
sansede så at sige både indad og udad i deres
klasseledelse.
Gennem denne sensitivitet skabte de rammer,
hvor bevægelse og pauser blev brugt til at understøtte et godt læringsmiljø med fordybelse,
bevægelse, tant, fjas og måske også en sjælden
gang imellem endda gav plads til lidt dovenskab.
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”H

vis vi vil have høj faglighed i skolen, synes bevægelse
og motion at være vejen.”
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VERDENS VILDESTE FOLKESKOLE

Understøttende undervisning i skolen – hvorfor, hvordan, hvad og hvem?
Af Thomas Piaster, lektor

Med reformen af folkeskolen skal skolerne
løse en række udfordringer og forsøge at
udnytte nogle muligheder som åbner sig.
Med et øget timetal og krav til motion og
bevægelse som understøttende undervisning i skolen får ledere, lærere, pædagoger,
idrætsforeninger og kommunale forvaltninger behov for at kunne igangsætte, afprøve
og evaluere nye aktivitetsformer. De skal
kunne forholde sig til klassiske spørgsmål
som hvorfor, hvordan, hvad og hvem gør
dette eller hint og de skal kunne vurdere
kvaliteten af de enkelte tiltag.

Hele debatten er præget af et virvar af politiske
visioner og antagelser blandet med viden og
erfaringer fra forskellige typer af forskning og
udviklingsprojekter. På nuværende tidspunkt
ser det ud til, at man kan lave næsten hvad som
helst og hvis alt er næsten lige gyldigt er der risiko for at det bliver ligegyldigt. Men det er ikke
ligegyldigt om eleverne udsættes for tilfældige
aktiviteter eller om de oplever velgennemtænkte motiverende forløb med progression og differentiering som lærere, ledere og andre evaluerer kvalitativt.
Velgennemtænkte ændringer
Reformen, uanset hvad man mener om den, udgør en oplagt mulighed for argumentative dialoger (Dale, 1998) hvor skolefolk må forholde sig
til, hvorledes det øgede timetal bedst kan understøtte elevernes læring og udvikling i skolen.
I denne artikel vil jeg forsøge at give nogle ideer
til hvor og hvem vi kan spørge for at kvalificere
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Vildt spændende, interessant, inspirerende,
eksperimenterende og vigtig. Og samtidig
vildt upræcist, udfordrende og bekymrende. Og ikke mindst vigtigt at det lykkes, fordi
alle med interesse i og tro på idrættens og
bevægelsens potentiale nu har chancen for
at vise at bevægelse kan gøre en positiv forskel i folkeskolen.
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”N

eurofysiologerne understreger at fysisk aktivitet ikke kan gøre det alene.”

Thomas Piaster er cand.scient i idræt og lektor på
Professionshøjskolen Metropol

ovenstående spørgsmål og udvælge oplagte
samarbejdsmuligheder. Jeg har ikke færdige
svar eller løsninger, men jeg vil forsøge at indkredse og pege på forskellige foreløbige argumenter for, hvorledes understøttende undervisning skal tænkes ind i skolen.
I første omgang prøver jeg at se på, hvad der
er af viden og erfaringer, som kan bruges til hvspørgsmålene. Jeg forsøger at besvare dem ud
fra følgende perspektiver og argumenter:
• Neurofysiologiske
(naturvidenskabelig forskning)
• Pædagogiske og didaktiske principper
(pædagogisk forskning)
• Erfaring med skoleudviklingsprojekter
(praksiserfaring – best practice)
• Sundhed
Flere grunde til bevægelse og motion som
understøttende undervisning
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Neurofysiologien peger på betydningen af hormoner – særligt BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), øget energiomsætning og blodgennemstrømning som øgede betingelser for
vækst og udvikling af hjernen – læringsparathed
(SPARK, John Ratey, konsensus-rapporten 2011,
Jens Bangsbo, Jesper Lundbye Jensen). Andre
hormonelle forandringer som følge af motion/
bevægelse påvirker humør, koncentrationsevne
og den generelle indstilling til skolen positivt.
Neurofysiologerne understreger at fysisk aktivi-

tet ikke kan gøre det alene. Eleverne skal stadig
have kvalificerede faglige udfordringer og være
deltagende i læringsaktiviteter for at lære. Det er
med andre ord blandingen af fysisk aktivitet og
god undervisning som kan føre til øget læring.
De samlede resultater af den humanfysiologiske
forskning dokumenterer at der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læringsparathed. Læringsparathed skal her forstås som
øget koncentrationsevne, hukommelse og evne
til at arbejde med problemløsning.
Konklusionen er, at der i naturvidenskabelig
forstand er evidens for, at fysisk aktivitet, særligt kredsløbsaktiviteter (dvs. aktiviteter med en
relativ høj pulsbelastning) stimulerer hjernens
strukturer og vækst og efterlader kroppen i en
tilstand med optimerede muligheder for at udvikle og konsolidere læring.
Ingen målbar pædagogisk effekt
I den pædagogiske og didaktiske forskning og
teori er det mindre entydigt, hvilken rolle bevægelse og motivation spiller for elevernes læring.
En af tidens mest citerede forskere i det pædagogiske felt John Hattie opererer med effektstørrelser ved at lave synteser af meta-analyser.
Han kan ikke finde en direkte sammenhæng
mellem motion og læring1. På den anden side
afviser han det heller ikke og for at få et mere nuanceret svar må man se nærmere på de enkelte
Hattie finder at interventioner med motion eller afslapning giver mindre effekt end den gennemsnitlige
værdi af interventioner.

1

”F

ysisk aktivitet efterlader kroppen i en tilstand med
flere muligheder for at udvikle og konsolidere læring.”

studier. Hatties vigtigste budskab i forbindelse
med implementering af bevægelse og motion i
skolen må være en klar opfordring til at vurdere
effekten af forskellige tiltag. Særligt til at se på
effekten i forhold til den enkelte elev.
I andre dele af den pædagogiske verden er argumentationen præget af ”sund fornuft” mere end
af forestillingen om sikker viden. Jeg har hørt
udsagn som, at det er ”logisk” at eleverne har
behov for/gavn af at være fysisk aktive i en lang
skoledag som ellers er præget af stillesiddende
aktiviteter. I første omgang kan det virke utilfredsstillende og skuffende hvis der ikke findes
mere håndfaste argumenter, men ret skal være
ret. Der findes heller ikke solid argumentation
for at stillesiddende ”traditionel undervisning”
er den eneste/bedste form til at stimulere læring.

aktivitet for at øge elevernes skolepræstationer.
Et af de meste kendte er Bunkeflomodellen der
startede som et projekt i 1999 på Ängslättskolan
udenfor Malmö. Det er et samarbejde mellem
skole, idrætsforeninger og forskning som er berømmet og anerkendt og et væsentligt element
i konsensusrapporten om fysisk aktivitet og læring fra 2011 (KIF, 2011). Det interessante er at
der er en skole som i snart 15 år har præsteret at
tilbyde motion for alle næsten 1000 elever i en
time hver dag og at der nu har været nogle børn
som har gennemført et helt skoleforløb på den
baggrund. Særligt Ingegerd Ericsson har forsket
i resultatet af elevernes daglige motion. Resultaterne fremhæver (Idrottsmedicin, 2006):
• bedre resultater i nationale prøver i svensk
og matematik
• øget fysisk sundhed

Fra didaktisk forskning og teori er det værd at
pege på Hilbert Meyers ti kendetegn på god
undervisning (Meyer 2012). Her fremhæver han
metodemangfoldighed,
læringsfremmende
klima, individuelle hensyn, intelligent træning
og stimulerende miljø som 4 væsentlige kendetegn. Motion og bevægelse kan bruges til at
fremme variation, trivsel og dermed motivation.
Endelig kan nævnes læringsteori, hvor læringsstilteori (Dunn og Dunn) fremhæver muligheden/behovet for at nå en række elever gennem
kropslige arbejdsformer (kinæstetisk læringsstil). Hattie hævder at effekten af læringsstile
er forsvindende lille (Hattie, 2013). Spørgsmålet
er om man alligevel kan diskutere om kropslige
arbejds- og læringsformer kan være til gavn for
alle elever?

• gladere elever, mere trivsel i klasserne og
mindre mobning
• øget koncentrationsevne
• bedre socialt klima
• styrkelse af elevernes selvfølelse
På samme måder har et tilsvarende stort interventionsstudie i USA samme positive erfaringer.
På Naperville Central High School og forskningsprojektet (SPARK) under ledelse af John Ratey
(Ratey,) peger man på væsentligt forbedret
sundhed og bedre skolepræstationer (TIMMS,
PIRLS m.m.) som følge af motion og bevægelse.
Projektet har kørt over ti år og der er data fra
mere end 30.000 elever. Listen over rapporterede effekter er imponerende med:
• øget koncentrationsevne
• færre konflikter

Gode erfaringer fra Malmø og USA

• bedre trivsel og humør

Der er efterhånden en del spændende erfaringer
fra skoler som i stor stil har indført målrettet fysisk

• modvirkning af angst og depression
• bedre opførsel
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Bevægelse kan fremme variation og trivsel
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”D

er findes ikke solid argumentation for at stillesiddende ”traditionel
undervisning” er den bedste form til at stimulere læring.”

• øget motivation og selvværd
• modvirkning af hjælpeløshed
• signifikant forbedret sundhedstilstand
Alt i alt en række effekter som alle lærere sikkert
vil hilse velkommen.

i skolen vil det med garanti påvirke sundheden i
en positiv retning. Særligt de elever er som ellers
ikke er så aktive i fritidslivet vil have store sundhedsgevinster. Det forudsætter naturligvis at de
ansvarlige formår at inddrage og motivere alle
elever og gennemføre aktiviteter med kvalitet.
Det fører for vidt i denne sammenhæng at drøfte kvaliteten af sundhedsfremmende tiltag men
endnu en gang er det vigtigt at understrege at
der er forskel på om det er lege, idræt og andre
aktiviteter som støtter børnenes fysiologiske,
sociale og personlige udvikling eller om det bliver hovedløst tidsfordriv og pjat.
Fire former for bevægelsesaktiviteter

I dette lille videoklip:
www.youtube.com/watch?v=ULciZ8jSgHA kan
man få et billede af hvordan det ser ud i Naperville og hvordan der tidligere i historien har
været eksempler på ”bevægelses-programmer”
i skolen.
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I Danmark er der efterhånden også en del erfaring fra idrætsprofilskoler (Bellahøj og Nørre
Fælled Skole m.fl.) og der er som bekendt et
stort og meget spændende projekt i Svendborg.
Her ligger betydelig viden og erfaring som andre skoler kan få glæde af og inspiration fra. Det
er eksempler på skoler som på forskellig vis allerede har implementeret de fleste af skolereformens punkter allerede på nuværende tidspunkt.
Alle skolerne er et besøg værd og de er desuden
ganske gode til at dele deres viden. Noget som
er vigtigt i de fælles bestræbelser på at kvalificere bevægelse på alle danske folkeskoler.
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Sundhed er ikke bare pjat
Sundhed er endnu en meget væsentlig grund til
at inddrage bevægelse og motion i skole-hverdagen. Når alle børn tilbydes eller nærmere pålægges at skulle deltage i motion regelmæssigt

I overvejelserne om hvilke aktiviteter, der kan
understøtte undervisning i skolen, er det hensigtsmæssigt at nuancere billedet, så det ikke
bare er en pærevælling af alt hvad der minder
om krop og bevægelse. For at kvalificere hele
området med idræt, krop, bevægelse og læring i
skolen bør man fokusere på fire delementer:
1. Idrætsfaget
Idrætsfaget skal danne og uddanne eleverne
i overensstemmelse med trin- og slutmål i faghæftet. Lige nu er der en historisk mulighed for
at øge elevernes udbytte af idrætsundervisningen så de bliver klogere, mere idrætskompetente, sunde, dannede osv. end vi har set længe.
De skal komme gående ud klassevis på hænder
efter sidste skoledag med hovedet fyldt med
relevant idrætsfaglig viden om træning, skader,
teknik, kultur osv. og i øvrigt være selvstændige,
ansvarsfulde unge mennesker som kan tage
vare på deres krop, natur, samfund og kulturelle
fællesskab. De skal møde alsidig og kvalificerende undervisning som byder på oplevelser
og udfordringer der fører til indsigt, læring og
erkendelse.

”E

leverne skal komme gående ud klassevis på hænder efter sidste
skoledag med hovedet fyldt med relevant idrætsfaglig viden.”

Træningen skal kvalificeres i forhold til hensigtsmæssig progression, differentiering og
evaluering så alle elever motiveres og vejledes
til at træne på den fysiologisk og motivationsmæssigt mest hensigtsmæssige måde. Et oplagt
kvalitetskriterium vil være mængden og intensiteten af træningen. Træningen skal leve op til de
anbefalinger om passende intensitet og regelmæssighed som fysiologerne anbefaler og den
skal tilpasses den enkelte elevs forudsætninger.
Den skal evalueres (testes) regelmæssigt så den
kan justeres og sikre fortsat udvikling. Træningen bør omfatte den generelle træning af alle
elever men også målrettet motorisk træning af
elever i indskolingen med særligt behov. Generel fysisk træning kan gavne alle elever og målrettet motorisk træning for elever med motoriske og koncentrationsmæssige vanskeligheder
kan hjælpe den enkelte og fremme inklusion.
3. Aktiv undervisning
Den aktive undervisning skal foregå på fagenes
præmisser. Aktiv undervisning må hele tiden
have som mål at optimere elevernes tilegnelse
og erkendelse af faglige begreber og fænomener. Aktiviteterne skal stilladsere elevernes arbejde og forståelse. En blanding af ekskursioner,
eksperimenter, besøg, innovative og entreprenante projekter m.m. kan præsentere fagene i
forskellige perspektiver og give mulighed for
”dybere” læring (Hattie, 2012). Det er bl.a. her visionerne om den åbne skole skal realiseres.
4. Bevægelses-forfriskninger
Bevægelses-forfriskninger skal i al sin enkelthed
understøtte et læringsfremmende klima (Meyer,
2007) og skærpe elevernes koncentration og
trivsel. En blanding af det som de fleste kalder

”brain-breaks”, ”energizer” eller måske en ”rusker” kan på de rigtige tidspunkter skabe vitalitet, humør og energi i klasse- og læringsrummet. Der er mange steder at finde inspiration til
den slags genopladninger i skoledagen. Dansk
Skoleidræt har lavet et stort inspirationsmateriale med www.saetskolenibevaegelse.dk.
Aktiviteter kræver specialviden
Tilrettelæggelsen af understøttende undervisning vil åbne for en række samarbejdsmuligheder men også udfordringer. Udfordringer med
at finde ud af, hvem der gør hvad og hvordan
roller bedst fordeles så man arbejder sammen
mod fælles mål. De ovennævnte kategorier kalder på forskellige fagligheder/roller.
Idrætsfaget på idrætslæreren. Træningen på en
træner eller motorikvejleder. Aktiv undervisning
på faglæreren. Bevægelses-forfriskningerne på
”aktivitets-lederen” som kan være lærer, pædagog eller noget helt tredje. Alle grupper har
brug for tid til og samarbejde om forberedelse
for at kunne varetage områderne på en professionel måde.
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”T

ræningen skal leve op til de anbefalinger om passende intensitet
og regelmæssighed som fysiologerne anbefaler.”

I princippet kan en og samme person have alle
roller. Det kan fx være en lærer som har idræt
som undervisningsfag, har viden om og erfaring
med træning, blik for at arbejde med aktiviteter
som styrker elevernes motivation og samarbejde
og endelig en lærer som ved hvorledes bevægelsesaktiviteter kan bruges i arbejdet med faglige
mål. Pointen er, at hvis aktiviteterne skal være
kvalificerede og kvalificerende så skal personen
have specialviden om de enkelte områder. Det
er de færreste lærere, pædagoger og eksempelvis trænere fra foreningslivet som har det. Hvis
intentionerne i skolereformen skal virkeliggøres
bliver det helt afgørende, at de ansvarlige er bevidste om kvaliteten i de enkelte områder og det
er afgørende, at de får mulighed for at blive kvalificeret gennem kurser, inspirationsdage, vidensdeling osv. På den måde kan der opstå nogle interessante samarbejdsmuligheder.
Der skal opbygges specialviden og kompetencer på skolerne og i kommunerne. De forskellige roller åbner muligheder for mange typer af
tværprofessionelt samarbejde mellem lærere,
pædagoger, trænere fra fritidsidrætten og evt.
fysioterapeuter m.fl. Det kan også være mellem
læreren og de ældre elever som kan indgå som
trænere og aktivitets-ledere. Vi ser det i forskellige former og ellers meget struktureret i eksempelvis uddannelsen af junioridrætsledere i Skolesport fra Dansk Skoleidræts som underviser
yngre elever (peer-education).
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Kvalificeret samarbejde er nødvendigt
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Der skal være tværfagligt og tværprofessionelt
samarbejde (Højholdt, 2013) hvis understøttende
undervisning skal virke i skolen. Uanset om det er
få eller mange personer der skal varetage de understøttende aktiviteter for en gruppe af elever,
skal de være enige om målet med aktiviteterne
og de skal respektere hinandens kompetencer og
roller. Skoleledere og de øvrige parter vil kunne

finde god inspiration i at definere hvorledes de
ansvarlige kan kvalificere deres samarbejde som:
•

en kollektiv enhed

•

et hold

•

et fleksibelt team

•

overlevering

•

et løst netværk (Højholdt, 2013)

På den måde kan de med forskellig baggrund
og forskellige forudsætninger bidrage til den
fælles indsats om at understøtte elevernes læring, udvikling og trivsel. For yderligere at kvalificeret samarbejdet er der ligeledes inspiration
at hente i Collaboration Skills for School Profesionals (Cook et al, 2014) som har helt konkrete
eksempler på hvorledes forskellige professioner
kan arbejde sammen i klasserummet.
Kræver planlægning og forberedelse
Sidst men ikke mindst vil jeg slå et slag for forberedelsen. Kvaliteten af aktiviteterne afhænger i
høj grad af at der opstilles klare mål, intentioner
og kvalitetskriterier for aktiviteterne (Hattie, Meyer, Helmke m.fl.) så det er tydeligt for ledelse,
lærere, pædagoger, elever m.fl. hvad aktiviteternes mål er og om de indfris. Det kræver grundig
planlægning at gennemføre god idrætsundervisning til forskel fra tilfældige aktiviteter. Derfor
må lærere og ledere insistere på at der er rammer og forventninger til at den planlægning kan
foregå på fornuftig vis.
Lad 1000 aktiviteter blomstre
Dette spørgsmål skal alle skoler nu besvare.
Jeg har forsøgt at pege på nogle argumenter
for hvorfor vi skal arbejde med aktiviteterne og
hvilke kvalitetskriterier der kan opstilles. Jeg har
forsøgt at lave en opdeling i kategorier i forhold
til, hvad der kan indgå som understøttende un-

”A

ktiv undervisning må hele tiden have som mål at optimere elevernes
tilegnelse og erkendelse af faglige begreber og fænomener.”

dervisning og endelig at pege på hvem der skal
løfte opgaven og hvorledes de kan samarbejde.
Den konkrete udformning er op til skolerne og
jeg glæder mig til at se hvad der sker rundt omkring og håber at alle vil være med til at skabe
en god fortælling om en vital, aktiv og levende
skole som er motiverende for lærere, elever og
andre som arbejder med at udvikle skolen. Jeg
er spændt på at se hvordan der sikkert kommer
flere konkrete eksempler på:
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Og tusind andre spændende aktiviteter som kan
udvikles i samarbejde mellem elever, lærere,
pædagoger, trænere m.fl. og kvalificeres af de
professionsansvarlige. Jeg håber at det kommer
til at gå vildt godt og ønsker alle god arbejdslyst
med den aktive skole.
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ALLE BØRN SKAL HAVE
LYST TIL AT BEVÆGE SIG

LIV I SKOLEN 1 • 2014

Af Birgit Flygstrup og Jette Selmer, lærere
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Christine Antorini har vist stor politisk velvilje når det handler om idræt, motion og
bevægelse i den danske folkeskole. I Dansk
skoleidræts temanummer forklarer hun at
hendes kamp for kroppen i skolen er således;

Med udgangspunkt i vores idrætsundervisning
gennem syv år vil vi forsøge at give et bud på,
hvad der er vigtigt at tage med af didaktiske og
pædagogiske overvejelser, når vi taler om bevægelse for ALLE.

Fysisk aktivitet for børn handler ikke
kun om at springe over buk i gymnastiksalen. Det er også orienteringsløb
i dansk, at bygge tårn i matematik og
aktive pauser – bevægelse er altså mere
end en times idræt.

Byskovskolen, afdeling Asgård, er en folkeskole
med en distriktsskole (165 elever) og en stor centerafdeling (127 elever) med vidtgående specialundervisning for elever med bevægelses- og/
eller sproghandicaps samt hørenedsættelser.
Eleverne i centerafdelingen kommer fra 17 kommuner på Sjælland.

Men vi ser det som problematisk, at der i
hele denne diskussion og udvikling ikke er
nævnt noget omkring børn med særlige behov. Hvordan skaber vi bevægelse for de elever der er inkluderet i den danske folkeskole
med fysiske funktionsnedsættelser, kognitive funktionsnedsættelser (ADHD, Autisme
m.m) eller socialt funktionsnedsat? Hvordan
skal vi skabe positive oplevelser med bevægelser der gør, at den mangfoldige folkeskole
med ALLE børn skal få lyst til at bevæge sig?

Vi er en del af et idrætsteam bestående af seks
idrætslærere der underviser i al idræt på skolen.
Vi har gennem de sidste syv år undervist alle
klasser på årgange. Det vil sige at alle elever på
en årgang har idræt sammen, uanset om de er
fra en almindelig distriktsklasse eller fra centerklasserne. Vi har normalt grupper af 35 børn,
hvoraf 10 børn har sociale, kognitive og eller fysiske funktionsnedsættelser.
Lige muligheder for at deltage
I Idrætsundervisningen på Asgårdsskolen er ak-

”A

ftaler skal laves sammen med en person,
der kan opretholde den gode relation til eleven.”

Birgit Flygstrup og Jette Selmer har begge PD i idræt
og er lærere på Byskovskolen

Inklusion betyder også, at alle mennesker anerkendes som enkeltstående personer med retten
til at tage chancer, til at vælge, til at fejle, til at
være uafhængige og til at høste fordelene ved
bevægelsesaktiviteter som alle andre i samfundet. (Spil mig, ASC og Handicapidrættens Videnscenter)
En forudsætning for at denne inkluderende undervisning kan ske er, at alle skal have lige muligheder for at deltage. En accept af, at alle lærer og
udvikler sig i forskellige tempi. Det handler om
at se på det hele barn og barnets kompetencer.
Ifølge WHO’s ICF model er det i dag vigtigt at
tænke på kroppen i et relationelt helhedssyn.
Det vil sige at tænke aktiviteten ud fra både person, fysisk krop, samfundet og den mulige deltagelse i relation til hinanden. Vores elever kan
godt befinde sig i situationer hvor aktiviteten
kan gennemføres, men hvor den ikke giver mening, eller omvendt.
De faktorer der har haft størst betydning for
vores inklusionsarbejde er: Rammerne omkring
aktiviteten, organisering af holddannelser, tilpasninger, faglig udvikling og teamsamarbejde.
I det følgende vil vi veksle mellem fortællinger
fra vores hverdag, teori, ”krydret” med overvejelser og refleksioner.

Aftaler og fast struktur
I idrætsundervisningen skiftes teamets medlemmer til at planlægge undervisningen. Vi
planlægger mål og indhold etc. ud fra en didaktisk relationsmodel (Hiim og Hippe). Her uddelegerer vi også arbejdsopgaver, så vi kan udnytte
hinandens komplementære kompetencer.
Sofus går i 5. klasse på Asgårdsskolen. Han
har en positiv kontakt til klassekammerater
og voksne på skolen.
Alt samvær med Sofus er præget af hans
vanskeligheder ved at vælge relevant fokus
og styre sine impulser, så han kan blive i
stand til at dæmpe irrelevante associationer
og i stedet vælge hensigtsmæssige reaktioner i gruppe og problemløsningssituationer.
Sofus får sjældent fat i kollektive beskeder givet til gruppen. Han er ofte indblandet i konflikt med kammerater. Fagligt arbejder Sofus
med materiale, som han selv har været med
til at vælge. Sofus deltager aldrig, når der
skal arbejdes i grupper. Han vælger i stedet
at være tilskuer.
Når man har en elev som Sofus er det vigtigt
at kende mål og indhold, da det er nødvendigt for en dreng som ham at kunne navigere i fællesskabet. Faktorer som aftaler, visuel
instruktion, ro, fast struktur, forudsigelighed
samt den gode relation er afgørende for om
aktiviteten er meningsfuld for ham.
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tiviteterne inkluderende. Det betyder at alle deltager på et passende niveau og med passende
støtte for den enkelte. Inklusion forstår vi som
en proces, der skal til for at minimere og eliminere de mest virksomme eksklusionsfaktorer i
børns og unges liv og opvækst.
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”V

i starter og slutter i en cirkel for at opbygge et godt trygt socialt klima.”

Aftaler skal accepteres af alle

hedszonen udvides (Helle Winther 2009).

I vores dagligdag er der flere elever der har brug
for en særaftale. Dette kan være vedrørende tid
på deltagelse, omklædning, materialer, pausesteder m.m. Det er vigtigt at det er en aftale der
bliver lavet sammen med en person der kan opretholde den gode relation til eleven. Ligeledes
er det af stor betydning at disse aftaler bliver italesat overfor fællesskabet, så alle ved at vi alle er
forskellige og har ret til lige deltagelse. At acceptere at der er nogle der har behov for særaftaler kræver både forståelse af den der modtager
aftalen samt af gruppen der skal være inkluderende og parat til at rumme mangfoldigheden

Ved planlægning af en bevægelsesaktivitet skal
fast struktur, forudsigelighed, aftaler, gentagelser m.m. overvejes og tilgodeses.

En pædagogmedhjælper kaster sig ud i legen med stikbold med de allerede omklædte
elever. Kim og Lene går i gang med at stille
banen op og finder materialer frem, samt får
lavet særaftaler med de elever der har brug
for det.
Vi sætter os alle sammen ind i en cirkel på
midten af gulvet og eleverne bliver råbt op
og krydset af i protokollen for at se hvem der
er til stede, hvem der har glemt tøj og for at
hilse på hinanden.
Vi fortæller at vi i dag skal lave Parkour og
at dagens mål er at gennemføre ud fra egne
forudsætninger og med hjælp fra hinanden.
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I ovenstående oplever vi en start på en time
hvor forudsigelighed og forventninger bliver
tydelige.

90

Når vi vælger at starte og slutte i en cirkel er det
for at opbygge et godt trygt socialt klima. Det er
af stor betydning at eleverne ikke er præget af
forsvar og blokeringer ved en aktivitet. Der skal
være plads til meningsudvekslinger og der skal
være gensidig respekt for hinandens forskelligheder. Det er gennem denne accept at tryg-

Mange elever med særlige behov, vil føle sig
utrygge og blive forvirret ved en pludselig ændring af timens indhold eller fysisk aktivitet der
ikke er planlagt og gennemtænkt i faste rammer.
At der er specielle regler for nogen kan være
en udfordring for andre. En udtalelse som ”det
er snyd” vil komme eller, at eleven der har brug
for en pause på sidelinjen pludselig har selskab
af ti andre som også synes de har behov for en
pause. Det kræver tilvænning, italesættelse og
accept af forskellighed eleverne imellem.
”Hallen syder af begejstring og latter. Jeg
har trukket Lars til side. Jeg giver ham en
bold. Bolden er blå, alle andre bolde i lokalet er røde.
Denne særaftale kræver, at alle i idrætsrummet
er bekendte med den blå bold samt har accepteret at den regel/aftale er nødvendig, hvis Lars
skal deltage i idræt på lige fod med de andre elever. Men hvor specielle kan særaftaler være …?
Kooperativ læring
En anden faktor i planlægning af en bevægelsesaktivitet er de sociale forhold. Det kan være
en stor udfordring for elever med brug for særlige hensyn at indgå i sociale fællesskaber.
Kooperativ læring handler om at etablere fælles,
kooperative processer i undervisningen, hvor
elever lærer at arbejde sammen i små team. Herefter kaldet KL (Kooperativ læring i undervisningen – Dafolo)
KL bygger på fem basale elementer. Direkte interaktion, sociale færdigheder, evaluering, personligt ansvar og positiv gensidig afhængighed.

”D

et kan være en stor udfordring for elever med brug for særlige
hensyn at indgå i sociale fællesskaber.”

Tanken er at man udnytter børnenes forskellighed som en resurse og arbejder bevidst med at
opbygge inkluderende fællesskaber. Målet er at
fremme alle elevers aktive deltagelse inden for
klassens fællesskab, idet gode sociale relationer
formodentlig anses for den vigtigste enkeltfaktor med henblik på at opleve en mening med
livet, skolen eller arbejdet.
I kooperativ læring arbejder man i firemandsgrupper (team/gruppe), og man erkender, at læring er procesorienteret og ikke produktorienteret. Derfor er det nødvendigt at arbejde bevidst
med relationerne i teamet/gruppen og deres
tilknytning til hinanden.
Det er torsdag og vi er færdige med idrætstimen. Jeg sidder i klasselokalet og spiser frokost med 7.B. Peter har flere gange i løbet af
timen givet udtryk for at det har været en
god time. Vi ser en smilende og glad dreng,
der er meget deltagende. Han vil ikke længere i bad tidligere. Han er glad for timerne.
Jeg spørger om hvad de synes om at arbejde
i faste makkerpar. Peter siger at han synes
det er dejligt. For nu har man mulighed for
at lære dem man er sammen med bedre at
kende. Han fortæller også at det er rart at
man ikke er så mange, for så er han ikke så
nervøs for at virke anderledes.

I denne beskrivelse oplever vi at Peter føler sig
tryg i timerne da han ikke skal skabe så mange
forskellige relationer og føler sig tryg i sin gruppe.
Han ved hvem han skal forholde sig til og er ikke
nervøs for at gå i gang med en aktivitet, da han
altid kan spørge og opsøge hjælp i sin gruppe.

Gensidig afhængighed
Der findes ikke i dag meget materiale til idræt
der er baseret på Kooperativ læring, men det er
vores erfaring, at flere af de strukturer der er beskrevet til mange af de boglige fag, kan overføres og anvendes i bevægelsesaktiviteter.
Desuden er der en del bevægelse i de aktiviteter der er baseret til de boglige fag, så det er en
mulighed for at få lidt fysisk aktivitet ind i klasserummet.
Det vigtigste budskab er at få skabt en positiv
og gensidig afhængighed, der gør det meningsfuldt for alle at deltage i aktiviteten. Den positive
gensidige afhængighed opstår, når hvert medlem i gruppen påtager sig en komplementær
rolle der for gruppen er uundværlig.
Det er i disse situationer altafgørende at en underviser kender sine elever og har en høj velfunderet faglighed, der gør det muligt at jonglere
med mål og indhold, samt tilpasse dem til de
enkelte elever.
Høj faglighed
Jeg kommer ind i hallen og Jens er i fuld
gang med at sætte en bane op til parkour.
Langs siderne i hallen er der måtter, plinte,
klatreredskaber, ribber og springbrædder. I
midten af hallen er der en måtte med skumredskaber placeret rundt omkring, samt
nogle rullebrædder. Det ser dejligt ud og oser
af et miljø for bevægelse. Straks går dørene
op og der løber 38 elever ind og sætter sig
på den lyserøde cirkel i midten. Ole står med
sin rollator og kigger forventningsfuldt omkring. Magnus står henne ved væggen med
armene over kors – hans skal i hvert-tilfælde
IKKE rundt på noget af det der…
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Derudover har alle undervisningssituationer
både et fagligt mål og et socialt mål.
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”A

lle undervisningssituationer har både et fagligt mål og et socialt mål.”

I den ovenstående beskrivelse hører vi om en typisk lektion for 4. årgang med meget blandede
elever. Jens fortæller at han har planlagt parkour,
og at det er op til den enkelte at komme over
eller under de forhindringer der er, og at det er
efter EGET tempo og formåen, at man arbejder.
I midten er der gjort plads til at Ole kan rulle over
og under diverse skumredskaber, samt udfordre
sig selv. Magnus får muligheden for at kigge lidt
på og selv vælge til og fra ved de enkelte stationer. Det viser sig stille og roligt at han kommer
igennem det hele, og at han faktisk synes det er
sjovt. Han ender med at spørge om vi skal det
samme næste gang … efterfulgt af et ”FEDT”.
Ved at målet er bredt – at komme over og under
– så kan ALLE være med. Jens har tænkt i tilpasninger der passer den enkelte elev og gjort det
muligt for alle at blive udfordret meningsfuldt.
For at kunne ramme det enkelte barn inden for
den nærmeste udviklingszone, er det nødvendigt med en god og solid faglighed hvis man
skal målsætte differentieret. Det skal være muligt at kunne tilpasse aktiviteten, materialet og
rammerne på stående fod.

ciale overblik samt at have hjertet og nærværet
med i det man laver.
Laura i 4.kl skulle lave opvarmning sammen
med Lasse. Klassen havde i forvejen fået at
vide, at det gjaldt om at få pulsen op. To og
to skulle man skiftes til at bestemme opvarmningsøvelser. I rundkreds under refleksen rækker Laura fingeren i vejret og siger:
”Jeg var sammen med Lasse, skulle vi ikke
have pulsen op?” (Lasse har fysiske funktionsnedsættelser og sidder i elkørestol).

Læreren med den gode indlevelsesevne ser situationen, men handler ikke nødvendigvis på den.
Det gør kollegaen derimod, når denne bliver
gjort opmærksom på situationen. Samarbejdet
kollegaer imellem er afgørende for, om eleverne
når de planlagte mål for læring/undervisningen.
Teamsamarbejde er afgørende for den personlige udvikling af den enkelte lærer. Det er i teamet
den faglige sparring finder sted. Det er her man
får hjælp til at optimere og udvikle pædagogiske og didaktiske justeringer.
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Teamsamarbejde
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Mangfoldigheden i klasseværelset, i idrætshallen, i skolegården kræver sin lærer, sin pædagog, sit menneske. Al undervisning foregår i et
netværk af relationer, roller, hierarkier og forventninger.(Nørgaard, Winther, Herskind 2007).
At ”ramme” alle elever kræver at de voksne bruger hinandens komplementære kompetencer.
Ligesom eleverne skal de voksne se hinandens
forskellighed som ressource.
Marianne Kristiansen, Ålborg universitet, skriver
om professionelt nærvær. Det professionelle
nærvær handler om indlevelse, distance og engagement. Med det menes evnen til at lytte til
den enkelte elev, til at bevare det faglige og so-

Mål skal kendes og være meningsfulde
Jesper Von Seelen har introduceret en taksonomi over typer af fysisk aktivitet. Han skriver i sin
blog i fagbladet ”Folkeskolen.dk”( 17.12.2013) at

”D

et er i teamet man får hjælp til at optimere og
udvikle pædagogiske og didaktiske justeringer. ”

i stedet for ordet fysisk aktivitet kunne ordene:
”leg, idræt eller bevægelse” også være brugt.
Fælles for alle typer, om det er aktive pauser,
bevægelse integreret i undervisningen, fysisk
træning eller faget idræt er, at det skal være
meningsfuldt. Det skal give mening for den enkelte at lave en given aktivitet, målet for aktiviteten skal kendes. Er det faglige mål, er målet
sundhed. Eleven skal kende målet. Gør vedkommende det, så giver aktiviteten også mening og
tilpasninger kan laves for at give lige muligheder
for deltagelse.
Det er dejligt, at der er fokus på fysisk aktivitet i
den danske folkeskole og at der er politisk velvilje
til at det sker. Men det handler ikke kun om indholdet. Det er en god idé at holde aktive pauser,
bygge tårne i matematik, lave orienteringsløb i
dansk osv. Men hvis ALLE skal deltage aktivt, så
kræver det overvejelser vedrørende rammerne
omkring aktiviteten. Det kræver at der bliver
lavet særaftaler med enkelte elever, det kræver
forudsigelighed og fast struktur samt at der i
gruppen af elever er plads til mangfoldigheden.
Sidst men ikke mindst kræver det, at underviseren er faglig dygtig og at teamsamarbejdet omkring en gruppe elever er velfungerende.
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Vi håber at denne artikel vil hjælpe den enkelte
i planlægningen af fysisk aktivitet i den danske
folkeskole.
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Rigtig god arbejdslyst!
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LØFT FAGLIGHEDEN

– med fysisk aktivitet
Af Signe Bache og Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt
Foto: Johnny A. Wichmann
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Det overordnede formål med skolereformen
er at give folkeskolen et fagligt løft. Et af midlerne til at nå målet er at tilrettelægge skoledagen, så alle elever dagligt har 45 minutters
idræt, motion og bevægelse. Med projektet
Sæt Skolen i Bevægelse giver Dansk Skoleidræt med støtte fra Nordea-fonden masser
af inspiration til, hvordan man kan lave aktiv
undervisning i de boglige fag uden at gå på
kompromis med det faglige indhold i timerne.
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Hele 80 pct. af de danske skoleelever ser frem til
den mere aktive skoledag, som inden længe bliver en realitet. Når tallet ikke er tættere på 100
pct., skyldes det frygten for, at de 45 minutters
daglig bevægelse bliver lig med ensformige og
kedelige løbeture – det påpeger elevorganisationen Danske Skoleelever. Men bevægelse kan
være meget andet og mere end blot bevægelse
for bevægelsens skyld. Fysisk aktivitet kan nemt
og sjovt integreres i de boglige fag til gavn for
både den fysiske og psykiske sundhed, men ikke
mindst også til gavn for indlæringen og koncentrationen.

På www.saetskolenibevaegelse.dk ligger der
over 150 sjove øvelser til aktiv undervisning i en
lang række fag. Øvelserne er udførligt beskrevet, så det er lige til at gå i gang, selv om man
aldrig før har arbejdet med aktiv undervisning.
For hver øvelse er der desuden angivet læringsaspekter fra Fælles Mål samt relevant klassetrin
og henvisning til det fag, hvor øvelsen naturligt
kan indgå. Foruden det store inspirationskatalog er projektets faste omdrejningspunkt også
aktivitetsugerne i foråret, hvor alle landets skoler kan konkurrere mod sig selv og hinanden om
at integrere mest mulig bevægelse i det faglige
arbejde.
Gå selv på opdagelse i det store udvalg af øvelser på www.saetskolenibevaegelse.dk – eller
start ud med øvelsen Fifty/Fifty nedenfor. Den
er nem at komme i gang med og kræver ikke det
store udstyr. Øvelsen lægger her op til aktiv undervisning i matematik på mellemtrinnet, men
når du først har fået lidt erfaring med øvelsen,
kan den varieres i det uendelige og bruges på
samtlige klassetrin i alle fag.

”F

ysisk aktivitet kan nemt og sjovt integreres i de boglige fag
til gavn for både den fysiske og psykiske sundhed.”

Lise Sohl Jeppesen, cand.scient. og projektleder i
Dansk Skoleidræt, Signe Bache, cand.mag. og kommunikationskonsulent i Dansk Skoleidræt

Fifty/fifty
Fag:

Matematik

Trin:

4.-6. klasse

Læringsaspekt: Formålet er via hovedregning at
træne eleverne i tallenes ordning, tallinjen og de
fire regnearter; addition, subtraktion, multiplikation og division.
4 kegler

Øvelsens forløb: Eleverne stiller op i to rækker
med ansigtet mod hinanden. Der skal være ca.
en meter mellem de to rækker. Et godt stykke
bagved begge rækker opstilles to kegler, som
angiver hver rækkes helleområde, f.eks. endevægge i en hal eller skolegården.
Den ene række kaldes ”over 50”, den anden kaldes ”under 50”. For enden af rækkerne står læreren og råber et regnestykke. Den række, hvor
facit ”hører til” (over/under 50), skal fange så
mange elever som muligt fra den anden række,
som derimod skal forsøge at nå ned i eget helleområde uden at blive fanget. Bliver man fanget,
skal man over på det modsatte hold. Giver stykket præcis 50, og nogen bevæger sig af sted, skal
de også over på modsatte hold. Man forsætter
med at sige nye stykker, indtil et hold har fanget
alle fra det andet hold, eller der leges i f.eks. 10
min., og holdet med flest elever har vundet.
Variationer til inspiration
• Kan anvendes på mellemtrinnet i natur/teknik, hvor man arbejder med genvinding og
forbrænding af affald. Det ene hold er gen-

brugsholdet, og det andet er forbrændingsholdet. Læreren trækker på skift forskellige
affaldsprodukter op af en pose eller råber
blot navnene på forskellige genstande. Der
råbes f.eks. ”flaske” og ”genbrugsholdet” skal
så forsøge at fange ”forbrændingsholdet”,
fordi flasker kan genbruges.
• Kan anvendes inden for sprogfag på mellemtrinnet og overbygningen med træning
af f.eks. kongruens og verbets tider. Det ene
hold er ”richtig/right”, det andet ”falsch/
wrong”. Der råbes f.eks. ”Er macht” eller ”he
does”. Richtig/right-rækken fanger, fordi bøjningen af ”macht/does” er korrekt.
• Kan anvendes i indskolingen i matematik
med fokus på f.eks. talrækken. Læreren råber
f.eks. ”15”, og eleverne skal så vurdere, om
tallet er over eller under 10. Tallet kan også i
stedet vises på et stort kort, så der samtidig
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Materialer:
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”J

o flere sanser og jo mere krop man kan få ind i den kognitive læring,
jo bedre husker og forstår man.”

arbejdes med den visuelle genkendelse af
tallene.
• Kan anvendes i indskolingen i dansk med fokus på vokaler og konsonanter. Det ene hold
er vokaler, det andet er konsonanter. Læreren
råber et bogstav, og eleverne skal så vurdere,
om det er en vokal eller konsonant.

Kom godt i gang med aktiv undervisning

• Gør øvelserne ”langtidsholdbare” ved
at laminere de kort, ord, sætninger, tal
mv., som I eventuelt bruger, og sæt
dem i en fælles mappe sammen med
en kort beskrivelse af øvelsen – f.eks.
printet fra www.saetskolenibevaegelse.dk .
• Vær ikke nervøs for ”at slippe eleverne
løs” i f.eks. sætningsløb eller talstafet,
selv om du ikke har prøvet det før.
Erfaringen er, at eleverne synes, det er
sjovt, og de er meget motiverede for at
deltage.
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• Lad være med at starte eller slutte
timen med en aktivitet, men læg det i
stedet ind som et break midt i timen,
når eleverne begynder at blive lidt
ukoncentrerede.
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• Lav en fælles beslutning i dit lærerteam om at lægge den aktive undervisning i et eller flere bestemte tidsrum
hver dag. Det vil automatisk give en
vekslen mellem fag, lokaliteter og
tilgængelige materialer ude og inde,
og man forpligter sig selv og hinanden
på at få det gjort.
• Abonner på Ugens øvelse og få inspiration til aktiv undervisning direkte i din
indbakke. Tilmeld dig på
www.saetskolenibevaegelse.dk.

Aktiv undervisning – derfor!
• Jo flere sanser og jo mere krop man
kan få ind i den kognitive læring, jo
bedre husker og forstår man.
• Den kropslige erfaring er grundlæggende den mest naturlige måde for
børn at lære på.
• Undervisning med bevægelse motiverer flere elever til at være engagerede i
undervisningen.
• Fysisk aktivitet øger koncentrationen i
en længere skoledag.
• Motorik og bevægelse skaber færre
konflikter, giver øget trivsel og læringsparathed.

Sæt Skolen i Bevægelse kursus
Book et tre timers kursus på egen skole
med bl.a.:
• Øvelsesforslag til dansk, matematik,
natur- og sprogfag.
• Tips til struktur og systematik omkring
undervisningsmaterialer.
• Nemme metoder til udvikling af øvelser til egen undervisning med få enkle
redskaber.
• Effektive pædagogiske værktøjer, der
giver positiv vekselvirkning mellem
højt aktivitetsniveau og rolig undervisning i klassen.
Læs mere på:
www.saetskolenibevaegelse.dk.

”K

Sæt bevægelse på skemaet – på flere måder

MENHÆNG med den faglige undervisning

Der findes et utal af muligheder for at gøre den
faglige undervisning mere fysisk aktiv. Helt
overordnet arbejder vi i Dansk Skoleidræt med
tre former for motion og bevægelse i undervisningen – ud over idrætsundervisningen:

o Aktiv undervisning i de boglige fag; f.eks.
hopstavning på stort tastatur og andre
øvelser fra Sæt Skolen i Bevægelse.

• Bevægelse ADSKILT fra læring
o F.eks. bevægelsesbånd, der kan inte		
greres i skoledagen som understøttende
undervisning.
• Bevægelse KOMBINERET med læring UDEN
SAMMENHÆNG med den faglige undervisning
o Brain breaks, dvs. små pauser med fysisk
aktivitet indlagt i de fagopdelte lektioner.
• Bevægelse KOMBINERET med læring I SAM-

Projektet Sæt Skolen i Bevægelse centrerer sig i
høj grad om at give inspiration til, hvordan bevægelse kan kombineres med læring i sammenhæng med den faglige undervisning. Projektet
giver dog også konkrete indspark til, hvordan
eleverne kan få pulsen op flere gange i løbet af
skoledagen gennem korte sekvenser af fysisk
aktivitet, uden at aktiviteten har et fagligt indhold. For de korte aktive pauser uden fokus på
faglighed, de såkaldte Brain Breaks, styrker ikke
kun sundheden. De giver også øget opmærksomhed og koncentration samt mere energi i en
længere skoledag, og dermed er de korte aktive
pauser med til at styrke indlæringen.
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orte aktive pauser uden fokus på faglighed, de såkaldte Brain Breaks, giver øget
opmærksomhed og koncentration samt mere energi i en længere skoledag.”
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”N

år eleverne får fem minutter med bevægelse brænder de ”ophobet” energi af,
der ellers kan vise sig som uro og forstyrrelser i klassen.”

Eksempel på Brain Break
Aktiviteten ”Stole 1-2-3” kan laves på alle klassetrin, og sværhedsgraden kan tilpasses aldersgruppen ved at variere antallet af stole, eleverne
skal huske.
Stole 1-2-3
Alle eleverne trækker deres stol ud, så den
står så frit som muligt. Eleverne går rask
rundt imellem borde og stole og ved et
signal, skal de finde en stol at sidde på.
Denne er nu elevens stol nr. 1 (bed dem
om at huske godt på det).

Fysisk aktivitet er gødning for hjernen
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Når eleverne får fem minutter med bevægelse
brænder de ”ophobet” energi af, der ellers kan
vise sig som uro og forstyrrelser i klassen. Den
fysiske aktivitet har også den virkning, at den
får hjernen til at frigive stoffer, som stimulerer
hjernecellerne og får forbindelserne mellem
dem til at vokse og blive stærkere. Så selvom
eleverne får et kort break fra undervisningen,
så øger man faktisk deres evne til at huske og
lære nyt, når de bagefter skal tilbage til undervisningen ved tavlen. Prøv selv aktiviteten herunder eller find andre sjove Brain Breaks på:
www.saetskolenibevaegelse.dk.
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Ny runde: Eleverne går rundt igen mellem
stolene og finder på signal en ny stol. Denne er nu elevens stol nr. 2. En tredje runde
gennemføres, og denne gang er det elevens stol nr. 3.
Eleverne går nu en fjerde runde, og når der
siges enten 1, 2 eller 3, skal eleverne huske,
hvor deres tre stole er og sætte sig på den rigtige stol. Forsøg evt. kun med stol 1 og 2 først.

BEVÆGELSE I SKOLEN

stiller store krav til ledelsen
Af Anders Halling & Christian Engell, uddannelsesprojektører

Diskussionen møder nogle udfordringer,
fordi det bliver tydeligt, at der er store værdimæssige forskelligheder på spil i forhold
til, hvad idrætten kan og skal. Men i takt med
at I bliver klogere på hinandens udgangspunkt, bliver det også klart for jer, at der er
nogle nye læringspotentialer som er værd at
kæmpe for og at omkostningerne for børnene ved ikke at samarbejde er for store.

Ovenstående er denne artikels grundlæggende
præmis: at alle, der har berøring med folkeskolen, vil blive udfordret af den nye reform, både
eleven, læreren, lederen, forælderen og nye
samarbejdspartnere. Og udfordringerne står
muligvis i kø, for det er tydeligt i debatten, at
ikke alle er lige begejstrede for forandringerne
(eksempelvis Christensen & Alsinger, 2013 og
Andreasen, 2013). Det er dog vores udgangspunkt, at folkeskolen befinder sig i en ganske
lykkelig situation netop på grund af den omfattende opmærksomhed. Massiv opmærksomhed
er nemlig det allerbedste grundlag for at skabe
forandringer.
Skolereformen indebærer dels en hensigt om et
udvidet samarbejde mellem skolen og det omgivende lokalsamfunds foreninger og institutioner og dels krav om at eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter
om dagen.
Samarbejde og idrætsundervisning
Vi tager i artiklen fat på to dele af skolereformen
og kobler de 45 minutters daglig idræt og bevægelse sammen med ideen om at skole, forening og institution fremover skal indgå i et tæt
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Forestil dig at vi er i september 2014, reformen er netop rullet i gang og du sidder som
deltager til et møde som lærer, træner, pædagog eller idrætskonsulent fra kommunen. I er
i fuld gang med at udvikle en prototype på en
ny måde at tænke idrætten i skolen sammen
med det, der foregår i lokalområdet. I taler
om, hvad det er idrætten kan på de forskellige
områder og I diskuterer spørgsmålene: Hvorfor skal forandringerne finde sted? Hvilket eller hvilke formål skal de tjene og hvordan vil
de gøre skolen til et bedre sted for elevernes
læring, hvordan fører det til at foreningen får
flere og dygtigere medlemmer, hvordan fører
det til at kommunen får flere unge til at være
dagligt fysisk aktive osv.?
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”S

kolereformen giver fine muligheder for at udvikle
samarbejdet yderligere i lokalområdet.”

Anders Halling er ekstern lektor i Idræt ved Aalborg Universitet
og arbejder desuden med ledelsesudvikling og lederuddannelse.
Christian Engell er ph.d.-studerende og arbejder i TeamDanmark
med udvikling af vindermentalitet, vinderteams og vinderkulturer primært i boldspil. Begge er ”Uddannelsesprojektører” på
vindermentalitet.dk

samarbejde. Vi peger på nogle ledelsesmæssige
udfordringer, som disse forandringer medfører
for skolelederen og skoleledelsen og vi undersøger, hvilke faglige udfordringer, der ligger i
samarbejdet mellem lærere, pædagoger og frivillige ledere. Dertil er et formål med artiklen at
bidrage til at tydeliggøre og udvikle idrætsundervisningen som et unikt og accepteret fag på
et alment dannelsesplan.
Forskellige tilgange til Idræt og bevægelse
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Samarbejdet om idræt og bevægelse mellem
skole, institution og forening er tidligere blevet lanceret i 1988 i et ’Udviklingsprogram for
folkeskolen og skolen som lokalt kulturcenter’
(7-punktsprogrammet). Erfaringerne herfra
synliggjorde udfordringerne i dette samarbejde. Der er en række grundlæggende faglige
og holdningsmæssige faktorer på spil i samarbejdet. Dem vil vi gå lidt tættere på i det kommende.
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De fysiske aktiviteter er for en udenforstående
iagttager ofte identiske uanset i hvilke institutionel kontekst de foregår. Det er en leg, et spil, en
aktivitet med redskaber og regler, der indebærer
fysisk aktivitet for deltagerne. Men for deltagerne (børn og voksne) er oplevelsen og udbyttet
af aktiviteten meget nært knyttet til konteksten
i enten en skoleklasse, på et foreningshold eller i
en gruppe på institutionen.
De voksne tilrettelæggere af aktiviteten kalder
sig hhv. ’lærere’, ’trænere’ eller ’pædagoger’. De
omtaler det, der foregår som enten ’faget’, ’di-

sciplinen’ eller ’legen og aktiviteten’. Børnene
kaldes ’elever’, ’medlemmer’ og ’SFO børn’. Børnenes deltagelse er hhv. ’obligatorisk’, ’frivillig’
og ’delvist frivillig’. Organiseringen er enten en
fastdefineret ’klasse’, et mere eller mindre fast
’hold’ eller skiftende ’grupper’ af deltagere.
Disse forhold antyder nogle ganske væsentlige
værdiforskelle i konteksten omkring selve aktiviteterne. Og disse værdiforskelle er netop kernen
i de udfordringer, der ligger i samarbejdet mellem skole, forening og institution.
Forskellige rammer og værdisæt
Børn i indskolingsalderen (6 – 10 år) er ofte aktive både i skole, institution og forening, der
som sådan danner rammen om i børnenes
daglige idræts- og bevægelsesaktiviteter. Skolereformen giver fine muligheder for at udvikle
samarbejdet yderligere i lokalområdet. Unge i
udskolingen er ofte kun aktive i enten skole eller
forening/fitnesscenter. Hvor børn i indskolingen
manøvrerer aktivt rundt mellem de forskellige
bevægelses-kontekster og deltager på disses
præmisser, vælger unge i udskolingen ofte kun
én kontekst, hvis de da ikke fravælger dem alle
og vælger inaktivitet eller selvaktivitet. Heri ligger bl.a. årsagen til de ganske store problemer
med idræt i udskolingen.
Som forholdene er i dag er det i stor udstrækning
børnene selv, der skal finde ud af at navigere i de
forskellige kontekster og det er således børnene,
der til en vis grad binder disse sammen. For de
meget aktive børn foregår dette tilsyneladende

”U

nge i udskolingen er ofte kun aktive i enten skole eller forening/fitnesscenter.”

Skolen er optaget af idræt og bevægelse som læring og aktivitet i en bred vifte af discipliner samt
i et vist omfang af en sundhedsfremmende indsats. Der er fastlagte mål for hvad eleverne skal
kunne på de enkelte klassetrin. Kort sagt: Fokus
er på at eleverne skal lære forskellige discipliner
og færdigheder samt udvikle sund bevægelsesadfærd. Undervisning og læring kommer først.
Foreningen er optaget af at gøre medlemmerne
dygtigere til en specifik disciplin og har fokus på
at vinde. Det er den enkelte disciplin, der angiver mål for udviklingen. Kort sagt: Fokus er på at
medlemmerne lærer en disciplin, bliver så dygtige som muligt og vinder deres kampe. Sportsdisciplinen kommer først.
Institutionen er optaget af lege, frie lege og aktiviteter og har fokus på at det skal være sjovt og
skabe fællesskab for alle. Fokus er på at børnene
leger, har det sjovt og udvikler sig som ’hele
mennesker’ i et fællesskab. Pædagogikken kommer først.
Kræver accept af hinandens værdier
Det er på ingen måde en let opgave at finde
sammen om et samarbejde, når parterne har så
forskellige værdier og indgange til det, der skal
ske. Til gengæld er det en ganske spændende
og udviklende opgave, der (når det lykkes) vil
styrke idræt og bevægelse fagligt og placere det
i en central organisatorisk position på skolen og
i lokalsamfundet. Vi har ingen opskrift eller facitliste på, hvordan det kan lykkes. Men vi vil pege
på de muligheder, der ligger i at ændre perspektivet om værdier og fokus i samarbejdet. Hertil

vil vi understrege, at det i alle sammenhænge er
helt afgørende, at samarbejdet og udviklingen
sker med ledelsens aktive og fulde opbakning.
I udgangspunktet er det væsentligt i samarbejdet at acceptere, at de tre forskellige værdisæt
er ligeværdige og gyldige. Altså at det ene værdisæt ikke er bedre end det andet, men i stedet
beriger og udvider den deltagendes opfattelse
af idræt og bevægelse som aktivitet. Dette udgangspunkt handler primært om de voksnes
indgang til samarbejdet og dermed kendskab til
og accept af hinandens værdier.
Børn må kende konteksten
I forhold til børnenes og de unges aktivitet og
udfoldelse er det væsentligt at tilføje en dimension i alle de tre kontekster. Udover selve aktiviteten skal deltagerne inviteres til at forholde sig
til det værdisæt, der er gældende for aktiviteten
og tillige reflektere over, hvilke betydninger
værdierne har for indholdet. Altså i praksis udvikle deltagernes forståelse af den betydning,
som konteksten for aktiviteten angiver. Eksempelvis skal deltagerne forstå, hvad det betyder
for en aktivitet, at den har som mål at være
sundhedsfremmende eller at være sjov eller at
bidrage til almene færdigheder eller at illustrere
vind-tab koden. Vores forslag er, at eleverne ikke
blot bør lære hvad der er sundt og hvad en god
kamp er, men også bør lære hvad der skal til for
at en aktivitet skaber sundhed eller konkurrence
og hvordan (Qvortrup, 2004). Dette kan f.eks.
ske gennem mere temabaseret undervisning på
tværs af klasser og via samarbejde mellem lærere, trænere og pædagoger.
Skoleledelsen skal begejstres
Samarbejdet mellem skole, institution og forening bliver uden tvivl en realitet i lokalområder, hvor engagerede lærere, pædagoger og
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relativt ukompliceret. De er i hvert fald aktive alle
steder! For de mindre aktive børn ser virkeligheden anderledes ud, idet skolen, institutionen og
foreningen bygger på meget forskellige værdisæt, hvilket gør at rammerne for aktiviteterne bliver meget forskellige (Methling, 2014):
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”S

kolens fokus er på at eleverne skal lære forskellige discipliner
og færdigheder samt udvikle sund bevægelsesadfærd.”

foreningsledere tager initiativet og omsætter
ideerne til praksis. Men disse adfærdsmæssige
handlinger vil grundlæggende ikke ændre på
forholdene, sådan som skolereformens intentioner foreskriver. Først i det øjeblik, at der implementeres et nyt og meningsskabende tankesæt
om ændringerne vil de få et gennemslag og
blive andet end tilfældige og heldige eksempler
på enkelte steder.
Det er afgørende at lærere, pædagoger og foreningsledere formår at involvere og begejstre
skoleledelsen og politikerne, så disse kan trække praksis op til formulering af klare visioner om
skolernes samarbejde med foreninger og institutioner. Først når ny adfærd/samarbejde baserer sig på et nyt tankesæt, etableres der for alvor
grobund for udvikling af et gensidigt frugtbart
samarbejde.
Om dette sker skal blive spændende at følge.
Skolereformen er i sig selv ingen garanti for det,
idet den er udformet, sådan at der er meget vide
rammer for, hvad skolen og kommunen skal på
dette område. Det hedder i reformteksten, at
’Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det
omgivende samfund. Der skal skabes en større
inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes
til at sikre et samarbejde’.
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Kommune og skoleleder
har forskelligt ansvar
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Dette kan læses og forstås på flere måder. I første omgang er det positivt, at det er kommunen,
der forpligtes til at etablere samarbejdet. Som
sådan ligger det jo i kortene, at forvaltning og
politikkere medvirker aktivt. Blot er det formodentligt afgørende at samarbejdet også er dybt
forankret mellem de lokale aktører. Set gennem
de kritiske ’briller’ kan det blive problematisk,
at det er skolelederen, der skal sikre den daglige idræt og bevægelse for eleverne på skolen,

mens det er kommunen, der forpligtes på at skolerne inddrager det lokale foreningsliv. Sådanne
formuleringer med rige muligheder for ansvarsfraskrivelse har tidligere givet anledning til megen ikke-handling.
Interessant er det i denne sammenhæng at skolereformen indeholder en klar formulering om
etablering af eliteklasser i Idræt for særligt talentfulde elever i 7.-9. klasse. Skolereformen inddrager de senere års erfaringer med eliteidrætsklasser i flere kommuner (se Team Danmarks
hjemmeside). Eliteidrætsklasser er et fint eksempel på opbygning og udvidelse af samarbejdet
mellem foreninger og skolen og kan som sådan
fungere som ideal case for det kommende samarbejde om idræt og bevægelse for alle elever i
skolen. Det centrale i erfaringen med eliteklasser er netop, at adfærdsændringen er blevet
fulgt op af ændret tankesæt og strategi.
Dagligdagen tager styringen
Spørgsmålet er imidlertid om den enkelte skoleleder har fokus rettet på de beskrevne udfordringer og hvordan de i givet fald bliver prioriteret i ledelsens dagligdag?
Vi har i efteråret 2013 været rundt på flere folkeskoler og snakket med skoleledere om deres opfattelse af de ledelsesudfordringer, der på kort
og langt sigt ligger foran dem. Her hørte vi udtalelser som ’dagligdagen tager styringen – der er
slet ikke tid til arbejdet med skolereformen’ og
’Lærernes fokus er på arbejdstid, arbejdspladser,
forberedelsestid og hvad betyder alt dette for
mig som lærer’.
Skolelederne er naturligvis meget optaget af at
finde frem til hvordan skolen skal tilrettelægge
idræt og motion for alle elever i gennemsnit 45
minutter om dagen efter 1. august 2014. Men fokus er næsten udelukkende på de skoleinterne
forhold og ikke samarbejdet med lokalområdet.

”F

okus i foreningerne er på at medlemmerne lærer en disciplin,
bliver så dygtige som muligt og vinder deres kampe.”

I forhold til eleverne skal ledelsen påtage sig
ansvaret og lederskabet for at eleverne lærer
det, de skal i følge ’Fælles Mål’. Det betyder, at
skolelederen både skal kunne lede på grundlag
af vision & værdier og være meget tæt på elevernes læringsproces. Dermed skal skolelederen
kunne rumme spændvidden fra det strategiske,
overordnede til den daglige ledelse med konflikthåndtering, den svære samtale, sparring af
lærerne m.v. (Mandag Morgen, 2013).
Det vanskelige ved at føre forandringer
ud i praksis – om forandrings(mod)vilje
Skolereformen indvarsler nogle radikale ændringer i folkeskolen og enhver, der har beskæftiget sig med at gennemføre forandringer på
det organisatoriske og/eller det personlige plan,
ved at det er en ganske vanskelig kunst. Tag blot
eksemplet som ’motion på recept’, der har illustreret, at der skal mere til end blot viden og
aktivitetstilbud for at der sker grundlæggende
forandringer i motionsvanerne. Lad os bruge
eksemplet med Idræt og bevægelse på skolen
i samarbejde mellem skolen og lokalområdet til
at illustrere ledelsesudfordringerne som stadier
i det vi kalder ’forandrings(mod)viljen’.1
Modellen eller metoden er beskrevet som ’Forandringsimmunitet` af de amerikanske psykologer Robert
Kegan og Lisa Laskow Lahey.

1

Grundlæggende handler forandringsmodviljen
om at tænke selverkendelse før selvrealisering.
Dette skal forstås sådan at det er vigtigt at erkende sine egne grænser for forandring, før man
begynder at handle og dermed realiserer sig
selv eller organisationen.
Værdier
Det første stadie består i, at skolelederen rent
faktisk ønsker at gennemføre forandringen. Dette omfatter både ønsket om at skolens ansatte
og eleverne får bedre rammer og vilkår for idræt
og bevægelse og skolelederens personlige og
professionelle ønske om at dette sker. Altså skal
skolelederen i det første stadie vurdere forandringen som værdifuld og vigtig at gennemføre
for at processen mod forandring aktivt kan gå
videre til næste stadie.
Rutiner
Stadie to sætter fokus på vaner, traditioner og
adfærd, som i et eller andet omfang ofte ubevidst modarbejder de mål om forandring, der er
formuleret. Dem er der rigtigt mange af i dette
konkrete eksempel: mødetidspunkter, forskelligt fagsprog og værdisæt, respekten for hinandens faglighed og de faglige og organisatoriske
vaner. Skolelederen og de ansatte på skolen skal
være opmærksomme på disse forhold og turde
italesætte dem med samarbejdsparterne. På
den baggrund skal man søge fælles erkendelse
om problemstillingerne og afstemme parternes
forventninger på konkrete forhold.
Fagpolitik
Stadie tre omfatter de ’skjulte konkurrerende forpligtelser’, der ligger i skolen som organisation
og læringsinstitution. Med ’skjulte forpligtelser’
mener vi at en organisation grundlæggende har
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Overordnet drejer ledelsesudfordringerne sig om
at skolelederne på den enkelte skole skal have nydefineret et tydeligt ledelsesrum for deres ledelse
af skolen i samspil med deres overordnede politikere og forvaltning. Dernæst skal de etablere
et helt nyt og meningsfuldt tankesæt omkring
ledelse og udvikling af skolen. I forhold til de ansatte skal der udvikles og implementeres nye styrings- og ledelsesredskaber i relation til lærernes
selvledelse, arbejdstidsregler, anderledes holdinddeling og ikke mindst teamledelse.
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”I

institutionen er fokus er på at børnene leger, har det sjovt og
udvikler sig som ’hele mennesker’ i et fællesskab.”
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nogle bestemte former og mønstre, som man
gentager, og som man foretrækker at handle på
baggrund af. Skolen foretrækker eksempelvis,
at undervisning og læring gennemføres af uddannede lærere. I denne sammenhæng tænkes
ikke alene på de fagpolitiske implikationer, som
dette har, men også på, at det ganske enkelt
ligger implicit i skolen som institution og dybt
i den enkelte ansatte, at det er bedst, når det
er en lærer, der underviser. En anden ’skjult forpligtelse’ kan ligge hos skolelederen i form at en
forpligtelse om at ’skærme’ lærerne og ansatte
på skolen mod alle de forandringer, der omgiver
skolen og har gjort det i mange år. Dette forhold
har vi mødt hos flere skoleledere, som udtryk for
et mønster i deres ledelse.
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Det ’skjulte’ skal i denne sammenhæng forstås
sådan, at skolelederen godt kan ønske at gennemføre forandringen, men at der i lederens
handlemønstre ligger nogle indbyggede forpligtelser, som lederen ikke umiddelbart er opmærksom på og at disse forpligtelser let kan
spænde ben for forandringen. Sådanne ’skjulte
forpligtelser’ i forhold til sig selv og sin institution vil naturgivent spille voldsomt ind på samarbejdet mellem skole, forening og institution.
For at bearbejde de skjulte forpligtelser er det
afgørende at bringe dem frem i lyset til dialog i
processen og dernæst for skolelederen at træffe
beslutning om enten at fastholde forpligtelserne (og dermed fastholde de bestående handlemønstre på skolen) eller at ændre forpligtelserne til at harmonere med de vedtagne mål for
forandringen. I de tilfælde, hvor forpligtelserne
fastholdes, vil der ofte ske det, at målet med
forandringen enten ændres eller helt opgives.
I vores eksempel altså, at samarbejdet falder til
jorden, fordi ’vi ikke kan blive enige eller kan ikke
komme videre’.

Kvalitet
Stadie fire ligger i forlængelse heraf og drejer sig
om ’Store antagelser’ hos de forskellige parter. I
vort eksempel kan det være skolelederens antagelse om, at det vil være vanskeligt at stille krav
til kvaliteten af samarbejdet og aktiviteterne,
når flere parter i samarbejdet ikke er ansat under
skolelederen. Dermed er de almindelige motivations- eller sanktionsmuligheder sat ud af spil og
skolelederen kan opfatte sig som handlingslammet. Ligeledes kan læreren have en antagelse
om, at hvis tilrettelæggelse og udførelse ikke
lever op til de almindelige (lærer) standarder, så
går det ikke og så er kvaliteten ikke god nok.
Problemet med forandringer opstår, når de reduceres til at være tekniske ændringer eller udelukkende adfærdsændringer. Der vil ikke være
tale om en reel forandring, hvis samarbejdet
mellem skole, institution og foreninger kun består i en aftale om ’hvem der gør hvad, hvornår’.
Den reelle forandring kræver både ændring af
adfærd og tankegange. Altså skal forandringen
medføre ændringer i det meningsskabende system, som ligger i skolen og som er beskrevet
i de fire stadier her over. Skolelederen og medarbejderne skal turde etablere et nyt tankesæt
om, hvordan samarbejdet kan etableres og dermed turde ændre på de grundlæggende mønstre i den nuværende situation.
Det er præcist her at kampen om forandringen
står og her skolelederen og samarbejdsparterne
skal insistere på, at forandringen skal lykkes og
at nye mønstre skal udvikles.
Opmærksomhed er lykken
… når der skal ske forandringer
Der er et enormt fokus på folkeskolen og det fyger med uenighed om, hvad der er op og ned på
tværs af alle interesser. Alle i og omkring skolen
er i den grad påvirket af situationen efter sidste
års faglige konflikt og den efterfølgende vedta-

”S

kolelederne skal etablere et helt nyt og meningsfuldt tankesæt
omkring ledelse og udvikling af skolen.”

gelse af skolereformen. Alle har forventninger
(positive og negative) til fremtiden. Der snakkes
om og forberedes kompetenceløft på alle planer i et omfang, som er historisk enestående.
Som nævnt i indledningen er det en ganske
lykkelig situation for folkeskolen med al denne
opmærksomhed. Det er nemlig det allerbedste grundlag for udvikling og forandring af den
skole, vi kalder folkeskolen. Konsensus er derimod dræbende, når det handler om at skabe
forandringer. Vi kan blot henvise til dengang
debatten kredsede om, at vi har ’verdens bedste folkeskole’. Det var et dejligt, trygt og fælles

referencepunkt, som alle initiativer kunne måles op imod – og derefter blive afvist. Der var
jo konsensus om at det var ’verdens bedste’ og
man laver ikke om på et vindende hold. ’Verdens
bedste skole’ har været en bremseklods af dimensioner og fungeret som et effektivt immunforsvar mod grundlæggende og nødvendige
forandringer i det meningsskabende tankesæt
omkring skolen. Skolereformen kan være den
løftestang, der langt om længe laver grundlæggende forandringer af den måde vi tænker skole
og samarbejde med lokalområdet på.

Kilder og litteratur
Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen.
www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130607%20Aftaleteksten.ashx
Jan Andreasen. Folkeskolereformen er noget makværk – drop den. Jorden kalder de danske skolepolitikere. Debatindlæg i Politiken dem 29. oktober, 2013.
Anders Balle. Skolelederne siger ja til en ny skole. Kronik i Politikken 23. oktober 2013.
Esben Christensen og Pernille Alsinger. Lærerne tror ikke, at lederne kan løfte skolereformen og
Lederne skal op i gear. Debatindlæg i folkeskole.dk den 23. oktober, 2013.
Robert Kegan & Lisa Laskow Lahey. Forandring – Ja tak! Sådan overvinder du forandringsimmunitet
i dig selv og din organisation. Gyldendal Business, 2010.
Mandag Morgen. Danmarks største ledelsesudfordring. 9. august 2013.

Lars Qvortrup. Det vidende samfund: Mysteriet om viden, læring og dannelse. Unge Pædagoger,
2004.
Team Danmarks hjemmeside vedr. eliteidrætskommuner:
www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Elitekommuner.aspx
Udviklingsprogram for folkeskolen og skolen som lokalt kulturcenter, 1988 (7-punktsprogrammet),
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=107480

LIV I SKOLEN 1 • 2014

Rune Reinsholm Methling. Boldspil og inklusion. I Anders Halling (red). Boldspilundervisning i skolen – didaktik og læring i teori og praksis. Forlaget Turbine, Aarhus. 2014 (in Press, forventet udgivelse juni 2014).

105

Idræt
som
prøvefag
er mere
end
boldspil

Af Anette Bloch, stud.cand.pæd.soc
Samtidig med at aftaleteksten fra d. 7. juni
2013 stiller krav om gennemsnitslig 45 minutters daglig motion og bevægelse, bliver
idræt fra august 2014 til prøvefag, som er
beskrevet på følgende måde i aftaleteksten:
”For at styrke fokus på bevægelse og motion
samt idrætsfagets status og elevernes faglige
udbytte af faget indføres en afsluttende prøve i
idræt. Idrætsfaget vil på 9. klassetrin herved indgå i rækken af prøvefag til udtræk”
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(Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti,
2013, s. 14).
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Ud fra denne ovenstående beskrivelse er begrundelserne for at gøre idræt til et prøvefag
baseret på de tre punkter: 1) styrke fokus på
bevægelse og motion 2) idrætsfagets status
3) elevernes faglige udbytte. Artiklen er bygget op omkring disse tre punkter for at se
nærmere på prøveindsættelsen betydning.
Overordnet set ser jeg mange fordele ved at
gøre idræt til et prøvefag, men det er under
forudsætning af flere ting, hvilket uddybes
efterfølgende.

Med den nye folkeskolereform ønsker Regeringen mere fokus på motion og bevægelse. Til
trods for dette fokus finder jeg det relevant at reflektere over, hvorfor idrætsfaget gøres til et prøvefag med begrundelsen om at styrke fokus på
motion og bevægelse. Det kan virke som en bagatel, men der kan være forskel på, om prøvens
indsættelse gør idræt til et middel for motion og
bevægelse, eller om idræt er et mål i sig selv. Forskellen ligger i begrebsdefinitionerne. Ifølge Maja
Pilgaard (2009, s. 15-18) har begrebet idræt taget
sit afsæt i gymnastikken og derudfra udvikledes
den tostrengede idrætsmodel der præger idrætskulturen i Danmark - den ene retning med frihed,
lighed og broderskab og den anden retning med
fokus på konkurrence og sportslige præstationer.
Mere individualisme
Siden 1960´erne har denne traditionelle idrætsforståelse fået konkurrence af nye aktivitets- og
organiseringsformer. Idrætsdeltagelsen er i dag
mere spontan og uformel samtidig med at den individuelle og selvorganiserede træningsform har
vundet mere frem. Pilgaard beskriver hvordan:

”I

drætsfaget gøres til et prøvefag for at styrke fokus på motion og bevægelse.”

Anette Bloch studerer cand.pæd.soc på Aarhus Universitet
med speciale inden for idræt, sundhed, motion og bevægelse i folkeskolen

Ændringen i idrættens værdier begrunder Pilgaard i befolkningens moderne livsform, som stiller større krav om hensyn til individuelle behov,
hvorfor fitnesscentre eller ”pay-and-play” koncepter også er blevet populære. Begrebet idræt
rummer altså i dag mange forskellige aktiviteter
og formål. Den øgede dokumentation for idrættens positive indflydelse på sundhed har påvirket befolkningens brug af begrebet motion.
Idræt er demokrati og fællesskab
Motion er ifølge Pilgaard blevet et begreb:” …
som en betegnelse for den fysiske aktivitet, befolkningen udøver i hverdagen med et sundhedsmæssigt formål” (2009, s. 16). Motion forstås ud fra
Pilgaards beskrivelse som et mere afgrænset
og snævert område af idrætsaktiviteter, der har
sundhed for øje, hvorimod idræt forstås som et
bredere begreb, der har kultur for at indeholde
demokratiske, ideologiske og fællesskabende
værdier. Det er ud fra denne begrebslige forskel,
at det er relevant at reflektere over, om idræt skal
være et prøvefag for at styrke fokus på motion og
bevægelse (og dermed sundhed) frem for idræt?
Idræt er mere end motion
Henrik Taarsted Jørgensen, lektor og idrætsunderviser på Lærerseminariet i Aarhus argumen-

terer for, at idrætten bør være et mål i sig selv og
ikke som et middel for at opnå noget andet. Hvis
idræt er et mål i sig selv, kan idrætten gennem
dets iboende kvaliteter som bevægelsesglæde,
de kropslige oplevelser og erfaringer samt læringen af de kropslige og idrætslige færdigheder
være et middel til meget andet, ifølge Jørgensen. Set herfra skal eleverne nok bevæge sig og
få motion, men motion og bevægelse bør være
en kvalitet ved idræt, frem for et mål for idræt.
Idræt er identitet og relationer
Lone Friis Thing og Laila Ottesen (2008) beskriver i
tråd med Jørgensen, at hvis idræt i skoleregi kommer til at handle om høje kondital og lave BMI, så
mister idræt dets egne kvaliteter. Kvaliteter som
Thing og Ottesen supplerer som værende dannende, identitetsudviklende og udviklende for relationelle evner samt oplevelsen af glæden herved.
Ud fra disse beskrivelser synes refleksionen at få sin
berettigelse, for burde prøveindsættelsen ikke øge
fokus på idræt frem for motion og bevægelse? Eller er det meningen, at elevernes faglige udbytte
skal forstås i forhold til motion og bevægelse så
høje kondital og lavt BMI er et højt fagligt udbytte?
Eksemplerne er beskrevet for at lægge op til eftertanke om hvordan idrætsfagets kvaliteter skal forstås, da dette har betydning for fagets praksis. Prøveindsættelsen giver mulighed for at signalere, at
idrætsfaget er lige så vigtigt som andre fag. Pointen er blot, at prøveindsættelsen burde være for
at styrke fokus på idræt, da idræt i dets brede forstand har mange iboende kvaliteter. Kvaliteter der
rækker langt ud over blot motion og bevægelse.
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”Idrættens demokratiske, ideologiske og fællesskabsbetonede værdier, som traditionelt karakteriserer idrætsforeningerne, står i mindre grad
som det primære incitament til at dyrke idræt i
dag” (2009, s. 16).
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”M

otion og bevægelse bør være en kvalitet ved idræt, ikke et mål.”

Prøver højner idrætsfagets status
Inden idræt blev gjort til et prøvefag, havde det Nationale Videncenter for Kost, Motion og Sundhed
(KOSMOS) afprøvet 3 forskellige forløb med prøve i
idræt i samarbejde med 7 pilotskoler. Formålet var
både at indhente erfaringer med prøvernes udformning samt at få erfaringer med hvilke effekter
en prøve kan have på idrætsundervisningen (Bertelsen & Pia Paustian, 2013). En af testskolerne var
Bankagerskolen i Horsens, hvor Camilla Daugaard
var en af de deltagende lærere. Daugaard fortæller, at den største fordel ved at idræt gøres til et
prøvefag er, at fagets status højnes, og at idræt tages seriøst af forældre, ledelse, kollegaer og elever.
Daugaards erfaring beskriver, hvordan intentionen
om at højne fagets status også er det billede, der
har tegnet sig i hendes praksis.
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I henhold til ledelsen beskriver Daugaard, at der
har været opbakning til de nye tiltag, der har
været forbundet med forsøget om idræt som
prøvefag, og skolen har signaleret, at de kan
se værdi i idræt som prøvefag. Men Daugaard
beskriver samtidig, at der ikke har været økonomisk støtte til eksempelvis forberedelsen til eksamen, men det kan være lederne fremadrettet
ser en værdi heri. For med idræt som prøvefag
træder idræt ind i selskabet af fag, der kan sammenlignes nationalt, som i forvejen (og sikkert
velkendt) består af fag som eksempelvis matematik, dansk og sciencefag. Derved får idræt på
papiret samme værdi som andre prøvefag, og
en økonomisk prioritering af eksamensforberedelse eller faciliteter og udstyr kan derudfra
være lige så velbegrundet til idrætsfaget, som
en økonomisk prioritering af eksamensforberedelser og nye remedier til eksempelvis fysik.

nye idrætsfaciliteter nok heller ikke. En af grundene
hertil kan ud fra Scheins teori om kulturlag være, at
en forandring af idrætsfagets status kræver forandring af flere forskellige lag (2010, s. 23-35).

At idræt er blevet et prøvefag kan ses som en
forandring af Scheins yderste lag – artefakterne – da idrætsfagets struktur har fået ny form.
Men dette er kun det yderste lag og ændrer ikke
nødvendigvis ved hvad værdien af idræt har
for alle skoleledelser, forældre, lærere og elever
med det samme. Ligeledes forandrer reformen
heller ikke de grundlæggende antagelser som
styrer ovennævnte gruppers adfærd i forhold
til idræt med det samme. For at en forandring i
idrætsfagets status kan være vedvarende, er det
nødvendigt at disse grundlæggende antagelser
omkring idrætsfagets status forandres.
Tiden det tager for at forandre de grundlæggende antagelser for idrætsfagets status, må
dog forventes at kunne variere fra de enkelte
skoler, skoleleder, kollegaer, forældre og elever.
Daugaards oplevelse af, at faget allerede bliver
taget mere seriøst, kan tolkes som et tegn på,
at ændringerne i de grundlæggende antagelser
om idrætsfagets status med tiden kommer til at
blive ændret, og forhåbentligt for alle de mennesker som folkeskolen berører.

Statusændringer tager tid

Elevernes interesse for idrættens faglighed øges

Men Rom blev ikke bygget på en dag, og det gør

Daugaard beskriver, hvordan hun har oplevet et

”D

en største fordel ved at idræt gøres til et prøvefag er, at fagets status højnes.”

I henhold til dette beskriver Daugaard som det
første af tre gode råd, hvordan hun vil opfordre
til, at idrætsfaglig læsning inddrages allerede fra
slutningen af mellemtrinnet, således eleverne
også vænnes til denne del af faget idræt.
3 gode råd fra Camilla Daugaards erfaringer
med prøve i idræt:
1) Inddrag faglig læsning fra slutningen af
mellemtrinnet.
2) Sørg for en rød tråd og progression for
faget fra årets start til slut samt fra indskoling til udskoling og væn eleverne til at
lære noget ud fra modeller.
3) Fokuser på hvad eleverne skal lære, fremfor hvad det er, de skal lave.

Daugaards andet råd ligger i forlængelse heraf
og går på at få en rød tråd og progression både i
løbet af skoleåret og fra indskoling til udskoling.
Slutteligt er tredje råd at fokusere på, hvad det
er, eleverne skal lære frem for hvad det er, de
skal lave, hvilket også forudsætter evaluering af
den undervisning, der finder sted.
Ud fra de tre råd beskriver Daugaard, hvordan
hun har oplevet stor fordel i, at eleverne så tidligt som muligt i forløbet lærer at anvende og
forstå modeller hvorudfra idrætsaktiviteter kan
justeres, da det indtil videre er en del af idrætsfagets slutmål.
Daugaard beskriver, hvordan hun har anvendt

spilhjulet (Halling, Andersen, Agergaard, & Worm,
2007, s. 108) i timerne, hvorudfra eleverne selv kan
lære at ændre på regler, deltagere, bolden, banen
og ikke mindst, hvad målet med læringen er.
Drengene vil også udvikle nye spil
Men gider eleverne være med til at udvikle spil
og anvende spilmodeller? Ja, det gider de ifølge
Daugaard godt og giver følgende succesfulde eksempel på, at de havde et kønsopdelt forløb med
fokus på bold og fødder, som altså ikke skulle
være fodbold. Drengene havde i lang tid plaget
om at få lov til bare at spille almindelig fodbold
fremfor at skulle udvikle deres eget spil. Da pigerne havde svært ved spillet, lod Daugaard drengene gå udenfor for at spille almindelig fodbold.
Men ikke lang tid efter kom drengene ind igen og
sagde det var kedeligt at spille almindelig fodbold fordi nogen bare driblede ned og scorede,
mens andre ikke rørte bolden. Drengene gav ifølge Daugaard udtryk for, at det var sjovere at lære
noget, og at de hellere ville hjælpe pigerne med
at udvikle deres spil. Eksemplet kan altså vise, at
selvom eleverne plager for at spille færdige spil,
kan de efter tilvænning lære at sætte (endnu
mere) pris på, at idræt handler om at lære noget
som kan foregå både med, af og til hinanden.
Idrætsfagets muligheder
Afslutningsvist vil jeg dvæle lidt ved endnu en af
idrættens egenværdier – alsidighed. Det nationale forslag til prøveformens udformning, evalueringen heraf samt det nye fælles mål for idræt
er endnu ikke er offentliggjort1. Men det vil undre
hvis ikke alsidigheden stadig udgør et centralt
Ifølge fagkonsulent fra Ministeriet for Børn og Unge,
Rikke Christine Stobbe, er forhandlingerne omkring prøveformen og evalueringens endelige udformning stadig
i gang. Informationer om prøveformen og evalueringen
vil i løbet af foråret 2014 kunne findes på undervisningsministeriets hjemmeside – www.uvm.dk.

1
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skifte i specielt elevernes indstilling til faget. Eleverne har taget faget langt mere seriøst, og eleverne kan se større mening med både lektier og
2-3 afleveringer i idræt, fordi der nu foreligger en
prøve i idræt. Hertil har Daugaard gode erfaringer
med et tværfagligt samarbejde med dansk, således at én aflevering kan fungere som en aflevering i dansk, så dansklæreren retter det grammatiske, og en aflevering i idræt fordi idrætslæreren
tager sig af det idrætsmæssige indhold.
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”D

er har ikke været økonomisk støtte til forberedelsen af eksamen i idræt.”

omdrejningspunkt for faget idræt. Set herudfra
kan alsidighed også forventes at være en del af
forslaget til prøvens udformning og evalueringen
heraf. At kunne afvikle en prøve hvor idrættens
alsidighed skal afspejles, forudsætter at den daglige undervisning også er alsidig inden for gymnastik, boldspil, opvarmning og træning, vandaktiviteter og udeaktiviteter hvor en del af læringen
med fordel kan foregå gennem leg og vha. teknologi. Gennem et bredt didaktisk perspektiv kan
eleverne lære at anvende, udvikle, planlægge og
forstå idræt og tilmed sammenhængen mellem
fysisk aktivitet og teori (ud fra eksempelvis de tidligere nævnte modeller). En sådan alsidig undervisning kan mindske polariseringen mellem de
dygtige og mindre dygtige elever, som ifølge Jesper Von Seelen og Mette Munks rapport ”Status
på idrætsfaget 2011” ellers har været tiltagende
gennem de sidste 8 år (2012). En af grundene til
den øgede polarisering er ifølge Seelen og Munk,
at boldspil er den mest dominerende aktivitet i
idrætsundervisningen. En ensidig fokusering på
færdige spil styrker i højere grad børn der i forvejen er dygtige til spillet, end børn der er mindre
dygtige, og polariseringen mellem dygtige og
mindre dygtige øges (Seelen & Munk, 2012, s. 10).
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Hvis prøveindsættelsen stiller krav til den daglige undervisning i overensstemmelse med alsidighed, kan prøveindsættelsen altså forventes
at modvirke polariseringen og i stedet gavne, at
både dygtige og mindre dygtige elever oplever
glæde ved idræt. Det at føle glæde er netop den
følelse som Lüders (1991) mener, skal opleves,
hvis man vil fremme en aktiv livsstil, der som en af
bivirkningerne kan være positiv for sundhedstilstanden. Set herudfra kan prøven i idræt altså ikke
blot højne fagets status og øge elevernes faglige
udbytte, men idrætsundervisningen kan også forventes at være middel for andre positive effekter.
Dog under forudsætning af at idræt forbliver et

mål i sig selv, og at eleverne skal lære idræt fremfor bare at lave idræt, eller bare spille boldspil.
Ud fra ovenstående vil idrætsfagets forandring til
et prøvefag få konsekvenser for nogle i forhold til
deres undervisning, forberedelse og syn på idræt.
For andre vil forandringen i stedet ikke kræve bemærkelsesværdige forandringer i hverken planlægningen, afviklingen eller selve deres tanke
om idræt. Fordelen ved prøveindsættelsen kan
under de rette forudsætninger være, at elevernes
lyst til et fagligt udbytte øges samt at idrætsfaget
fremadrettet får status og form som idrætsfaget
fortjener – noget andet og meget mere end bare
boldspil eller motion og bevægelse.
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Temaer i 2014
Motion og bevægelse i skolen

Med den nye folkeskolereform indføres tre ugentlige timer i motion og bevægelse som et nyt undervisningsunderstøttende aktivitetsfelt. Målet er at fremme elevernes sundhed og understøtte motivation og læring i skolens fag.
Men hvad betyder det, når man siger motion og bevægelse, og hvordan adskiller det sig fra idrætsfaget i skolen
og idræt i fritiden? Hvilken sundhedsforståelse vil man agere i forhold til, og hvilken form for læring sigter aktiviteterne imod? Disse refleksioner udgør et vigtigt grundlag for et frugtbart tværfagligt samarbejde og er forudsætningen for kvalitet i aktivitetsvalg og praksisformer. Dette nummer af Liv i Skolen diskuterer en række perspektiver
skolerne må inddrage i de pædagogiske overvejelser og giver eksempler på skoler der har gjort sig erfaringer med
et udvidet idræts-, motions- og bevægelsestilbud til eleverne.

Vejledning og ungdomsuddannelse

Der er tilsyneladende stor statusforskel på, om unge mennesker fortsætter i det almene gymnasium eller i en
erhvervs-ungdomsuddannelse. Alt for mange af eleverne på de tekniske skoler falder fra i løbet af uddannelsen.
Ét af de store problemer er ifølge elevernes organisation en mangelfuld vejledning i folkeskolen. Organisationen
mener, at mange uddannelsesvejledere aldrig har været på en teknisk skole og f.eks. ikke kender forskel på tømrer- og snedkeruddannelsen. Problemer med mangel på ansvarlighed og motivation findes også i det almene
gymnasium, hvilket kan skyldes forkerte forventninger hos eleverne. Liv i Skolen tematiserer samarbejde om
vejledning som en af vejene til at understøtte elevernes realistiske forventninger til overgangen fra folkeskolen
til ungdomsuddannelserne.

Naturfag i skolen

I Fælles Mål for Naturfag fremhæves det, at ledelsen på skolen skal kunne indse nødvendigheden af naturfagenes
samspil midt i alle de mange dagsordener, der præger skoledebatten og lederens hverdag. Ledelsen skal med
andre ord være i løbende og udviklende dialog med naturfagsteamet. Lærere, som oplever sig selv som værdsatte
i en lærende naturfaglig “organisation”, vil formentlig være nemmere at fastholde som naturfagslærere på skolen.
Det perspektiv kan få stor betydning, når der for alvor kommer til at mangle lærere med naturfaglige kompetencer.
Liv i Skolen tager temperaturen på, hvordan man kan organisere og forankre en naturfaglig kultur på skolen og i
kommunen og sikre samspillet med andre aktører uden for skolen.

Målopfyldelse, læringsmål, slut- og trinmål

Det fylder meget i landskabet lige pt. især fordi det politisk har stor bevågenhed og skriver sig ind i forhold til
styringslogikker, konkurrencestat og lign, men også fordi at uddannelsesforskningen har påvist at det har en stor
effekt på elevens læring at opstille mål, synliggøre dem for eleverne og arbejde hen imod de. Der kommer nye
slut- og trinmål for dansk og matematik til sommeren 2014. Temaet vil sandsynligvis indeholde praktikeres bud på
hvordan de gør, teoretiske og empiriske begrundelser for at arbejde med mål og mere diskuterende artikler, fx ift
det læringsbegreb, som kan blive en konsekvens af et fokus på målopfyldelses eller den (måske) manglende fokus
på det alment og personligt dannende som altid har været den danske skoles særkende.
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