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TRIVSEL OG 
BEVÆGELSE I SKOLEN

Hvordan kommer alle elever til at trives gennem bevæ-
gelse i skolen? Det er det grundlæggende forskningsspørgs-
mål i projekt: Trivsel og Bevægelse i Skolen og omdrejnings-
punktet for dette nummer af MOV:E. 

MOV:E udkommer normalt to gange årligt. Magasinets 
formål er at formidle viden og forskning om børn og unge i 
relation til idræt, bevægelse og læring. De fem første numre 
har været centreret om udvalgte temaer som: Innovation, 
Trivsel og Motivation. Denne udgave er dog anderledes, da 
den består af otte artikler, som alle tager udgangspunkt i 
forskningsprojektet Trivsel og Bevægelse i Skolen. Artiklerne er 
skrevet af forskergruppen bag projektet - suppleret med et 
indlæg fra to dygtige idrætskandidater. 

Den første artikel præsenterer projektet og giver indblik i 
anvendte metoder og de hovedfaser, der har defineret pro-
cessen i Trivsel og Bevægelse i Skolen. En hjørnesten i projektet 
har været den teoretiske fundering i selvbestemmelsesteo-

rien og de heraf afledte bærende principper: succesoplevel-
ser, fælles-skab og medskabelse. Disse tre principper og til-
hørende teoretiske forankring er udgangspunktet for de tre 
næste artikler, der dels beskriver, hvordan projektindsatserne 
målrettet søgte at fremme de nævnte dimensioner hos alle 
elever, og dels præsenterer resultater og erfaringer på bag-
grund heraf. I forlængelse heraf følger artikler vedrørende 
projektets tre indsatsområder – idrætsundervisningen, akti-
ve pauser i undervisningen og frikvarteret. Magasinet rundes 
af med en artikel om, hvordan Trivsel og Bevægelse i Skolen 
blev understøttet af ledelse og nøglepersoner på skolerne. 

Bevægelse har potentialer til fremme af børn og unges 
trivsel, sundhed og læring i skolen. Det interessante spørgs-
mål er, hvordan alle elever får optimalt udbytte af disse po-
tentialer? Med det spørgsmål er vi tæt på projektets kerne 
og det fokus, der er lagt for denne udgave af MOV:E. Mere 
end noget andet er ambitionen at give praksisnære og vi-
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denskabeligt underbyggede svar på, hvordan vi kan styrke 
skolernes bevægelsespraksis gennem kompetente og enga-
gerede lærere og pædagoger – og på den måde styrker ele-
vernes trivsel. 

Fra forskningsgruppen skal der lyde en kæmpe tak til de 
i alt 29 skoler, deres medarbejdere, ledelser og elever, der har 
taget del i Trivsel og Bevægelse i Skolen. Uden deres engage-
ment var dette projekt ikke muligt. Samtidig en stor tak til 
kollegaer på SDU, UCL og andre som igennem projektperi-
oden har kvalificeret arbejdets forskellige faser. Herunder til 
de interne faglige bedømmere af artiklerne i dette magasin: 
Sofie Koch, Henriette B. Andersen, Charlotte Pawlowski, Kri-
stian F. Munksgaard, Henrik Taarsted Jørgensen, Thomas 
Bredahl og Thomas Skovgaard, samt redaktionsgruppen: 
Louise Stjerne Knudsen, Lisbeth Runge Larsen og Jens Troel-
sen. Sidst men ikke mindst tak til TrygFonden for økonomisk 
støtte til projektet.

MOV:E 6 udkommer i foråret 2018 med fokus på idræt, 
bevægelse og pædagogik. Følg i mellemtiden FIIBL på www.
fiibl.dk, Facebook, Linkedin og Twitter.

God læselyst 
Lars Breum Christiansen og Thomas Skovgaard

        

Deltagende skoler

Aarupskolen, Assens Kommune
Andst Skole, Vejen Kommune
Assensskolen, Assens Kommune
Brorsonskolen, Varde Kommune
Brørupskolen, Vejen Kommune
Englystskolen, Vejle Kommune
Føvling Skole, Vejen Kommune
Gesten Skole, Vejen Kommune
Glamsbjergskolen, Assens Kommune
Grønvangskolen, Vejen Kommune
Halgård Skole, Holstebro Kommune
Hjalleseskolen, Odense Kommune
Holluf Pile Skole, Odense Kommune
Hunderupskolen, Odense Kommune
Hyldgårdsskolen, Ikast-Brande Kommune
Højmarkskolen, Vejen Kommune
Janderup Skole, Varde Kommune
Naur-Sir Skole, Holstebro Kommune
Nordenskov Skole, Varde Kommune
Næsby Skole, Odense Kommune
Provstegårdskolen, Odense Kommune
Sct. Hans Skole, Odense Kommune
Ulfborg Skole, Holstebro Kommune
Vestre Skole, Middelfart Kommune
Vibeskolen, Afdeling Aunslev, Nyborg Kommune
Vibeskolen, Afdeling Ullerslev, Nyborg Kommune
Vinderup Skole, Holstebro Kommune
Vissenbjerg Skole, Assens Kommune
Ølgod Skole, Varde Kommune
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Resumé 

Hvordan designer man et projekt, der øn-
sker at implementere en fysisk aktivitets- 
indsats i skolen, så både de, der står for at 
udføre aktiviteterne, og de, der i sidste ende 
møder aktiviteterne i klassen, skolegården 
og idrætstimerne, oplever det som rele-
vant, givtigt og meningsfyldt. I kapitlet bli-
ver du guidet igennem projektets fire faser 
fra tegnebrættet til evaluering af det fær-
dige interventionsprogram. Kapitlet sætter 
i særlig grad fokus på implementeringen 
af projektet – hvad blev gennemført, og i 
hvilken grad kom projektet i mål med de 
forskellige aktivitetsindsatser. I kapitlet får 
du ligeledes indblik i, hvad lærere og pæ-
dagoger oplever som barrierer og facilita-
torer for succesfuld implementering af fy-
sisk aktivitet i skolen.
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DESIGN OG 
IMPLEMENTERING
Skolen som bevægelsesarena
I de senere år er det blevet stadig mere klart, at fysisk aktivi-
tet har potentialet til at styrke en række positive dimensioner 
af væsentlig betydning for både fysisk og psykisk trivsel, ikke 
mindst hos børn og unge (Biddle, 2015; Krustrup, 2016; Strong 
et al., 2005).  Beklageligvis er der mange børn og unge, der i 
deres hverdag ikke bevæger sig tilstrækkeligt til at opnå den 
type af gevinster, og fysisk inaktivitet udgør en reel udfor-
dring i relation til børn og unges trivsel. 

Skolebaserede fysisk aktivitetsindsatser har, i langt de fle-
ste lande, den åbenlyse fordel, at de elever, der har mest brug 
for det, er forholdsvis lette at nå, hvilket skyldes, at majorite-
ten af børn og unge har deres gang i grundskolen. Yderme-
re er sundhed og trivsel, ikke mindst i nyere tid, en integreret 
del af grundskolens læringsmål, hvilket betyder, at der her er 
kvalificerede undervisere og en eksisterende kultur for læring 
i relation til netop sundhed, trivsel og bevægelse (Naylor & 
McKay, 2009). Det er således både interessant og relevant at 
fokusere på skoleområdets muligheder for bevægelsesind-
satser til fremme af børn og unges trivsel.

Hertillands har fysisk aktivitet altid været en del af børns 
hverdag i folkeskolen. Det er dog ikke altid, at ekspliciterin-
gen i de politiske krav og forventninger til skolens virke på 
bevægelsesområdet har været så tydelige, som de er det i 
dag, senest med skolereformen anno 2014. 

Store undersøgelser af skolebaserede aktivitetsindsatser 
har dokumenteret, at potentialet til at fremme fysisk, psykisk 
og social sundhed og trivsel er til stede i skolen. Samtidig 
står det klart, at der skal gennemtænkte, veltilrettelagte og 
godt implementerede initiativer til for at lykkes med foreha-
vendet (Kohl III & Cook, 2013; Naylor et al., 2015).. Forskning 
i og med praksis, har resulteret i en række metodologiske 
overvejelser og erfaringer, som det er værd at pejle efter for 
forskningsprojekter som f.eks. Trivsel og Bevægelse i Skolen. 

Skolebaserede fysisk aktivitetsindsatser bør:
 § Være baseret på bedst mulig evidens
 § Pilottestes grundigt i et tilsvarende miljø
 § Monitoreres i forhold til fidelitet (nøjagtigheden med 

hvilken interventionen kan realiseres i virkeligheden)
 § Inkorporere systematisk evaluering af både effekt  

og proces
 § Baseres på et teoretisk grundlag (så de vigtigste  

elementer kan identificeres)
(Demetriou & Höner, 2012)

Med de metodiske overvejelser in mente præsenterer det-
te kapitel design- og implementeringsprocessen for pro-
jektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen.

Et projekt i fire faser over flere år
Projektets overordnede design følger internationale anbe-
falinger til udvikling og evaluering af komplekse interven-
tioner for specifikke målgrupper (Craig et al., 2008). 
Grundstrukturen for projektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, 
er et fire-faset projektdesign, der forløber henover årene 
2014-2017. De fire faser består henholdsvis af en design-
fase, en pilotfase, en interventionsfase og afsluttende en 
evalueringsfase (figur 1).

>

Søren Smedegaard, er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, og 
ansat som Ph.d studerende i FIIBL samt Lektor på UCL - Lærer-
uddannelsen på Fyn. Søren har haft sit primære fokus på im-
plementering, procesevaluering samt idrætsundervisning i Triv-
sel og Bevægelse i Skolen

Thomas Skovgaard, er Lektor på Institut for Idræt og Biome-
kanik, Syddansk Universitet og centerleder for FIIBL.

Figur 1. Overordnet projektdesign.

Design-
fase

Procesevaluering & Vidensomsætning

3 år & 10 måneder

August 2015 – 
Juni 2016

Februar 2014 – 
Juni 2015

August 2016 – 
December 2017

Pilot-  
fase

Interventions- 
fase

Evaluerings- 
fase
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Som det kan ses af figur 1, er vidensomsætning (Know-
ledge Translation) og den kontinuerlige procesevaluering 
gennemgående i alle projektets faser. Vidensomsætning skal 
her forstås som en dynamisk proces, hvor syntesedannelse, 
udveksling og omsætning af viden finder sted, for på bedste 
måde indenfor rammerne af projektet at målrette og effek-
tivisere tiltag indenfor trivsel og bevægelse (Straus, Tetroe, & 
Graham, 2013). Netop denne gensidige interaktion mellem 
forskerteamet, de, der udfører (lærere og pædagoger) og de, 
der modtager (elever) har i en række år været fremhævet 
som en afgørende forudsætning for succesfuldt samarbejde 
og implementering (Glasgow & Emmons, 2007; Kessler & 
Glasgow, 2011).

Designfasen – grundstrukturen på plads
Designfasen bestod indledningsvis af en opsamling og gen-
nemgang af såvel national som international litteratur, samt 
erfaringer fra primært danske interventionsprojekter på om-
rådet. I forlængelse heraf blev en række strukturerede fokus-
gruppeinterviews afholdt med repræsentanter fra målgrup-
pen (elever fra 4.-6.klassetrin). Formålet med fokus- 
gruppeinterviewene var at få indsigt i de ønsker og behov, 
som den primære målgruppe selv formulerede omkring mo-
tivation for deltagelse i fysisk aktivitet og bevægelse i skolen. 
Den viden dannede afsæt for et foreløbigt interventionspro-
gram, der via fire workshops blev kvalificeret under inddra-
gelse af repræsentanter fra fem grundskoler, nationale idræts-
organisationer DGI, Dansk Skoleidræt samt øvrige 
interessenter med viden om og interesse for idræt og bevæ-
gelse i skolen. Udbyttet af designfasen var et omfattende 
interventionsprogram baseret på bedst mulig evidens, ud-
viklet i tæt samarbejde med relevante interessenter og med 
et motivationsteoretisk afsæt i selvbestemmelsesteorien. 
Beskrivelser, undervisningsmaterialer og inspiration til pro-
grammet er placeret på projektets hjemmeside: 
www.trivselogbevægelse.dk

Pilotfasen – en afprøvning
Med afsæt i erfaringerne fra designfasen, blev der foretaget 
en grundig pilottest af interventionsprogrammet på fem 
skoler. Pilotfasen havde til formål, via en struktureret evalue-
ring af det initiale program, at vurdere om det var praktisk 
muligt at tilpasse og implementere projektet i skolehverda-
gen. Evalueringen fokuserede på en systematisk vurdering 
af gennemførbarheden af interventionen med fokus på nøj-
agtighed i levering samt accept af programmet hos de væ-
sentligste aktører på skolerne (Albers, 2017; Craig et al., 2008). 
Skolerne i pilotfasen havde ligeledes taget del i designfasen 
og bidraget til at kvalificere interventionsprogrammet. Alle 
ansatte på skolerne deltog i et informationsmøde omkring 
projektet, og de involverede medarbejdere var ligeledes 
igennem et kompetenceudviklingsprogram. Skolernes 4.-6.
klasses elever (n=456) afprøvede både før og efter den fire 
måneders pilotfase et spørgeskema, ligesom afsluttende fo-
kusgruppeinterviews med elever fra alle årgange blev gen-
nemført. Blandt de involverede medarbejdere og ledelser 
blev der afholdt møder og besvaret spørgeskemaer med 
fokus på processen. Pilotfasen blev afsluttet med en evalue-
ringsworkshop.

Pilotfasen gjorde det klart, at mindre ændringer, dels i sup-
port samt struktur i leveringen af bevægelsesaktiviteter, kunne 
forbedre realiserbarheden. Disse ændringer omfattede blandt 
andet at: 

 §  Indsatsen i højere grad skulle flugte med den seneste 
skolereforms fordring om i gennemsnit 45 minutters dag-
lig bevægelse i skolen (kvantitet)

 § Indsatserne skulle være fagligt ambitiøse, men samtidig 
være til at håndtere i en typisk dansk folkeskoleramme 
(realistiske krav om organisatoriske tilretninger, ressour-
ceforbrug m.v.)

 § Mulighederne for tilpasning af grundmodellen i projektet 
skulle øges (lokal tilretning og tilpasning)

 § Det gennemførte kompetenceudviklingsforløb for  
involverede medarbejdere skulle nedskaleres grundet >
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>

 Udbyttet af designfasen var et omfattende 
interventionsprogram baseret på bedst mulige

evidens, udviklet i tæt samarbejde med relevante
interessenter og med et motivationsteoretisk 

afsæt i selvbestemmelsesteorien.
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begrænset tid til medarbejdernes projektdeltagelse (mang-
lende mødetid til diskussioner og vidensdeling lokalt på 
skolerne)

 § Den strukturerede og systematiske kommunikation om 
projektet skulle øges mellem de involverede parter (for-
skerteam, lokale koordinationsgrupper, skoleledelser med 
flere).

Interventionsfasen – det er nu det gælder!
Indledningsvist blev 11 kommuner kontaktet med forespørgsel 
om interesse i projektdeltagelse. Kommunerne var udvalgt med 
øje for at sikre maksimal geografisk spredning, forskellighed i stør-
relsen på skolerne, samt forskelle i kommunernes budgetrammer 
til folkeskolen (Raudenbush, Martinez, & Spybrook, 2007). Kom-
muner blev ikke kontaktet, såfremt de havde store skoleudvik-
lingsprojekter igangsat på bevægelsesområdet, hvis de lå tæt på 
andre universiteter eller professionshøjskoler eller havde færre 
end seks skoler i skoledistriktet. Syv kommuner var positive og 
ville gerne deltage, dog med forskellige grader af engagement. 
Nogle kommuner var tilbageholdende med selv at kontakte sko-
lerne, da der i vinteren 2015 stadig var en del uafklarede punkter 
grundet både skolereform og arbejdstidsaftaler. Andre kommu-
ner fremsendte informationsmail til skolerne i kommunen. Den 
indledende kontakt til skolerne blev således taget enten via kom-
munen eller direkte til skolen af forskningsteamet. Af de 126 mu-
lige skoler i kommunerne blev 24 skoler rekrutteret, og forsknings-
gruppen havde individuelle møder med de interesserede skoler 
forud for projektets igangsættelse. 

Randomisering af skoler blev gennemført indenfor ram-
merne af tre strata: 1) ligelig distribution af skoler fra samme 
kommune i henholdsvis indsats- og sammenligningsgruppe, 
2) skoletypologi baseret på skolestørrelse, samt 3) skoledi-
striktets socioøkonomiske niveau.

I interventionsfasen blev det opdaterede og forbedrede 
interventionsprogram således implementeret på 12 indsats-
skoler henover skoleåret 2015-2016 mens de øvrige 12 sko-
ler indgik i projektet som sammenligningsskoler (figur 2). 

Skolerne blev tilfældigt udtrukket til at implementere det 
endelige interventionsprogram og sammenligningsskolerne 
har fra skoleåret 2016-2017 haft mulighed for at implemen-
tere samme tiltag som indsatsskolerne. Som en del af inter-
ventionsfasen var lærere, pædagoger og ledelse igennem et 

Figur 2. Flowchart fra randomisering til slutmåling.

Randomisering
Med hensyntagen til

 § Ligelig distribuering af skoler fra den enkelte kommune

 § Skolestørrelser

 § Lokal socioøkonomisk status 

12 skoler intervention

n=1449, 4.-6. klasse

Baselinemåling – elevsurvey
n=2916, besvaret: 93%

Follow-up-måling – elevsurvey
n=2604, besvaret: 83%

Intervention
Lærersurvey

T1: n=100, besvaret: 69%

T2: n=109, besvaret 81%

T3: n=93,   besvaret 67%

12 skoler sammenligning

n=1675, 4.-6. klasse
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kompetenceudviklingsforløb med det formål at klæde dem 
på til at varetage implementeringen af indsatserne. Dette 
blev understøttet af materialer og planlægningsredskaber 
samt en lokal koordiantionsgruppe på hver skole. Eleverne 
på indsatsskolerne ville, foruden at indgå i daglige brain bre-
aks, også møde projektets indsatser i godt halvdelen af deres 
idrætstimer, samt flere gange ugentligt i frikvarteret. Som en 
del af projektet blev der ligeledes afholdt lokale temadage 
med trivsel i skolen som omdrejningspunkt. En frikvar- >

tersworkshop på skolerne, med deltagelse af både involve-
rede lærere og elever, var også del af kompetenceudviklings-
forløbet (tabel 1).

Evalueringsfasen - hvad skete der?
For lærere, pædagoger og ledelse bestod dataindsamlingen 
dels af spørgeskemaer, ligesom de lokale koordinationsgrup-
per deltog i sparringsmøder to gange i løbet af skoleåret. 
Observationer og interviews var ligeledes en del af dataind-

ELEMENT INDHOLD  NØGLEORD 

Support
system

Kompetence- 
udviklingsforløb

Tre workshops – på Syddansk  
Universitet og lokale skoler,  
En frikvartersworkshop på  
de enkelte skoler

Fokusering på de teoretiske antagelser
Afprøvning af kerneaktiviteter
Vidensomsætning – del viden og  
inspiration 
Opfølgning på tiltag

Materialer Hjemmeside med undervisnings- og inspi-
rationsmaterialer, planlægningsredskaber 
samt forslag til undervisningsplan

Tilgængelighed
Support
Inspiration

Koordinationsgruppe Repræsentanter fra henholdsvis 4., 5. og 6. 
årgang samt skoleledelsen
To lokale supervisionsmøder inklusiv  
observationer af indsatserne 

Kontakt mellem skole  
og forskningsteam
Løbende support
Link mellem medarbejdere  
og ledelse

Aktivitets- 
indsatser 

Idrætsundervisning Otte specialdesignede  
undervisningsforløb á 4 x 90 minutter
To obligatoriske forløb og minimum fire 
øvrige forløb kunne vælges 

FAST:E undervisningsprincipper
Teambaseret
Elevmedskabelse 
Kompetencefokus

Brain breaks To brain breaks per dag á ca. 5 minutters 
varighed

Variation
Sociale relationer
Situationstilpasset (vurdering lærer)
Fire kategorier: Social, Puls, Velvære, 
Koordination

Frikvarteret Tre sessioner om ugen, gennemsnitlig 30 
minutter per gang

Initiering og support af frikvarters  
aktiviteter 
Alternativer til eksisterende  
bevægelseskulturer

Temadage Tre temadage arrangeret hen  
over skoleåret

Aktivitetsudvikling med eleverne
Trivselsdage med fordybelse i  
trivselsemner

Tabel 1. Oversigt over projektets komponenter.
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samlingen blandt lærere, pædagoger og ledelser (figur 3 og 
tabel 2). Eleverne besvarede et spørgeskema før og efter in-
terventionen, samt et afsluttende klasseinterview. På to sko-
ler blev udvalgte klasser fulgt tættere gennem observationer, 
fokusgruppeinterviews samt go-along interviews (figur 3 og 
tabel 2).

Projektet blev evalueret med henblik på at få viden om, 
hvad der virkede, hvordan det virkede og under hvilke for-
udsætninger. RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Imple-
mentation and Maintenance) udgjorde den teoretiske ram-
me og er grundlæggende en skabelon til evaluering af eks-
tern validitet, altså en evaluering af, i hvilken grad en inter-
vention er realistisk f.eks. i skoleregi – også når den ikke læn-
gere er støttet igennem f.eks. et forskningsprojekt (Ory, Mier, 
Sharkey, & Anderson, 2007). RE-AIM har været brugt i en ræk-
ke projekter vedrørende fysisk aktivitet i skoleregi samt guidet 
procesevalueringer i lignende forskningsprojekter (De Meij 
et al., 2010; Grant, Treweek, Dreischulte, Foy, & Guthrie, 2013). 

Evalueringen blev foretaget på flere niveauer i projektet. 
Dels på et strategisk niveau (ledelse), et operationelt (lærere/
pædagoger) samt et modtagerniveau (elever). Det strategi-
ske niveau henviser til de lokale skoleledelser samt koordi-
nationsgrupper med ansvar for at drive projektimplemente-
ring på skolen. Hovedformålet med evalueringen på dette 
niveau var at få en bedømmelse af konteksten som lærere 
og pædagoger arbejder med projektet i, samt hvordan sam-
arbejdet omkring og prioriteringen af projektet var på ledel-
sesniveau. Denne evalueringsdel foregik gennem interviews 
med ledelserne, men også via sparringsmøder mellem for-
skere og koordinationsgrupperne (tabel 2 og figur 3). Det 
operationelle niveau udgøres af de lærere og pædagoger, 
der varetager og igangsætter aktivitetsindsatser. Her var det 
primære formål med evalueringen at blive klogere på hen-

holdsvis gennemførbarheden og nøjagtigheden af det leve-
rede i forhold til intentionerne i projektet. Evalueringen blev 
foretaget ved hjælp af spørgeskemaer, interviews, observa-
tioner samt gennem feedback på kompetenceudviklings-
workshops (se tabel 2 og figur 3). Evalueringen på modta-
gerniveau var målrettet eleverne, altså de, der mærker, indgår 
i og oplever de fulde effekter af de forandringer på bevægel-
sesområdet, som projektet medfører. Formålet med evalue-
ringen på dette niveau var grundlæggende at undersøge, 
hvilken betydning interventionen har haft på de primære 
udfaldsmål, samt få indsigt i elevernes oplevelser af projek-
tet. I den forbindelse blev der gjort brug af spørgeskemaer, 
såvel som interviews og observationer (tabel 2 og figur 3). 
Mens nogle skoler i høj grad var i stand til at imødekomme 
målene for projektet, havde andre skoler flere udfordringer 
hermed, som det også fremgår af intervallerne i tabel 3 og 4.

I gennemsnit svarer 93% af de responderende lærere og 
pædagoger, at de udfører brain breaks (svarprocent på 72). 
Ser man på den udførende gruppe, gennemfører de i gen-
nemsnit 4,5 brain breaks med flest og færrest brain breaks 
ligger mellem 2,8 og 6,3 brain breaks per uge per lærer i 
gennemsnit. Omregnet betyder det, at eleverne i projektet 
i gennemsnit fik otte brain breaks om ugen, såfremt de læ-
rere og pædagoger, der ikke svarede på spørgeskemaet, le-
verede samme indsats som de, der besvarede (138 lærere x 
93% x 4,5 brain breaks / 72 klasser). For idrætsundervisnin-
gen har godt otte ud af ti idrætslærere undervist ud fra pro-
jektets lektionsplaner i mere end halvdelen af deres idrætsti-
mer. Også her ses store variationer mellem idrætslærerne på 
de forskellige skoler. Hvad frikvarteret angår, er 51% enga-
geret i indsatsen, og de igangsætter frikvartersaktiviteter 1.6 
dage om ugen, i et interval fra skole til skole på én til fem 
dage. >

Figur 3. Tidslinje. Indsatser og dataindsamling for elever og medarbejdere.
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Dataindsamlingsformer
Niveau

Elev Lærer /

pædagog

Ledelse

Spørgeskema Elevspørgeskema (24 skoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.-6. klasses elever ved projektets start i september 2015 og follow-up 

i maj-juni 2016. I alt deltog 2604 elever ved begge målinger ud af 3124 mulige elever. De fleste ikke-del-

tagende elever skyldes fravær på dagen for undersøgelsen.

x

Medarbejderspørgeskema (12 indsatsskoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt 138 lærere og pædagoger gennemført tre gange i løbet af indsats-

perioden i september 2015, januar og juni 2016.

x

Interviews  
og observation

Etnografisk casestudie (2 indsatsskoler)
Fire klasser på to skoler blev fulgt tæt af en forsker fra projektgruppen, som gjorde brug af etnografiske 

metoder. Forskeren deltog i alt i 28 skoledage og gennemførte i den forbindelse 10 fokusgruppeinter-

views med 36 elever samt fire individuelle lærerinterviews.

x x

Klasseinterviews (24 skoler)
I forbindelse med den afsluttende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne blev én klasse på hver  

årgang tilfældigt udtrukket til interview. Interviewene blev udført som ´hel-klasse´ interviews.

(Data analyseret i specialeprojekt (Schmidt, 2017))

x

Skoleledelsesinterviews (11 indsatsskoler)
Skoleledere eller viceskoleledere blev interviewet vedrørende deres ledelsesrolle og ansvar for imple-

menteringen af projektet. (Specialeprojekt (Aagaard & Eriksen, 2017))

x

Observation af idrætsundervisning og interviews (2 indsatsskoler)
Observationer af idrætsundervisning samt efterfølgende interviews med idrætslærerne blev foretaget 

med henblik på at give indsigt i implementering af idrætsundervisningen i projektet.

(Specialeprojekt ((Nørgaard, 2016))

x

Observation af brain breaks og lærer- og elevinterviews (1 indsatsskole)
Observationer af undervisningstimer med brain breaks samt efterfølgende interviews med lærere og 

elever med henblik på at give indsigt i, hvordan idrætsusikre elever oplever brain breaks.  

(Specialeprojekt (Eskildsen & Christensen, 2016))

x x

Observation og sparringsmøder med koordinationsgruppen (12 indsatsskoler)
En repræsentant fra forskergruppen mødtes to gange i løbet af skoleåret med skolernes koordinations-

grupper til en samtale, der skulle give indsigt i skolernes udfordringer og succesoplevelser med projek-

tet. Observationer af frikvarter, brain breaks og idrætsundervisning blev i samme forbindelse foretaget 

med henblik på at give indsigt i projektimplementeringen. 

x x x

Tabel 2. Oversigt over dataindsamlingen i projektet.
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En del af projektets procesevaluering omhandlede lærer-
nes og pædagogernes oplevelse af parathed til at indgå i og 
udføre projektets aktivitetstiltag (se tabel 4), hvilket kan om-
sættes til en indikator for implementeringskvalitet, som kan 
supplere de øvrige angivelser fra tabel 3. 

Tabel 4 viser, at godt 95 % af lærerene og pædagogerne 
i høj eller i nogen grad føler sig rustet til at varetage brain 
breaks. Hvad angår idrætsundervisning kan vi se, at idræts-
lærerne i afslutningen af projektet (T3) føler sig mere rustet 
til varetagelsen heraf end i projektets tidlige fase (T1). Ved 
den sidste måling følte alle involverede idrætslærere sig i høj 
eller i nogen grad rustet til at varetage projektets idrætsun-
dervisning. Derimod ser vi, at næsten 20 % flere lærere og 
pædagoger svarer, at de i mindre grad føler sig rustet til at 
varetage frikvartersindsatsen ved projektets afsluttende pro-
cesmåling (T3) sammenlignet med den første måling (T1).              

Internationale studier har rapporteret om barrierer og fa-
cilitatorer i forbindelse med implementering af fysisk aktivitet 
i skoler (Naylor et al., 2015; van Nassau et al., 2016). Faktorer 
som tid til forberedelse, lokal tilpasning af aktivitetsindsat-
serne, materialer og kompetenceudvikling, samt oplevelsen 

af projektet og indsatserne som fordelagtige står højt på li-
sten over tiltag, der kan fremme implementeringen og den 
senere fortsættelse af projektets indsatser (Jenkinson, Nau-
ghton, & Benson, 2012; Naylor et al., 2015; van Nassau et al., 
2016; Wierenga et al., 2013). Vi bad lærere og pædagoger 
svare på spørgsmål omhandlende lignende faktorer. I figur 
4 ses svarfordelingen på tre spørgsmål omhandlende mu-
ligheden for tilpasning i arbejdshverdagen, overensstemmel-
sen med synet på dem selv som fagperson, og projektets 
oplevede fordelagtighed sammenlignet med andre indsat-
ser. Overordnet viser svarene på disse spørgsmål en relativ 
stor tilfredshed med projektets indsatser. Hovedparten svarer 
i nogen grad på alle tre spørgsmål, og hver tredje svarer, at 
projektet stemmer overens med deres syn på dem selv som 
lærer eller pædagog. Endelig tilkendegiver hver fjerde, at 
projektet har flere fordele end andre bevægelsestiltag. Pro-
jektets design, tilgang og aktiviteter blev dermed godt vur-
deret af medarbejderne på skolerne, og graden af implemen-
tering vurderes ligeledes tilfredsstillende. Samtidig viste der 
sig ganske store forskelle mellem skoler, hvilket fremtidige 
skoleindsatser bør tage højde for.  •

Brain Breaks 
Gennemsnitlige antal  

udførte brain breaks per 
lærer per uge

Idrætsundervisning 
Andel idrætslærere (%) som underviste efter 
projektets lektionsplaner min. halvdelen af 

idrætstimerne

Frikvarter 
 Antal dage med igangsætning af  

frikvartersaktiviteter per lærer per uge

Gennemsnit Interval 
(min-max) Gennemsnit Interval (min-max) Gennemsnit Interval  

(min-max)

T1 – september 4.1 2.8-6.1 80 33-100 1.6 1-2.5

T2 – januar 4.5 3.2-5.9 90 50-100 1.6 1-5

T3 - juni 4.8 3.1-6.3 90 50-100 1.6 1-2.5

Gennemsnit 
over året 4.5 2.8-6.3 83.3 33-100 1.6 1-5

Tabel 3. Oversigt over hvor meget, der blev leveret for de tre indsatsområder af de lærere og pædagoger, der angiver at udføre brain breaks (93%), at benytte sig af lekti-

onsplanerne (99%), og at udføre frikvartersaktiviteter (51%).  

Tabel 4. Svarfordelingen på spørgsmål omkring lærernes oplevelse af projektets indsatser ved T1 (n=100), T2 (n=109) og T3 (n=93).

I hvilken grad føler 
du dig rustet til at 

varetage… (%):
Brain Breaks Idrætsundervisning Frikvartersindsatser

    I høj grad I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke Ikke relevant

T1 – september 45.1 50.4 1.8 2.7 22.0 56.1 19.5 2.4 11.8 63.6 6.4 2.7 15.5

T2 – januar 50.0 44.4 4.0 1.6 33.3 58.3 8.3 0 11.4 51.2 17.9 0 18.7

T3 - juni 40.2 55.9 3.9 0 28.1 71.9 0 0 10.8 44.1 23.5 2.0 19.6
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Slet ikkeI høj grad I nogen grad I ringe grad

69,9%

16,1%12,9%

1,1%

Slet ikkeI høj grad I nogen grad I ringe grad

57,0%

31,2%

10,8%

1,1%

Slet ikkeI høj grad I nogen grad I ringe grad

63,4%

26,9%
7,5%

2,2%

Figur 4. Svarfordeling på spørgsmål omkring lærernes oplevelse af projektets indsatser ved T3 (n=93). 

I hvilken grad oplever du…

... at projektets indsatser kan 

tilpasses din arbejdshverdag

... at projektets tilgang stemmer overens med  

dit syn på dig selv som lærer/pædagog?

... at projektets tilgang til bevægelse er fordelagtig  

sammenlignet med andre bevægelsestiltag
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Tid til forberedelse lokal tilpasning af aktivitetsindsatserne, 
materialer og kompetenceudvikling, samt oplevelsen af projektet 

og indsatserne som fordelagtige står højt på listen over tiltag 
der kan fremme implementeringen og den senere 

fortsættelse af projektets indsatser. 
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Resumé

Trivsel og Bevægelse i Skolen skal gennem 
en multikomponent intervention give 
flere elever succesoplevelser og styrke 
den fysiske selvopfattelse gennem øget 
variation i bevægelsesaktiviteter og gen-
nem opbygning af et mestringsklima 
med fokus på læring og udvikling.  Ar-
tiklen sætter fokus på de potentialer og 
udfordringer skolens personale og ele-
ver oplever, og hvad der skal til for at 
lykkes med en anderledes tilgang til be-
vægelse. Hvad angår eleverne, er op-
bakning fra klassekammeraterne afgø-
rende for deres oplevelse af at lykkes 
med bevægelse. En spørgeskemaunder-
søgelse før og efter interventionen viser, 
at indsatsen umiddelbart ikke var mere 
effektiv end praksissen på sammenlig-
ningsskolerne. Generelt gjorde mange 
lærere og pædagoger en stor indsats, 
og nogle oplevede også større deltagel-
se og flere succesoplevelser hos grup-
pen af elever, som normalt ikke lykkes i 
skolens bevægelsesfællesskaber. 

I konkurrence er der altid vindere 
og tabere - og nogle elever taber langt

mere end de vinder, hvilket 
kan føre til nedsat motivation 

for bevægelse.



21•  SÆRNUMMER 2017

Lars Breum Christiansen er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, 
Ph.d., Lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk 
Universitet og projektleder på Trivsel og Bevægelse i Skolen.  

SELVOPFATTELSE, SELV-
TILLID OG TRIVSEL  
”Det handler om at blive bedre – ikke at blive bedst!” Det er et 
af mottoerne i projektet, Trivsel og Bevægelse i Skolen, og et 
forsøg på at give alternativer til konkurrence, som det domi-
nerende fokus for bevægelse på folkeskolens mellemtrin. 
Ikke at der er noget i vejen med konkurrence. Konkurrence 
kan virke stærkt motiverende på mange elever og at sejre i 
konkurrencer kan styrke selvopfattelsen, selvtilliden og trivs-
len. Men i konkurrence er der altid vindere og tabere - og 
nogle elever taber langt mere end de vinder, hvilket kan føre 
til nedsat motivation for bevægelse. 

Ambitionen med skolereformen fra 2014 er, at alle elever 
skal være vindere. De 45 minutters bevægelse i skolen skal 
styrke samtlige elevers sundhed og trivsel, men hvordan  
lever skolerne bedst op til det mål? Selvom seks ud af ti af 
landets folkeskoler vurderer, at de opfylder kravet om de 45 
minutters bevægelse (Oxford Research, 2016), er der stadig 
væsentlige udfordringer med at engagere alle elever (Juul & 
Østergaard, 2016). En betydelig del af eleverne indgår der-
med ikke i den aktive skoledag, og de får dermed ikke fuldt 
udbytte af de potentielle gevinster bevægelses har for trivs-
len. I Trivsel og Bevægelse i Skolen er der særligt fokus på den-
ne gruppe, og deraf udspringer visionen: Flere skal ha’ mere 
ud af bevægelse i skolen! 
 
Hvad står i vejen for de gode oplevelser?
En årsag til at alle elever ikke deltager kan være, at de bevæ-
gelsesaktiviteter der foregår i skoleregi er fokuseret for ensi-
digt på konkurrence. Det handler om at vinde, være den 
bedste eller komme først. I et sådant miljø kan det være svært 
for de mindre idrætsstærke at lykkes og føle sig kompetente, 

hvilket kan medføre, at de trækker sig. En del forskning pe-
ger på, at hvis bevægelsen fokuserer mere på læring og ud-
vikling, er det muligt for flere at lykkes (Moser, 2006; Pedersen 
et al., 2016; Storm & Henriksen, 2014). Et såkaldt mestrings-
klima, hvor andet end sejre og præstation tæller, vil give mu-
lighed for succesoplevelser for alle elever.

Undersøgelser peger på, at bevægelse i skolen mange 
steder ikke udføres i et mestringsklima (Munk & Agergaard, 
2015; von Seelen & Munk, 2012). Idrætsundervisningen op-
fattes som et aktivitetsfag, som skal være sjovt og give sved 
på panden, men ikke som et sted for læring og personlig 
udvikling. Samtidig er mange lærere presset på forberedel-
sestid, hvilket nedsætter muligheden for at strukturere en 
pædagogisk praksis, der ligger ud over det helt basale (La-
dekjær & Hjarsbech, 2016). Frikvarteret domineres af konkur-
rence, hvor især fodbold fylder og ikke giver meget plads til 
de mindst erfarne (Pawlowski, Ergler, Tjørnhøj-Thomsen, 
Schipperijn, & Troelsen, 2015). I den øvrige undervisning har 
aktiviteterne ligeledes ofte konkurrence som omdrejnings-
punkt f.eks. i form af stafetter. Selvom en del forskning peger 
på, at et mestringsklima er vejen til trivsel, understreger en 
nyere dansk vidensopsamling, at lærerne mangler konkrete 
redskaber, der gør dem i stand til at skabe et mestringsori-
enteret undervisningsmiljø (Pedersen et al., 2016).

Trivsel og bevægelse – hvordan hænger det sam-
men?
I Trivsel og Bevægelse i Skolen er der fokus på den enkeltes ud-
vikling, og på at flere får mulighed for at lykkes med bevæ-
gelse i hele skoledagen. Men hvordan hænger positive be- >
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vægelseserfaringer egentlig sammen med trivsel? Trivsel kan 
defineres som optimal udvikling på betydningsfulde områ-
der (Ryan & Deci, 2001), eller udfoldelse af egne evner og 
håndtering af dagligdagens udfordringer (Sundhedsstyrel-
sen, 2008). Der søges altså mod en optimal balance mellem 
elevernes forudsætninger og udfordringer, så eleven oplever 
at lykkes og blive bedre. Samdal og Torsheim (2012) formu-
lerer det således: “feeling competent and confident with respe-
ct to valued goals is associated with enhanced well-being”. 

Hvis en elev oplever at blive sat i situationer med bevæ-
gelse, der kan mestres, vil eleven styrke tiltroen til egne krops-
lige evner – kaldet fysiske selvopfattelse – og føle sig mere 
kompetent. Vedvarende overskud på den konto, vil - alt an-
det lige - føre til øget trivsel (Ryan & Deci, 2001). Netop følel-
sen af kompetence er et af tre fundamentale behov, som er 
beskrevet af Ryan og Deci i selvbestemmelsesteorien, og 
som danner det teoretiske grundlag for Trivsel og Bevægelse 
i Skolen. Her omdøbte vi kompetence til det mere begribelige 
succesoplevelser og anvendte det i ét af de tre bærende prin-
cipper:

 § Succesoplevelser: Flere elever skal være med i aktiviteter, 
hvor de ved at øve sig oplever at blive bedre. 

De to øvrige behov – autonomi og tilhørsforhold – blev  
ligeledes omdøbt og anvendt således: 

 § Medskabelse: Flere elever skal være med i aktiviteter, som 
de selv har indflydelse på og har været med til at udvikle.

 § Fællesskab: Flere elever skal være med i aktiviteter, hvor 
der er fokus på samarbejde og at gøre hinanden gode.

De nye bevægelsesaktiviteter skulle altså tilfredsstille beho-
vet for succesoplevelser sammen med de to øvrige behov 
og dermed medvirke til styrket fysisk selvopfattelse og triv-
sel hos eleverne. I de følgende afsnit går vi tættere på, hvor-

dan det gik med succesoplevelserne i Trivsel og Bevægelse i 
Skolen. 

Målet med Trivsel og Bevægelse i Skolen
I Trivsel og Bevægelse i Skolen var målet, at eleverne på de 12 
indsatsskoler skulle opleve en anderledes tilgang til bevæ-
gelse med fokus på succesoplevelser og personlig udviklin-
gen i et mestringsklima. 

Medarbejderne blev klædt på til de nye aktiviteter, tilgan-
ge og principper på tre heldagsworkshops, som blev sup-
pleret med; tilrettelagte forløb til idrætsundervisningen; 
handleplaner for at skabe flere og bedre aktivitetsmuligheder 
i frikvarteret; en række eksempler på brain breaks til under-
visningen; og planer for afholdelsen af to temadage for ele-
verne. Eleverne blev informeret om projektet og de bærende 
principper gennem en informationsvideo, og startede pro-
jektet med en temadag (Smedegaard, Christiansen, Lund-Cra-
mer, Bredahl, & Skovgaard, 2016; Smedegaard & Skovgaard, 
2017). (Læs mere herom i ’Design og implementering’ i det-
te nummer af MOV:E).

Elevernes fysiske selvopfattelse skulle styrkes gennem 1) 
øget variation af aktiviteter, og 2) etableringen af et me-
stringsklima, hvor der var fokus på at øve sig og blive bedre. 
Dette var gældende for idrætsundervisningen, frikvartererne 
og aktiviteterne i den øvrige undervisning, hvor eksempler 
kunne være:

 § Eleverne deltager i et idrætsundervisningsforløb i discgolf, 
som de har fire gange efter hinanden, således at alle ele-
ver formår at få tilstrækkelig med erfaringer og større mu-
lighed for at lykkes. Forløbet har tydelige læringsmål, for 
at bevidstgøre  eleverne om, hvad de skal mestre og øve 
sig på. Undervisningen er struktureret i læringsteams – det 
vil sige grupper af ca. 4-6 elever, som gennem de fire lek-
tioner øver sig, samarbejder og hjælper hinanden med at 
opnå læringsmålet. (Læs mere herom i Læring og trivsel i 
idrætsundervisningen i dette nummer af MOV:E).
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 § Eleverne har mulighed for flere typer af aktiviteter i frikvar-
teret. Der gives adgang til flere rekvisitter bl.a. sjippetove, 
tryllesnor og diabolo, som er aktiviteter, der fordrer til  
individuel mestring og mindre konkurrence. Der er des-
uden flere skoler, der arbejder med danserum, hvor især 
pigerne øver koreografier til musik. Eleverne lærer af hin-
anden i frikvarteret ved at observere og dele erfaringer. 
(Læs mere herom i Frikvarteret – det vigtigste tidpunkt på 
dagen i dette nummer af MOV:E). 

 § Eleverne har to brain breaks om dagen, hvor de bliver mødt 
af mange forskellige aktiviteter. Der er skiftende fokus på 
koordination, afspænding, samarbejde og nogle gange 
også konkurrence eller et fagligt element. Deltagelse i det 
sociale fællesskab er vigtigere end præstationen. (Læs 
mere herom i Formålet er trivsel - om brain breaks i under-
visningen i dette nummer af MOV:E). 

Hvordan gik det?
I idrætsundervisningen forsøgte lærerne at fokusere mindre 
på konkurrence og mere på mestring, men det var mange 
steder en svær opgave. Dette understreges af et udsagn fra 
en elev: ”Vi vil gerne lave konkurrence, men det må vi ikke for 
læreren. Der laver vi mest noget, hvor vi skal samarbejde”. Det er 
ikke kun i idrætsundervisningen, at konkurrence er dybt ind-
lejret i eleverne. I citatet herunder reflekterer en elev over, 
hvilke aktiviteter man kunne lave i frikvarteret:   

”Det behøver måske heller ikke at være sportsgrene, men må-
ske mere lege. Man kunne også lave nogle aktiviteter, hvor det 
faktisk handler om at samarbejde. Sådan at man faktisk bliver 
nødt til det for at kunne vinde.”

Selvom eleven her er opmærksom på alternativer til kon-
kurrence, er slutmålet stadig at vinde. Men eleverne er også 
opmærksomme på, at konkurrence medfører flere konflikter 

I idrætsundervisningen forsøgte
lærerne at fokusere mindre på konkurrence
og mere på mestring, men det var mange

steder en svær opgave.
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Mange lærere har svært ved at
slippe konkurrencemotivationen,

fordi den er en sikker vej til høj 
motivation for en stor 

del af eleverne.
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og skænderier, og at nogle elever trækker sig fra aktiviteter-
ne, når konkurrencen tager over. Mange lærere har svært ved 
at slippe konkurrencemotivationen, fordi den er en sikker vej 
til høj motivation for en stor del af eleverne. Som en af idræts-
lærerne fra projektet udtrykker det: 

”…de piger, som ikke bryder sig om at løbe stærkt, og som 
ikke bryder sig om fysisk kontakt, som der jo er i boldspil, de synes 
jo, at de her stille og rolige forløb har været gode. For så kunne 
de få lov til at gøre tingene stille og roligt. Men der har stadig 
været lidt konkurrencemoment i det. Og det må der også gerne 
være, for det er det, der motiverer. Det sagde min idrætslærer på 
seminariet, at konkurrence var altid godt. Det motiverer.”

Lærerne kunne dog også se fordelen ved at nedtone kon-
kurrencen, som det kommer til udtryk i nedenstående citat 
fra en anden idrætslærer: 

”...det her til idrætsundervisningen, der tænker jeg fedt, fedt, 
fedt. Ikke fordi, jeg ikke er konkurrencemenneske, det er jeg i al-
lerhøjeste grad, men jeg kan godt lide, at der er trukket lidt af 
konkurrenceelementet ud af det. Fordi vi får bredden med.”

I projektet blev der lagt fokus på længerevarende og mere 
varierede forløb for at flere skulle opleve mestring med for-
skellige aktiviteter. Udfordringen blev dog ikke nødvendigvis 
løst, som det ses af nedenstående citat fra en elev: 

”…hvis vi nu spiller discgolf, så er der bare nogen, der er rigtig 
gode til det. Og hvis vi nu lærer om forhånd først, og der er no-
gen der er mega gode til det, og nogen der ikke er så gode til det, 
så synes jeg bare, de hurtigt går videre til baghånd, og så er der 
nogen, der ikke har lært det.” 

Andre gange havde variationen netop den tiltænkte virk-
ning, som det her italesættes af en idrætslærer: 

”Nu så du (red. interviewer) parkour, og der er mange, der har 
rykket sig og fundet ud af, at de kan noget med deres krop, som 
de nok ikke havde prøvet før. Bare ved små øvelser, som de selv 
skulle øve sig på. De fandt pludselig ud af, at de godt kunne lave 
monkeyjump eller speedvault eller andet.”

Selvom nogle af de mindst idrætsstærke elever gav udtryk 
for, at brain breaks i undervisningen kunne være for udfordren-

de, var der samtidig elever, der fik mestringsoplevelser ved at 
prøve aktiviteten flere gange: ”Jeg tænker for det meste, at det 
er svært. Men når jeg så har prøvet, er det sådan meget nemt”. 

Mestringsoplevelserne relaterer sig ikke kun til den enkel-
te elev og aktiviteten, men den sociale kontekst kan enten 
hjælpe med eller forhindre eleverne i at føle sig kompetente. 
Ofte hjælper verbal opmuntring – især hvis det kommer fra 
elevens kammerater. En elev, der har det lidt svært med be-
vægelse, beskriver her følelsen af, hvordan han har det, hvis 
andre fortæller, at han er god til en brain break: ”Ja, så bliver 
jeg glad inden i. Jeg tænker også flere glade tanker”. Men sam-
tidig kan kammeraternes grin og blikke have den modsatte 
effekt, når han forsøger at følge med i Just Dance: ”Det er så-
dan lidt akavet, når de kigger på mig mange gange. Så er det 
lidt irriterende. … Jeg føler, jeg gør det forkert”.

I idrætsundervisningen blev eleverne opdelt i læring-
steams, som på tværs af erfaringer skulle samarbejde om at 
opnå læringsmålet. (Læs mere herom i Læring og trivsel i 
idrætsundervisningen i dette nummer af MOV:E). Nedenstå-
ende citat fra en idrætslærer viser, at selvom det gav udfor-
dringer, kunne det i nogle tilfælde rykke de mindst idræts-
stærkes kompetencer.

”Ja, det har skam været udfordrende. Det har ikke været opti-
malt. Det er lidt forskelligt, hvordan vi har organiseret det i teams. 
Men med en begyndende instruks om, at når man er på et team 
sammen, så gælder det om at få det bedste ud af hinanden. Og 
hele tiden arbejde hen mod et fælles mål. Det startede jo med 
teambold, hvor det var generelt for alle teams, at der var nogle, 
der ikke kunne gribe en bold. Der rykkede de sig faktisk rigtig me-
get. At dem der var rigtig gode hen ad vejen fandt ud af, hvordan 
man får dem med, som ikke er så forfærdelig gode. Hvordan kan 
vi hjælpe dem? Jamen det er så noget med at bevæge sig uden 
bold og gøre sig spilbar. Det element med rent faktisk at hjælpe 
hinanden, fungerede ikke lige godt alle steder, men rigtig man-
ge steder, så gør det.”

Overordnet giver de kvalitative analyser indblik i de ud-
fordringer og potentialer den anderledes tilgang til bevæ-
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Figur 1. Udviklingen i fysisk selvopfattelse og fysisk selvværd for drenge og piger på henholdsvis indsats- og sammenligningsskoler. 

2,500000

2,642857

2,785714

2,928571

3,071429

3,214286

3,357143

EfterFørEfterFørEfterFørEfterFør

Sammenligningsko- Sammenligningsko-Indsatsskole Indsatsskole

DrengePiger

3,00 3,04
2,98

3,07

3,24

3,35

3,23

3,34

Fysisk selvværd

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

EfterFørEfterFørEfterFørEfterFør

Sammenligningskole SammenligningskoleIndsatsskole Indsatsskole

DrengePiger

2,85 2,87 2,85 2,91

3,05
3,15

3,03

3,16

Fysisk selvopfattelse

Fysisk selvværd

Fysisk selvopfattelse



27•  SÆRNUMMER 2017

>

gelse har i skolen, og viser at det kan lykkes, hvis omstæn-
dighederne er rigtige.

Gode oplevelser er vejen  
til styrket selvopfattelse og trivsel
På baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelser med ele-
verne undersøgte vi deres udvikling henover skoleåret inden-
for to hovedområder: fysisk selvopfattelse og fysisk selvværd. 
Grundlaget for begge mål er gennemsnittet af seks spørgs-
mål, hvortil eleven kan svare på en skala fra 1-4.  Flere detaljer 
om proceduren for spørgeskemaundersøgelsen er tidligere 
publiceret (Smedegaard et al., 2016). Figur 1 viser, hvordan 
den fysiske selvopfattelse og det fysiske selvværd ændrede 
sig over skoleåret for piger og drenge på henholdsvis indsats- 
og sammenligningsskolerne. Diagrammerne viser, at dren-
gene generelt vurderer sig selv en del højere end pigerne, 
og at drengene udvikler sig mere positivt end pigerne i løbet 
af perioden – bortset fra fysisk selvværd på interventionssko-
lerne. Der er ingen signifikante forskelle på udviklingen for 
eleverne på indsats- og på sammenligningsskolerne.

Årsagen til at der ikke ses en effekt på fysisk selvopfattelse 
eller fysisk selvværd kan sandsynligvis findes i fire forhold: 
For det første er det muligt, at indsatsen ikke er leveret i den 
intenderede styrke eller med den nødvendige kvalitet på alle 

skoler. For det andet kan sammenligningsskolerne have 
igangsat initiativer, der er lige så effektive. Skolereformen bi-
drager til at sandsynliggøre, at der også er sket forandringer 
andre steder, og den forklaring bakkes yderligere op af tidli-
gere forskning, der viser, at den fysiske selvopfattelse normalt 
falder med alderen (Klomsten, Skaalvik, & Espnes, 2004). For 
det tredje er det også en mulighed, at selve målingen af selv-
opfattelsen ikke opfanger de ændringer, som indsatsen rent 
faktisk resulterer i. Det kan bl.a. skyldes, at en stor del af ele-
verne allerede ligger i den høje ende af skalaen, så en for-
bedring ikke er mulig, eller at indsatsen skal forløbe i længe-
re tid for at vise en målbar effekt. Endelig kan den fjerde for-
klaring være, at indsatsens aktiviteter, tilgange og principper 
ikke er effektive nok til at styrke elevernes selvopfattelse. 
Sidstnævnte forklaring forfølges nedenfor.

Variation og mestringsklima – vejen til succesop-
levelser og styrket selvopfattelse?
Målet med Trivsel og Bevægelse i Skolen var at give elever fle-
re succesoplevelser og styrke den fysiske selvopfattelse gen-
nem øget variation i aktiviteter og gennem opbygning af et 
mestringsklima. Analyserne viser, at der er potentialer, men 
samtidig at indsatsen ikke var mere effektiv end sammenlig-
ningsskolernes praksis. Men kan projektet alligevel identifi-
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cere, hvilke faktorer der kan medvirke til, at varierede bevæ-
gelsesaktiviteter i et mestringsklima bidrager til bedre 
selvopfattelse og øget trivsel?

Varierede aktiviteter skulle give flere elever muligheden 
for at lykkes med bevægelse i skolen. Dette lykkedes mange 
steder, hvor andre kropslige kompetencer blev bragt i spil i 
både idrætsundervisningen, frikvartererne og i den øvrige 
undervisning. Den øgede variation kan dog samtidig være 
med til at øge usikkerheden hos de mindst idrætsstærke ele-
ver, hvis den ikke følges op af støtte og god planlægning. 
Oplever eleverne at blive sat i situationer, hvor der ikke er 
balance mellem forudsætninger og krav, så fører den øgede 
variation ikke til forbedret selvopfattelse eller trivsel. Lære-
rens tilgang og kompetencer til at få alle godt med i nye ak-
tiviteter er dermed afgørende. I den henseende kunne tre 
råd til tilgangen være: 

 § Start simpelt og byg på, og sørg for at alle har tid nok til at 
opnå de fornødne erfaringer, der skal til for at lykkes.

 § Reducér kompleksiteten ved at vise dele af øvelsen i lave-
re tempo eller fokusere på enkeltdele. 

 § Undgå udstilling af eleverne i store grupper og arbejd i 
stedet i mindre grupper, hvor eleverne føler sig trygge. 

Mestringsklimaet skulle give øget fokus på egen udvikling 
og vigtigheden af at øve sig. Det blev bl.a. italesat som ”det 
handler om at blive bedre”; understøttet med aktiviteter, hvor 
mestringselementet var tydeligt; og suppleret med tydelige 
læringsmål og læringsteams i idrætsundervisningen. Læ-
ringsmål er ikke nødvendigvis motiverende i sig selv, men 
de sætter fokus på læringsprocessen frem for aktiviteten el-
ler præstationen i sig selv. Målene kan være med til at sætte 
fokus på, hvad eleverne skal lære i forløbet frem for, hvad 
eleverne skal lave. I projektet blev der berettet om normalt 
passive elever, der i boldspilsforløbet havde fået succesop-

levelser med at finde ud af, hvad spilbarhed var, og hvordan 
holdkammeraterne på læringsteamet havde hjulpet til, så 
vedkommende kunne blive bedre til det. Læringsmål skal 
dog være konkrete, forståelige og tilpasset elevernes forud-
sætninger, og samtidig skal lærerens feedback synliggøre 
elevens fremskridt:  

“Teachers play a vital role in making clear the demands on 
students as well as how they are expected to fulfil them. Thus, 
the way in which the expectations are presented, that is, the 
extent to which they match the student’s capabilities and the 
support available in the work process, are crucial to the influen-
ce of perceived demands on students’ school well-being and 
global well-being” (Samdal & Torsheim, 2012)

Klassekammeraterne viste sig at være vigtige for at de 
mindst idrætsstærke kunne lykkes og føle sig kompetente. 
De mindst idrætsstærke skal bakkes op af deres kammerater, 
når de øver sig for at blive bedre, og ikke grines af og eller 
kigges ned på. Tryghed i gruppen og den indbyrdes støtte, 
der kan udfoldes blandt eleverne, er betydningsfulde fakto-
rer for succesoplevelser for de mindst idrætsstærke. Flere 
lærere havde udfordringer med at få læringsteams til at fun-
gere, mens det andre steder lykkedes. Elevgruppen og den 
eksisterede praksis er i den forbindelse af stor betydning, 
men derudover er et råd at opstille andre mål end færdig-
hedsmål som f.eks. samarbejdsmål og formidlingsmål. 

Det er tydeligt, at det er en udfordring at ændre skolernes 
bevægelsespraksis på kun ni måneder. Mange lærere og pæ-
dagoger gjorde en stor indsats og holdt fast i principperne 
trods modstand fra nogle elever. Nogle oplevede også ge-
vinsterne med større deltagelse og flere succesoplevelser 
hos gruppen af elever, som normalt ikke lykkes i skolens be-
vægelsesfællesskaber. På trods af de gode erfaringer må vi 
også sande, at ikke alle nåede i mål. Nogle skoler startede 
længere fra målet end andre, hvilket vil kræve en mere in-
tensiv og længerevarende indsats for også at få dem i mål. 
Mestringsklima og et varieret aktivitetsudbud kan være en 
vej til øget trivsel, hvis man kan få det til at lykkes… •
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DET EMPIRISKE MATERIALE I DENNE ARTIKEL STAMMER FRA:

Elevspørgeskema (24 skoler) 

Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.-6. klasses elever ved projektets start 

i september 2015 og follow-up i maj-juni 2016. I alt deltog 2604 elever 

ved begge målinger ud af 3124 mulige elever. De fleste ikke-deltagende 

elever skyldes fravær på dagen for undersøgelsen.

Medarbejderspørgeskema (12 indsatsskoler)  

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger gennemført tre 

gange i løbet af indsatsperioden i september 2015, januar og juni 2016.

Etnografisk casestudie (2 indsatsskoler) 

Fire klasser på to skoler blev fulgt tæt af en forsker fra projektgruppen, 

som gjorde brug af etnografiske metoder. Forskeren deltog i alt i 28 sko-

ledage og gennemførte i den forbindelse 10 fokusgruppeinterviews med 

36 elever samt fire individuelle lærerinterviews.

Observation af idrætsundervisning og interviews (2 indsatsskoler) 

Observationer af idrætsundervisning samt efterfølgende interviews med 

idrætslærerne blev foretaget med henblik på at give indsigt i implemente-

ring af idrætsundervisningen i projektet. Specialeprojekt (Nørgaard, 2016).

Klasseinterviews (24 skoler) 

I forbindelse med den afsluttende spørgeskemaundersøgelse blandt ele-

verne blev én klasse på hver årgang tilfældigt udtrukket til interview. In-

terviewene blev udført som ´hel-klasse´ interviews. Data analyseret i spe-

cialeprojekt (Schmidt, 2017).

Observation af brain breaks og lærer- og elevinterviews (1 indsatsskole) 

Observationer af undervisningstimer med brain breaks samt efterfølgen-

de interviews med lærere og elever med henblik på at give indsigt i, 

hvordan idrætsusikre elever oplever brain breaks. Specialeprojekt 

(Eskildsen & Christensen, 2016).
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Resumé

Formålet med dette kapitel er at zoome 
ind på den sociale dimension af trivsel 
og tegne et praksisnært billede af nog-
le af de inklusions- og eksklusionspro-
cesser, der udspiller sig i skolens forskel-
lige bevægelsesarenaer. Skolen kan 
anskues som en særlig social kontekst 
for idræt og bevægelse, med gode mu-
ligheder for at arbejde med positiv re-
lationsopbygning og styrkelse af fælles-
skaber gennem kropslige aktiviteter. I 
Trivsel og Bevægelse i Skolen er det et mål, 
at flere elever skal indgå i aktiviteter, 
hvor der er fokus på at samarbejde og 
gøre hinanden gode. Projektets idræts- 
og bevægelsesaktiviteter er derfor ud-
valgt og designet med henblik på at in-
kludere alle elever. På baggrund af 
elevers og læreres oplevelser med pro-
jektets indsatser står det klart, at inklu-
derende aktiviteter ikke kan stå alene. 
Aktiviteterne må nødvendigvis under-
støttes af pædagogisk italesættelse og 
rammesætning, baseret på en fælles-
skabskultur, hvor eleverne forstår og ac-
cepterer hinandens forskelligheder. I 
modsat fald kan enhver aktivitet blive 
ekskluderende.
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INKLUSION OG EKSKLUSION 
I SKOLENS BEVÆGELSES-
FÆLLESSKABER

Anne-Didde Holt er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed fra Syd-
dansk Universitet. Anne-Didde har arbejdet som videnskabelig 
assistent på projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen, hvor hun pri-
mært har undersøgt elevernes perspektiv på indsatserne.

Lars Breum Christiansen er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, 
Ph.d., Lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk 
Universitet og projektleder på Trivsel og Bevægelse i Skolen.

Skolen er blandt andet kendetegnet ved at være et socialt 
miljø, hvor børn i varierende grad kan føle sig inkluderet eller 
ekskluderet. Ved inklusion forstås de sociale processer, der 
fordrer børns deltagelse i fællesskabet, hvorimod eksklusion 
er de processer, som hæmmer eller helt forhindrer deltagelsen 
(Alenkær, 2012). Som skole er man ifølge lovgivningen 
forpligtet til at arbejde inkluderendei  – det gælder også, når 
det kommer til skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber, 
såsom idrætsundervisningen, frikvarteret og bevægelse i den 
øvrige undervisning. Formålet med dette kapitel er, at zoome 
ind på den sociale dimension af trivsel og sætte fokus på 
nogle af de inklusions- og eksklusionsprocesser, der udspiller 
sig i skolens forskellige bevægelsesarenaer. Gennem formidling 
af fortællinger fra deltagende elever og lærere i projektet 
Trivsel og Bevægelse i Skolen er målet at tegne et praksisnært 
billede fra skolehverdagen.

Den sociale dimension af trivsel
At kunne indgå i meningsfulde børnefællesskaber spiller en 
essentiel rolle i børns identitetsdannelse. Bliver man som 
barn set og erkendt som et kompetent og accepteret med-
lem af fællesskabet, er det medvirkende til at udvikle et po-
sitivt selvbillede, hvilket er noget af det mest betydningsful-
de, når det gælder trivsel (Graham, Truscott, Powell, & 
Anderson, 2016). Forskning på skoleområdet viser, at elever-
nes trivselii i høj grad er bestemt af tilhørsforholdet til deres 
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klassekammerater, men også til lærere og pædagoger, her-
under om man føler sig anerkendt og accepteret, som den 
man er (Wistoft, 2012; Wistoft & Grabowski, 2010). Inden for 
motivationsforskningen tager selvbestemmelsesteorien på 
samme måde afsæt i, hvordan det at føle samhørighed og 
opleve tilhørsforhold til andre udgør et grundlæggende be-
hov for menneskets motivation, udvikling og trivsel (Deci & 
Ryan, 2000). 

I en dansk kontekst er dette behov blandt andet beskre-
vet med begreber som relationsmotivation (Pless, Katznelson, 
Hjort-Madsen, & Nielsen, 2015) og fællesskabshenførende 
rettethed (Tønnesvang & Hedegaard, 2015). Fælles for dem 
alle er, at de peger på vigtigheden af kvaliteten i relationerne 
– det vil sige, at man som individ oprigtigt føler, at man hø-
rer til og kan identificere sig selv med de fællesskaber, man 
indgår i. Behovet for samhørighed indebærer således mere 
end blot kontakten mellem mennesker i sig selv; fællesska-
bet skal være af en sådan karakter, at relationerne understøt-
ter alle involveredes trivsel. Hvilke kompetencer og egenska-
ber der i et børnefællesskab er anerkendelsesværdige og 
statusgivende, og hvilke der ikke er, bliver imidlertid bestemt 
i det netværk af relationer som udgør fællesskabet. Igennem 
denne ’forhandlingsproces’ skabes en social orden, der fast-
sætter den enkeltes rolle og position i det sociale hierarki 
(Winther-Lindqvist, 2014). Bliver man som barn placeret i en 
sårbar position på randen af fællesskabet, kan det være svært 
at slippe ud af denne rolle, fordi det sociale miljø er tilbøje-
ligt til at fastholde det etablerede hierarki (Wistoft, 2012). At 
være eller at føle sig ekskluderet fra det sociale fællesskab 
betyder, at ens muligheder for at afprøve og udvikle sociale 
kompetencer begrænses.

Elevernes oplevelse af deres sociale trivsel
Tager man et kig på resultaterne fra den seneste nationale 
trivselsmåling (DCUM, 2016), viser den, at størstedelen af de 
danske skolebørn scorer højt på den sociale dimension af 
trivsel . Resultaterne fortæller dermed, at skolen langt hen 

SjældentMeget tit Tit Engang imellem Aldrig

52%32%

13%

2%
1%

UenigHelt enig Enig Hverken enig eller uenig Hel uenig

46%35%

14%

3%
2%

Figur 1.  Figurerne viser en samlet svarfordeling for de deltagende interventions- 

og sammenligningsskoler før interventionen (N = 2573). Svarene fordeler sig til-

nærmelsesvis ens i begge grupper og er stort set uændret henover skoleåret.

Er du glad for din klasse?

Andre elever accepterer mig som jeg er?
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ad vejen lykkedes med at være et sted med gode relationer, 
i hvert fald for størstedelen af eleverne. Dette positive billede 
tegner sig også for de deltagende børn i projektet Trivsel og 
Bevægelse i Skolen, som svarer på tilsvarende trivselsspørgs-
mål. 

Vi spørger blandt andet eleverne om, hvor glade de er for 
deres klasse. På dette spørgsmål svarer 84 %, at de meget tit 
eller tit er glade for deres klasse. 3 % svarer dog at de sjæl-
dent eller aldrig er glade for deres klasse (figur 1). Vi spørger 
også eleverne, om de oplever, at andre elever accepterer 
dem, som de er. Hertil svarer 81 %, at de er helt enige eller 
enige i, at andre elever accepterer dem, som de er. 5 % sva-
rer, at de er uenige eller helt uenige i at føle sig accepteret 
som den, de er (figur 1). 

På trods af den overordnede positive respons på spørgs-
mål omhandlende elevernes sociale trivsel, viser resultaterne 
også, at der er en gruppe af børn, for hvem samværet i sko-
len og i klassen er forbundet med negative oplevelser. Ud 
fra de angivne svarfordelinger svarer det til, at der i gennem-
snit er én elev i hver klasse, som mistrives socialt i skolen. 
Medregner man dertil den gruppe af elever, som angiver, at 
de kun engang imellem er glade for deres klasse (13 %), og 
hverken føler sig enige eller uenige i, at andre accepterer 
dem, som de er (14 %), er gruppen af elever, som er i risiko 
for at mistrives, større.

De vigtige venskaber
Udsagn fra både elever og lærere understøtter hypotesen 
om, at det at føle sig inkluderet i skolens fællesskaber er af 
stor betydning for trivsel. Når eleverne i fokusgrupperne sæt-
ter ord på, hvad trivsel betyder for dem, er gode sociale re-
lationer og venskaber et gennemgående svar. Størstedelen 
af eleverne svarer som det første, at det at have det godt med 
klassekammeraterne er det vigtigste i skolen. I en af fokus-
grupperne beskriver eleverne det således:

Niels: ”Det er vigtigt, hvordan man har det i klassen. Hvordan 
man har det med dem, der er i klassen.”

Lisa: ”Om man er gode venner med dem og ikke er uvenner.”
Niels: ”Eller om man er meget sur på hinanden, eller ked af 

det.”
Stine: ”Når alle sammen kan være med, så trives man godt.”

De adspurgte lærere anser ligeledes de positive sociale rela-
tioner som værende af størst betydning, når det kommer til 
elevernes trivsel i skolen. En lærer beskriver: ”At man har en 
plads i børnefællesskabet, det er jo det vigtigste. At man føler sig 
anerkendt og accepteret, som den man er. Ikke at man nødven-
digvis er venner med hele klassen, men at man har nogle steder 
at være og nogle at være med, hvor man føler sig godt tilpas og 
føler, at man har venner. Jeg tænker, at det er det vigtigste.”

Idræt og bevægelse i skolen - en særlig social arena
Med hensyn til idræts- og bevægelsesarenaerne i skolen er 
det ifølge eleverne af stor betydning for deres aktivitetsni-
veau og deltagelse at de har venner. En pige fra en 4. klasse 
fortæller: ”Hvis man er venner med nogle, så er det lettere at fin-
de på lege, end hvis man bare går alene.” I elevernes øjne er 
bevægelse noget man ”er sammen om”, hvor fælles oplevel-
ser kan være med til at styrke de sociale bånd eller sågar ud-
gøre et sted, hvor man ”møder nye venner”. Ud fra elevernes 
udsagn står det klart, at hvis man har venner i skolen, så har 
man ofte derigennem lettere adgang til et bevægelsesfæl-
lesskab. Men som en deltagende lærer i projektet påpeger, 
så kan denne arena i skolen også være forbundet med eks-
klusion: ”Det store idrætsfællesskab er godt, men hvis man ikke 
er til det, så ekskluderer det.”

Så hvordan bør den idræt og bevægelse, der foregår i sko-
len være designet, så alle elever oplever at det er noget for 
dem, og så de føler, at de er en del af såvel det store, men også 
de små idræts- og bevægelsesfællesskaber? I Trivsel og Bevæ-
gelse i Skolen er det et gennemgående princip, at der skal ar-
bejdes med at styrke fællesskabet og relationerne mellem ele-
verne gennem bevægelsesaktiviteter, i projektets forskellige 
indsatsområder. Målet er, at flere elever skal indgå i aktiviteter, 
hvor der er fokus på at samarbejde og gøre hinanden gode.
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Gode idrætskompetencer er statusgivende og  
konkurrenceskabende
I fokusgruppeinterviewene med eleverne er det tydeligt, at 
det at have gode idrætslige kompetencer for mange elever 
spiller en central rolle i deres skolehverdag. Eksempelvis be-
skriver eleverne i én af 6. klasserne, hvordan klassen kende-
tegner sig ved at være ”sporty”, og at langt de fleste elever 
identificerer sig selv som værende ”konkurrencemennesker”. 
I denne klasse har de idrætslige kompetencer stor indflydel-
se på den sociale struktur. Lignende iagttagelser fremlægges 
også i den internationale forskningslitteratur. Et studie af 
Grimminger (2013), som har undersøgt sammenhængen 
mellem elevers idrætskompetencer og social accept blandt 
kammeraterne, viser eksempelvis, at det at have gode kom-
petencer på idrætsområdet vægtes særligt højt blandt sko-
lebørn, og typisk lidt højere for drengenes vedkommende 
end for pigernes. Samme studie viser også, at de elever, der 
har gode idrætskompetencer oftest også er de mest popu-
lære elever. Når det sociale hierarki i en klasse bygges op 
omkring elevernes idrætslige færdigheder, kan de elever, der 
ikke identificerer sig selv som, eller bliver anset for at være 
sporty, blive sat i en position, hvor de på anden vis end gen-
nem deres idrætslige kompetencer skal tilkæmpe sig accept 
og anerkendelse. At der kan herske en stærk social struktur 
indenfor skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber er no-
get, de interviewede lærerne i projektet er opmærksomme 
på. En lærer fortæller: ”Jeg tænker da måske nok, at dem, der 
ikke er så gode, Sofie eksempelvis, hun synes måske nok, at det 
er svært at blive en del af det bevægelsesfællesskab, der er ude i 
frikvarteret, fordi det ikke lige er noget for hende.”

For Sofie selv, er det især det stærke fokus på konkurrence 
i klassen, som virker ødelæggende for hende, og som bliver 
en barriere for hendes oplevelse af at være en ligeværdig 
deltager i frikvarterets bevægelsesaktiviteter. Sofie forklarer:

Sofie: ”Nogle gange kan vi også godt have det sjovt når vi 
spiller. Så har vi det sjovt og hygger hos i starten, men så begyn-
der det at komme.”   Interviewer: ”Altså det med konkurrence?”

EKSEMPLER PÅ INDSATSER SOM SKAL STYRKE  
INKLUSION I BEVÆGELSESFÆLLESSKABERNE.

Idrætsundervisningen: I idrætsundervisningen er der sær-

ligt fokus på, at eleverne skal arbejde i faste læringsteams 

på tværs af forskellige niveauer og relationer. Det betyder 

blandt andet, at målsætningen er, at eleverne får mulighed 

for at opnå forståelse for hinandens forskellige forudsætnin-

ger i de respektive teams. (Læs mere herom i Læring og triv-

sel i idrætsundervisningen i dette nummer af MOV:E)

 

Brain Breaks: Tanken med brain breaks er, at de skal foregå 

fælles i klassen og derigennem styrke klassefællesskabet. 

Derudover er der en kategori af brain breaks, som har sær-

ligt fokus på sociale aktiviteter. I mange af disse aktiviteter 

skal eleverne arbejde sammen i grupper eller par. (Læs mere 

herom i Formålet er trivsel – om brain breaks i undervisningen 

i dette nummer af MOV:E)

 

Frikvarter: I frikvartersindsatsen er der fokus på, at der skal 

være forskellige aktivitetstilbud, og at alle elever skal have 

nogen at være sammen med i frikvartererne. Dette arbejdes 

der blandt andet med gennem ’tre til trivsel’, hvor lærere og 

pædagoger før frikvarterets start, understøtter eleverne i at 

danne positive fællesskaber gennem konkrete legeaftaler. 

(Læs mere herom i Frikvarteret – det vigtigste tidspunkt på 

dagen i dette nummer af MOV:E)

Temadage: Ud over den daglige indsats på de tre områder 

afholdes der i løbet af skoleåret tre temadage, som skal give 

elever, lærere og pædagoger mulighed for yderligere fordy-

belse i tematikker omhandlende trivsel og bevægelse i sko-

len, herunder også diskussion og italesættelse af inklusions- 

og eksklusionsrelaterede emner.
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Sofie: ”Ja. Jeg synes at det kan være ødelæggende, når det 
med konkurrencen kommer ind. Så bliver vi uvenner.”

Størstedelen af de interviewede elever i den omtalte spor-
ty klasse har svært ved at se, hvordan idræts- og bevægelse-
saktiviteter kan foregå uden konkurrence. Det er som om, at 
alle aktiviteter bliver drejet i en konkurrenceorienteret ret-
ning, på trods af, at flere af eleverne tilkendegiver, at konkur-
rence ofte er årsag til konflikter. Som en del af projektets frik-
vartersindsats er der lagt vægt på at tilbyde alsidige aktivite-
ter, hvor konkurrence ikke er i fokus. Denne indsats skal yder-
ligere understøttes af positiv og konstruktiv vokseninvolve-
ring, hvor lærere og pædagoger hjælper eleverne med at 
danne inkluderende bevægelsesfællesskaber. At de voksnes 
opmærksomhed i frikvarteret efterspørges af en gruppe ele-
ver, som hjælp til at igangsætte eller blive en del af aktivite-
ter italesættes f.eks. således af en pige fra 6. klasse: 

”Lærerne kunne hjælpe os med at komme ind i det, så vi ikke 
sådan selv skulle begynde på det. Altså, at de sådan fik os startet.”

Manglende tolerance og forståelse for hinandens 
forskelligheder
Generelt set, er de fleste elever i mindre grad bevidste om, 
at deres motivation og forudsætninger for at deltage i sko-
lens idræts- og bevægelsesaktiviteter er forskellige. Denne 
manglende forståelse og hensynstagen til hinanden frem-
træder eksempelvis tydeligt i dette udsagn fra en dreng i et 
fokusgruppeinterview: ”Der er en her på årgangen, når vi er til 
idræt, han er ikke ret god til det. Han synes, at det gør ondt at 
lave en squat og en rygbøjning. Han kan ikke engang finde ud 
af, bare at tage én. Jeg synes at han er… han er en af mine ven-
ner, men til idræt, der er han altså lidt et pattebarn, når han ikke 
engang prøver. Så tænker man bare: ’Hvorfor er der specialregler 
for dem? Hvorfor skal de ikke være med? – De er bare for dovne.’”

Verbal nedgørelse, som ovenstående udsagn er et eksem-
pel på, indikerer, at der eksisterer en manglende forståelse 
og tolerance blandt nogle elever, også selvom eleven her 
fortæller, at han ser den omtalte elev som værende sin ven. 

Igennem observationer af skolehverdagen blev det synligt, 
hvordan negativt respons fra klassekammerater kan resulte-
re i, at nogle elever trækker sig fra aktiviteter, som en form 
for selveksklusion, måske for at beskytte sig selv. Dette itale-
sættes også af eleverne i fokusgrupperne, hvor de f.eks. be-
skriver, hvordan nogle elever ”dør med vilje” når klassen spiller 
dødbold i idrætsundervisningen.

Samarbejde i læringsteams
En anden situation i skolens idræts- og bevægelseskontek-
ster, der ofte er forbundet med tydelige eksklusionsmeka-
nismer, er gruppedannelsesprocesser (Grimminger, 2014). I 
projektet bliver dette især synligt i indsatsen omkring idræts-
undervisningen, hvor eleverne arbejder i faste læringsteams. 
Elever, der i høj grad er opsat på at konkurrere og på at vin-
de, udtrykker utilfredshed, når sammensætningen af teamet 
ikke er befordrende for det. Det kommer blandt andet til ud-
tryk på denne måde: ”Det er også det der med, at hvis man er 
kommet på et hold, hvor der er en person, der ikke lige er så god 
til det, så kan man godt blive lidt sur.”

Eleverne markerer typisk deres ærgrelse umiddelbart i for-
længelse af lærernes meddelelse om teamsammensætnin-
gen. På spørgsmålet, om eleverne har nogle gode oplevelser 
med at arbejde i faste læringsteams, svarer de, at de blev 
overrasket over, at de med tiden formåede at udvikle et so-
cialt sammenhold i teamet. En pige fra en 6. klasse fortæller:
”Altså mig og Pernille, da vi fik gruppen, da tænkte vi at mange 
af dem der var med, ikke var dem, der er mest sportsagtige, og 
at det så bare var et lortehold. Men så fik vi lært hinanden at 
kende, eller hvordan man nu kan sige det. Og så fik vi et fælles-
skab. På den måde fik man snakket meget mere med nogle man 
måske ikke snakker med så tit.”

Positive oplevelser med samarbejde i faste læringsteams 
er i bedste fald med til at udvikle elevernes syn på hinandens 
færdigheder i en positiv retning. Dette giver dem en bedre 
forståelse for de forskellige forudsætninger, der er repræsen-
teret i teamet. En forudsætning for at opnå denne udvikling 
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Figur 2. Svarfordeling på spørgsmål omkring lærernes oplevelse  

af projektets indsatser (n=93).

er dog, at lærerne fastholder den samme teamsammensæt-
ning henover flere lektioner, selvom eleverne udviser util-
fredshed. Derudover er det væsentligt, at idrætslærerne ar-
bejder med at nedtone fokus på konkurrence, for derimod 
at fremhæve kvaliteterne i at kunne samarbejde og hjælpe 
hinanden med at blive bedre i teamet.

Relationskompetence har betydning
Som lærer og pædagog har man en vigtig rolle i at gå forrest, 
når det handler om at skabe et inkluderende miljø i klassen 
og på skolen generelt. Hermed menes ikke blot opgaven i 
at understøtte eleverne i at opbygge respektfulde og om-
sorgsfulde relationer mellem hinanden, men også at man 
som lærer og pædagog selv formår at etablere gode relati-
oner til eleverne. En pige fortæller, at hun værdsætter denne 
egenskab hos hendes klasselærer: 

”Hun tør at tro på os – hvad vi sådan siger. Og hun hjælper 
os, hvis der er noget galt. Ikke bare oppe i skolen, men også der-
hjemme. Så hjælper hun også.” Omtalte lærer reflekterer såle-
des på hendes eget ansvar og rolle i at etablere en god rela-
tion til eleverne:

”Jeg føler, at jeg bliver nødt til at tage hånd om dem, og jeg 
er sikker på, at jo bedre en relation børnene har til deres voksen 
eller lærer, jo bedre lærer de også. Så relationen til mig er vigtig, 
for at de har det godt. – Men også at de ved, at jeg tager hånd 
om dem - at de kan stole på, at jeg nok skal tage hånd om dem. 
Det vigtigste er, at de har det godt, for ellers kan vi ikke komme 
nogen steder. Det er vigtigere for mig, end de 1000 mål. Dermed 
ikke sagt, at de 1000 mål ikke er vigtige, men det allervigtigste 
er, at de har det godt.” Som en del af projektets evaluering 
svarer de deltagende lærere og pædagoger på, i hvilken grad 
de oplever, at projektets indsats får flere elever til at indgå i 
fællesskaber og styrker sammenholdet i klassen. 

Som figur 2 viser, er tilbagemeldingen på disse spørgsmål 
overvejende positiv. Ca. 2/3 svarer, at de i nogen grad eller i 
høj grad oplever, at projektets indsats har en positiv indfly-
delse på fællesskabet og sammenholdet i klassen. 
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projektet har fået flere elever til at indgå i fællesskaber?
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Det store idrætsfællesskab er godt, men hvis man
ikke er til det, så ekskluderer det.

>

Svarene fortæller os, at projektets tilgang til idræt og be-
vægelse rummer et potentiale, når det handler om få flere 
elever inkluderet i skolens bevægelsesfællesskaber – men 
også at det ikke kan stå alene som indsatsområde. Børnefæl-
lesskaberne i skolen og de deri eksisterende inklusions- og 
eksklusionsmekanismer er komplekse, og kan tilmed udspil-
le sig ganske forskelligt fra klasse til klasse. Dette peger på, 
at man som voksen nødvendigvis må have et indgående 
kendskab til sine elever, det sociale hierarki i klassen, de for-
skellige grupperinger, hvilke børn der er i en udsat position 
og baggrunden for denne eksklusion. På den måde har man 
de bedste forudsætninger for at vide, hvor og hvordan man 
kan sætte ind for at forme et velfungerende klassefællesskab, 
hvor der på trods af forskelligheder er en oplevelse af, at man 
er ligeværdig. 

Sociale relationer er vigtigere end aktiviteten 
Skolen udgør en særlig social kontekst for idræt og bevæ-
gelse, med gode muligheder for at arbejde med relations-
opbygning og med at styrke fællesskabet gennem kropslige 
aktiviteter (Sederberg, Bahrenscheer, & Kortbek, 2017). Om-
vendt kan sådanne aktiviteter, hvor kroppen er på spil, også 
have et mindre hensigtsmæssigt resultat, hvis de didaktiske 
overvejelser og rammesætningen omkring aktiviteterne ikke 
tilgodeser elevernes forskellige forudsætninger for at delta-

ge. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at idræts- 
og bevægelsesaktiviteterne i skolen også rummer en risiko 
for at fastholde og reproducere en potentiel uhensigtsmæs-
sig social struktur, hvis det altid er de samme elever, der hen-
holdsvis høster succes eller gang på gang oplever at mislyk-
kes. Et stærkt kulturelt fundament på skolen, baseret på gode 
relationer, hvor eleverne forstår, accepterer og tolererer hin-
andens forskelligheder er en forudsætning for at lykkedes 
med at skabe positive børnefællesskaber og trivsel for alle. 
Pædagogisk italesættelse gennem fx temadage, klassemø-
der og frikvarterspolitikker er virkemidler, der kan være med 
til at skabe en sådan kultur. Det bør aldrig være den enkelte 
elevs ansvar at blive inkluderet – ansvaret ligger hos fælles-
skabet; for hvilken aktivitet kan ikke justeres, så den kan have 
én eller flere deltagere mere med? •
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Et stærkt kulturelt fundament på skolen, 
baseret på gode relationer, hvor eleverne forstår, 
accepterer og tolererer hinandens forskelligheder 

er en forudsætning for at lykkedes med 
at skabe positive børnefællesskaber 

og trivsel for alle.   
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Resumé

I Trivsel og Bevægelse i Skolen er et af må-
lene, at flere elever skal være med i sko-
lens idræts- og bevægelsesaktiviteter, 
som de selv har indflydelse på og er med 
til at udvikle. Derfor har alle indsatsom-
råder i projektet et gennemgående fo-
kus på at arbejde med øget elevinddra-
gelse. Denne elevinddragelse handler 
ikke om at opløse rammerne for elev-læ-
rer-samarbejdet, men om at lærere og 
elever arbejder sammen om at definere 
dem, så eleverne i større grad bliver 
medskabere af deres skoledag. I dette 
kapitel fremhæves og diskuteres de ge-
vinster, men også de udfordringer, som 
elever og lærere oplever, når de i pro-
jektet arbejder med elevinddragelse i 
skolens forskellige bevægelsesarenaer. 
Resultaterne fra praksis peger på, at der 
kan opstå motiverende og frugtbare 
processer, når eleverne inddrages og er 
medskabende – men også, at det kræ-
ver, at nogle vigtige forudsætninger er 
opfyldt.
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ELEVINDDRAGELSE  
I SKOLENS  
BEVÆGELSESARENAER

Anne-Didde Holt er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed fra Syd-
dansk Universitet. Anne-Didde har arbejdet som videnskabelig 
assistent på projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen, hvor hun pri-
mært har undersøgt elevernes perspektiv på indsatserne.

Lars Breum Christiansen er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, 
Ph.d., Lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk 
Universitet og projektleder på Trivsel og Bevægelse i Skolen.

”Det er nemmere at holde styr på dem (eleverne) og holde ro, når 
jeg siger, at de skal gøre sådan og sådan og sådan. Altså, når der 
ikke er noget at vælge imellem. Så har jeg bedre styring på det. 
For mig handler det om at lære at give slip og acceptere, at der 
måske er lidt mere uro, og at alle ikke lige laver det som jeg hav-
de tænkt de skulle. Så det prøver jeg på, og jeg synes ikke, at det 
er let. Men jeg arbejder henimod det, for jeg kan jo godt se idéen 
med det.” (Lærer)

Som lærer har man det overordnede ansvar for, at under-
visningen og skolehverdagen understøtter, at elevernes læ-
ring lever op til folkeskolens mål og krav. Det kan dog fore-
komme vanskeligt at anlægge et individuelt udgangspunkt 
og sørge for at inddrage den enkelte elev i tilrettelæggelsen 
af undervisningen, når lærere på samme tid angiver, at stof- 
og måltrængsel er en reel udfordring i skolen. Som citatet 
indledningsvist indikerer, bliver elevinddragelse ofte sidestil-
let med mere uro og mindre tid til at opfylde de respektive 
undervisningsfags omfattende færdigheds- og vidensområ-
der. De fleste undervisningssituationer i folkeskolen er ken-
detegnet ved at være voksenstrukturerede, hvor elevernes 
deltagelse er underlagt de præmisser, som er givet af de 
voksne (Morin, 2002). Dagligt præsenteres eleverne for fag-
ligt stof, som mange synes er kedeligt og derfor kun har be-
grænset eller slet ingen motivation for at engagere sig i, og 
det påvirker deres skoletrivsel (Knoop, Holstein, Viskum, & 
Lindskov, 2016). Fra forskningen ved vi, at inddragelse af ele-

verne i deres skolehverdag spiller en væsentlig rolle, når det 
handler om at vække og fastholde deres motivation. Når 
skolegangen og undervisningen opleves som meningsfuld 
og værdifuld for eleverne, er sandsynligheden for, at de vil 
engagere sig og deltage aktivt, større, hvilket igen vil afspej-
le sig i deres trivsel og læringsudbytte (Niemiec & Ryan, 2009). 
I dette kapitel tegnes et billede af de gevinster, men også de 
udfordringer, som elever og lærere oplever, når de i projektet 
Trivsel og Bevægelse i Skolen arbejder med øget elevinddra-
gelse.

Elevinddragelse i Trivsel og Bevægelse i Skolen
I Trivsel og Bevægelse i Skolen er elevinddragelse et gennem-
gående fokuspunkt i alle indsatsområder (idrætsundervis-
ningen, brain breaks og frikvarteret), med baggrund i selv-
bestemmelsesteoriens grundidé om at opfylde elevers behov 
for autonomi, for derigennem at styrke deres motivation og 
trivsel (Niemiec & Ryan, 2009). Det er her vigtigt at fastslå, at 
dette autonomibegreb ikke indebærer en uafhængighed til 
andre, eller er at forstå som et anarki uden regler. Autonomi 
refererer til, at man som individ føler en fri vilje og finder det 
meningsfuldt at engagere sig i specifikke aktiviteter (Deci & 
Ryan, 1985). Det er altid læreren, der har ansvaret for at sæt-
te den overordnede dagsorden for undervisningen og de 
aktiviteter der foregår i skolen, i samarbejde med kolleger og 
ledelsen. Derfor er det også op til læreren at tilrettelægge >
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Tabel 1. Inddragelsesniveauer indenfor projektets tre indsatsområder. Projektets tre temadage giver mulighed for yderligere fordybelse i arbejdet med elevinddragelse 

på forskellige niveauer indenfor de tre indsatsområder.

Inddragelsesniveau Lærerens rolle Eksempler fra de tre indsatsområder

1. Dialog og italesættelse  
skaber mening

Informere og  
forventningsafstemme

Idræt: Læringsmålene er tydelige for eleverne.
Brain Break: Eleverne har kendskab til kategorier og formål.
Frikvarter: Eleverne har viden om ’det gode frikvarter’.

2. Valgmuligheder og udvikling 
skaber ejerskab

Facilitere og 
processtyre

Idræt: Eleverne er inddraget i taktik, teknik, regler mv..
Brain Break: Eleverne er inddraget i valg af kategori og aktivitet.
Frikvarter: Eleverne er med til at udvikle en frikvarterspolitik.

3. Medskabelse fremmer selv-
stændighed og ansvarsfølelse

Støtte og vejlede Idræt: Eleverne sætter egne læringsmål.
Brain Break: Eleverne finder på og udvikler egne brain breaks.
Frikvarter: Eleverne udvikler en aktivitetsplan for frikvarteret.

undervisningen på en sådan måde, at den giver mulighed 
for, at eleverne kan påvirke egen og andres læring og trivsel. 
I Trivsel og Bevægelse i Skolen er ét af målene, at flere elever 
skal være deltagende i skolens idræts- og bevægelsesaktivi-
teter, som de selv har indflydelse på og er med til at udvikle. 
Med afsæt i grundtanken om at øge elevernes autonomi, 
arbejdes der i projektet med elevinddragelse på tre niveau-
er (se tabel 1). 

Niveau 1 indebærer den laveste grad af elevinddragelse. 
På dette niveau er aktiviteten og formen bestemt af lærerne 
på forhånd. Fokus er, at lærerne tydeliggør læringsmålene 
for aktiviteten, giver eleverne indsigt i udviklingsprocessen 
og lytter til deres synspunkter. Derigennem skal eleverne op-

leve det som meningsfuldt at engagere sig i undervisningen. 
På niveau 2 er graden af elevinddragelse større. Indholdet 
og formen er ofte bestemt af lærerne på forhånd, men gen-
nem forskellige valgmuligheder får eleverne en medskaben-
de rolle – eksempelvis, når de kommer med justeringsforslag 
til en aktivitet. Niveau 3 udgør det højeste niveau af elevind-
dragelse. På dette niveau er eleverne i stor grad medskaben-
de, idet de f.eks. er med til at definere egne læringsmål eller 
opfinde nye aktiviteter. At arbejde med elevinddragelse i 
Trivsel og Bevægelse i Skolen stiller krav til at arbejde bevidst 
og reflekteret med graden af elevinddragelse, så den løben-
de er tilpasset elevernes forudsætninger, samt den konkrete 
kontekst og aktivitet. 

I Trivsel og Bevægelse i Skolen er ét af målene, 
at flere elever skal være deltagende i skolens idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, som de selv har indflydelse 
på og er med til at udvikle.



43•  SÆRNUMMER 2017

>

DET EMPIRISKE MATERIALE I DENNE ARTIKEL STAMMER FRA:

Etnografisk casestudie (2 indsatsskoler):
Fire klasser på to skoler blev fulgt tæt af en forsker fra projektgruppen, som 
gjorde brug af etnografiske metoder. Forskeren deltog i alt i 28 skoledage 
og gennemførte i den forbindelse 10 fokusgruppeinterviews med 36 ele-
ver samt fire individuelle lærerinterviews.

Elevspørgeskema (24 skoler):
Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.-6. klasses elever ved projektets start 
i september 2015 og follow-up i maj-juni 2016. I alt deltog 2604 elever ved 
begge målinger ud af 3124 mulige elever. De fleste ikke-deltagende ele-
ver skyldes fravær på dagen for undersøgelsen.
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Inddragelse er ikke lig med ubetinget valgfrihed
I fokusgruppeinterviewene giver en gruppe af elever udtryk 
for, at de oplever mindre inddragelse efter indsatserne i Triv-
sel og Bevægelse i Skolen. Denne oplevelse relaterer sig særligt 
til indsatsen i idrætsundervisningen, hvor en række bestem-
te forløb skulle gennemføres, og genspejler sig også i elever-
nes svar i spørgeskemaundersøgelsen. 

På spørgsmålet ”Lærerne sørger for, at elevernes idéer bliver brugt 
i idrætsundervisningen?” svarer 32 % af eleverne på indsatssko-
lerne forud for indsatsen, at de er uenige eller helt uenige i 
dette udsagn. Efter indsatsen er tallet steget til 36 %. (figur 1). 
Samme billede gør sig gældende for eleverne på sammen-
ligningsskolerne. Forklaringen på denne udvikling skal blandt 
andet findes i den form for inddragelse, eleverne har været 
vant til forud for indsatsen. Størstedelen af de interviewede 
elever i projektet associerer elevinddragelse med en stor fri-
hedsgrad til selv at vælge de aktiviteter, der skal foregå.

Interviewer: ” Er der noget, I kan være med til at bestemme, 
når I har idrætsundervisning?”

Viktor: ”Nej.”
Liv: ”Ikke særlig tit.”
Sabrina: ”De har allerede fundet på det vi skal lave.”

I den seneste Status på idrætsfaget (SPIF) rapport fra 2011 (Von 
Seelen & Munk, 2012) fremstilles en overvejende traditionel 
tilgang til idrætsundervisningen, som er kendetegnet ved, 
at der typisk foregår flere aktiviteter samtidig, hvor eleverne 
har mulighed for at vælge den aktivitet, de helst ville deltage 
i. Et andet scenarie, der også bliver beskrevet, er, at aktivite-
ten er ens for alle, men at eleverne har mulighed for at væl-
ge sig ind på det niveau, der passer bedst til dem. På bag-
grund af SPIF-rapporten og en nylig rapport fra Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA, 2014) omhandlende medbestem-
melse på mellemtrinnet, tegner der sig et billede af tilgangen 
til elevinddragelse i folkeskolen, som primært tager afsæt i 
valg af aktivitet(er) eller idrætsdisciplin(er) og i mindre grad 
i arbejdsmetode og – form som f.eks. kunne være at arbejde 
i læringsteams og/eller med aktivitetsudvikling. En ensformig 
tilgang kan være problematisk, for hvis elevernes aktivitet-
sønsker altid er de samme, giver det ikke mulighed for at af-
prøve forskelligartede aktiviteter eller forskellige tilgange til 
de traditionelle aktiviteter. Samtidig er det vigtigt at være 
opmærksom på, om det altid er de samme elever, der får 
indfriet deres ønsker (Von Seelen & Munk, 2012).
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Figur 1.  Figurerne viser en samlet svarfordeling for de deltagende interventi-

ons- og sammenligningsskoler før og efter interventionen (N = 2573).
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I Trivsel og Bevægelse i Skolen er det overordnede indhold 
i idrætsforløbene bestemt på forhånd - med undtagelse af 
ét forløb (Skills-forløbet), hvor eleverne arbejder med en selv-
valgt aktivitet eller færdighed (jf. niveau 3, tabel 1). (Læs mere 
herom i Læring og trivsel i idrætsundervisningen i dette num-
mer af MOV:E). I de øvrige idrætsforløb er elevinddragelsen 
indarbejdet på en sådan måde, at eleverne er med til at ud-
vikle og forme delelementer indenfor den overordnede ind-
holdsramme, ved f.eks. at have indflydelse på værdier, taktik, 
redskaber, rum og/eller regler (jf. niveau 2, tabel 1). Nogle 
lærere oplever det som en udfordring at få eleverne til at 
tænke elevinddragelse på en ny og anderledes måde, end 
den de har været vant til. Denne udfordring går på tværs af 
alle projektets indsatsområder. Lærerne giver blandt andet 
udtryk for, at det skyldes en manglende overensstemmelse 
mellem deres og elevernes forståelse af elevinddragelse. En 
lærer fortæller eksempelvis:

”Hvis man skulle lege en leg, eller spille et spil, og man stoppe-
de op hen ad vejen, og eleverne var med til at lave om og komme 
med ideer, og prøvede at ændre på noget, så tror jeg egentlig, at 
læreren ville synes, at der er eleverne medskabende. Men jeg er 
ikke sikker på, at eleverne ville synes det samme, med mindre de 
selv har valgt, hvad man skal lave.”

For at opnå en fælles forståelsesramme, er det vigtigt at 
forventningsafstemme i starten af projektet, herunder afkla-
re forskellen mellem den valgfrihed eleverne har været vant 
til og den form for inddragelse, som de skal arbejde med 
som led i projektet. I denne dialog er det også vigtigt, at læ-
rerne giver eleverne en god begrundelse for formålet med 
de forskellige læringsaktiviteter og lytter til deres holdninger 
hertil, så eleverne oplever undervisningen og aktiviteterne 
som meningsfulde (jf. niveau 1, tabel 1).

Potentialer i øget elevinddragelse
Selvom det kræver tilvænning for både elever og lærere at 
arbejde med elevinddragelse på en ny og anderledes måde, 
er der flere eksempler på, at det lykkes at omsætte projektets 

tilgang i praksis. Her fortæller en gruppe af elever motiveret 
om deres oplevelse med projektets parkour forløb:

Mikkel: ”Okay! Altså, parkourbanen – der hvor man selv skal 
lave sin egen parkourbane. Det er sjovt! Og så skal man lave ide-
er til, hvad man kan lave på den.”

Jakob: ”Eller også, så har vi fået en besked om, at vi skal lave 
en bane, hvor vi skal øve os på rullefald. Så får vi redskaberne til 
det, og så skal vi prøve selv at lave en bane.”

Mikkel: ”Eller vi tager selv redskaberne… eller lærerne tager 
ét redskab som vi SKAL bruge, og så skal vi selv finde resten.”

Eleverne er her med på, at den overordnede indholdsram-
me er givet på forhånd – nemlig parkour, men de oplever 
indenfor denne ramme en stor grad af indflydelse og mulig-
hed for at præge aktiviteten med deres egne ideer, idet de 
f.eks. selv udformer deres parkourbane. Derudover bliver det 
af nogle elever også fremhævet, at inddragelse betyder gode 
muligheder for at tilføje egne interesser og præferencer, hvil-
ket gør, at de føler sig mere kompetente og har større tro på 
dem selv. En dreng fra en 4. klasse fortæller:

”Hvis de voksne bestemmer, så kan det ofte være noget man 
ikke kan lide, og noget man ikke kan finde ud af. Hvis man selv 
er med til at bestemme, så har man bedre tanker om det, og kan 
bedre komme til at finde ud af det.”

Udover, at inddragelse kan have en positiv virkning på 
elevernes kompetenceoplevelse, kan eleverne og lærerne 
se flere potentialer ved øget elevinddragelse. Begge parter 
bliver igennem interviews spurgt til, hvilke fordele de ser ved 
elevinddragelse i skolen, og deres svar ligner langt hen ad 
vejen hinanden. Eleverne oplever f.eks., at det giver dem 
større lyst til at deltage, når de bliver inddraget, og at de sy-
nes, det er med til at gøre aktiviteterne sjovere. Lærerne be-
skriver, at de oplever, at eleverne er mere interesserede og 
engagerede i aktiviteter, de kan sætte deres eget præg på. 
Eleverne nævner yderligere, at de oplever en større forplig-
telse og et medansvar med hensyn til deres deltagelse, når 
de selv er med til at bestemme noget. Lærerne beskriver, at 
eleverne er mindre negative og mindre tilbøjelige til at mel-
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de sig ud, når de kan påvirke præmisserne for deres delta-
gelse. Derudover oplever lærerne generelt, at eleverne gen-
nem øget inddragelse lærer at arbejde mere selvstændigt 
og ansvarsbevidst – en læreproces som de fremhæver som 
værende vigtig.

Det sociale miljø skal være trygt
At tage hensyn til andres interesser, meninger og holdninger 
og forhandle sig frem til gode løsninger for alle i et klasse-
fællesskab, er et vigtigt aspekt i arbejdet med elevinddragel-
se i skolen. Eleverne har først gode forudsætninger for at 
opleve en reel og kvalificeret inddragelse, når klassefælleska-
bet er velfungerende, og den enkelte kan være sig selv i 
gruppen. Elevernes sociale kompetencer og indbyrdes rela-
tioner spiller således en betydelig rolle i arbejdet med ele-
vinddragelse. I projektet oplever eleverne i forskellig grad at 
have nemt eller svært ved at byde ind med noget, når de 
bliver medinddraget. Det er særligt tydeligt omkring indsat-
sen med brain breaks. Én af grundene til, at nogle elever fin-
der det svært, er, at de er nervøse for den reaktion, de får fra 
deres klassekammerater. Det gælder især, når de inddrages 
i noget, der berører alle i klassen. Nervøsiteten resulterer i, at 
disse elever ofte er tilbageholdende og tøvende, eksempel-
vis når de skal være med til at vælge eller finde på en brain 
break, som en pige fra en 6. klasse her beskriver: 

“Altså, hvis jeg nu kom på en leg og alle andre så stemte imod 
den. – Så er det ikke sjovt!”

Lærerne oplever på samme måde, at en negativ eller af-
visende respons fra klassekammeraterne er en udfordring i 
arbejdet med elevinddragelse: ”De er så bange for, at de andre 
synes, at det er forkert.”

I det hele taget oplever lærerne, at det for nogle elevers 
vedkommende er svært, bare at skulle sige noget højt i klas-
sen.

”Jeg tror, at det handler om, at alles øjne er på den person. Jeg 
tror, at det er det de ikke kan lide. Det der med at være i fokus, 
når man kommer med sin idé. Det er der nogle, der synes er me-
get svært. Men det betyder jo ikke, at de ikke skal lære det, selvom 
det er svært.”

Elevernes og lærernes fortællinger peger på, at tryghed i 
klassefællesskabet er en forudsætning for, at elevinddragelse 
kan implementeres i skolen på en sådan måde, at det for alle 
opleves som noget positivt. I en undersøgelse foretaget af 
Børnerådet (Morin, 2002) fremgår det, at omkring hver femte 
elev i 6. klasse ikke tør sige sin mening højt i klassen. Yderlige-
re peger undersøgelsen på, at denne gruppe af elever ikke 
vurderer det positivt at have medbestemmelse, og at de hver-
ken oplever at have nære kammerater i klassen eller en god 
relation til deres klasselærer. I Trivsel og Bevægelse i Skolens 
spørgeskemaundersøgelse spørger vi eleverne, om de tør at 
sige deres mening, når de synes, at noget er uretfærdigt. Her 
svarer 10 %, at de sjældent eller aldrig tør sige deres mening. 
Vi spørger også eleverne, om de er bange for at blive til grin, 
når de går i skole. På det spørgsmål svarer 18 % af eleverne, at 
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SjældentMeget tit Tit Engang imellem Aldrig

37%

31%

22%

8%

2%

NejJa, meget Ja, i nogen grad Hverken eller

24%
58%

14%

4%

SjældentAltid For det meste Engang imellem Aldrig

38%

46%

11%

3%
2%

de er meget eller i nogen grad bange for at blive til grin i sko-
len. Endelig spørger vi eleverne, om de føler sig trygge i sko-
len, hvilket 5 % angiver, at de sjældent eller aldrig gør (figur 2). 

 I lighed med Børnerådets undersøgelse, peger elevernes 
svar i denne undersøgelse på, at der er plads til forbedringer, 

når det kommer til de sociale rammebetingelser for elevind-
dragelsen i skolen. At kunne udtrykke sin mening og føle sig 
taget alvorligt er en forudsætning for at opleve reel inddra-
gelse. Hver enkelt elev skal have mulighed for at opleve, at 
han eller hun kan bidrage med noget, og at det bidrag bliver 

Figur 2. Figurerne viser en samlet svarfordeling for de deltagende interventions- og sammenligningsskoler før interventionen (N = 2573). Svarene fordeler sig tilnærmel-

sesvis ens i begge grupper og er stort set uændret henover skoleåret.

>

Jeg tør godt sige min mening, når jeg synes, at 

noget er uretfærdigt?

Når du går i skole, er du så bange for at blive til grin?

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?
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anerkendt i fællesskabet. Hertil hører, at man føler sig accep-
teret og respekteret af andre, og værdsat som den man er 
(Deci & Ryan, 1985). 

Lærerne skal sætte rammerne, men også turde 
slippe kontrollen
Når man som lærer arbejder med elevinddragelse, kræver 
det ikke blot et indgående kendskab til det sociale miljø i 
klassen. Læreren skal også have et indgående kendskab til 
den enkelte elevs evner til at tage ansvar for egen læring 
under den løse struktur, der følger med elevinddragelse 
(DCUM, 2015).

Interviewer: ”Er der udfordringer i dét, at lade dem være 
del i det?”

Lærer: ”Ja, det er der. For der er børn, der har svært ved at ar-
bejde selv. De har svært ved det, når rammerne bliver så brede, 
at de skal finde på et eller andet. Men så skal man bare støtte 
dem i det. Altså, fordi de vælger en aktivitet, der allerede eksiste-
rer og så laver to regler, der ændrer den – at de så har opfundet 
det – det er bare fint. Så skal man som lærer bare støtte dem i 
det. Så jo, der er også udfordringer i det. Men selvfølgelig er det 
godt at lade dem være del i det.”

Citatet indikerer, at det stiller særlige krav til lærerne at 
kunne etablere de passende rammer og afpasse det rigtige 
niveau for inddragelse – med elevernes forskellige forudsæt-
ninger for øje. Lærernes rammesætning af aktiviteterne og 
undervisningen er altså helt central. Hvis rammerne bliver 
for brede er der en risiko for, at nogle elever bliver usikre på, 
hvad der forventes af dem.

Et andet væsentligt aspekt, som lærerne fremhæver i for-
bindelse med deres overvejelser om, hvorvidt de inddrager 
eleverne, er deres kendskab til den pågældende elevgruppe. 
Det går igen hos samtlige interviewede lærere, at jo bedre 
deres kendskab er til elevgruppen, desto lettere har de ved 
at sætte rammerne og finde det passende niveau. Er deres 
kendskab til eleverne ikke så stort, er der en tendens til, at 
de undlader at inddrage eleverne, for på den måde at und-

gå, at der opstår en eventuel kaotisk situation, som en lærer 
her beskriver: 

”Hvis du ikke ved, hvor du har de forskellige elever, så kan det 
godt være svært at sætte sådan noget kaos i gang. Så det har 
meget med det at gøre, om man er en af klassens faste lærere 
og har mange timer med dem.”

Lærerne beskriver samtidig, at det er en balancegang mel-
lem på den ene side at inddrage eleverne, og på den anden 
side at sikre, at undervisningen styres i den rigtige retning så 
den lever op til de givne mål og krav. Dette dilemma optræ-
der også i SPIF-undersøgelsen fra 2011 (Von Seelen & Munk, 
2012), hvor de adspurgte lærere tilkendegiver, at det er van-
skeligt at forene elevinddragelse med det faktum, at de sam-
tidig skal sikre fagets mål. Ifølge rapporten er elevinddragel-
se i idrætsundervisningen faldet i perioden fra 2004-2011, 
hvilket tilskrives de øgede krav, der gennem årene er kom-
met i folkeskolen. Fra international forskning ved vi, at en af 
de væsentligste årsager til, at lærerne bruger kontrollerende 
strategier i undervisningen er, at de oplever, at der ligger et 
pres på dem ovenfra, eksempelvis fra ledelsen og/eller poli-
tiske vedtægter. De lærere, der føler sig mest kontrolleret, er 
samtidig også de lærere, der har en tendens til at yde mest 
kontrol overfor eleverne (Ntoumanis & Standage, 2009; Van 
den Berghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk, & Haerens, 2014). 
Det synes altså problematisk, hvis lærere oplever elevinddra-
gelse som en hindring for at kunne efterleve de krav, der er 
stillet til dem, og af den grund udelader det, eller vælger at 
anvende kontrollerende strategier. Dette dilemma nikker læ-
rerne i projektet genkendende til. Her fortæller en af lærerne, 
at hun i hendes forsøg på at inddrage eleverne i brain breaks 
oplever, at det koster ekstra tid fra de faglige opgaver, hun 
gerne vil nå: 

”For så står jeg jo i et skisma mellem min faglighed og så det, 
at jeg pludselig skal bruge et kvarter til tyve minutter ekstra i ny 
og næ, hvor jeg så tænker: ’Jamen, vi skulle jo også lige have 
nået...’ Jeg tænker, at det som lærer er en proces, man skal over-
give sig til det, og som man skal acceptere og give sig tid til.”
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>

Elevernes og lærernes erfaringer fra praksis 
peger på nogle vigtige forudsæ tninger, når 
det gælder rammerne for optimal elevinddra-
gelse:

DElever og lærere skal opnå en fælles forståel-
sesramme. 

DKlassefællesskabet skal være velfungerende  
og trygt.

DLærerne skal have et indgående kendskab  
til elevgruppen, både fagligt og socialt.

DMål og krav ovenfra skal støtte op om arbej-
det med elevinddragelse.

DElever og lærere skal prøve at arbejde med  
elevinddragelse mange gange.

At lærerne ofte fokuserer mere på gennemførelse af deres 
undervisning og mindre på elevernes læringsparathed ses 
også i elevernes beretninger. Eleverne fortæller blandt andet, 
at det har indflydelse på, om de får en brain break, eller om 
læreren sløjfer den, for at kunne bruge mest mulig tid på at 
arbejde med de planlagte opgaver.

Iben: ”Det er også ofte, når vi spørger vores lærere om vi skal 
lave en brain break – altså, de vil jo gerne have, at vi lærer noget, 
så de tænker nok: ’Ej, nu ikke igen! Så bliver de ret irriterede på os.”

Interviewer: ”Hvad tror I, at lærerne tænker om brain breaks?”
Johanne: ”At det tager for meget tid af deres undervisning. 

Men de ved jo ikke, hvordan det er at sidde en hel dag og kigge 
på en skærm uden at få luft.” 

At arbejde med elevinddragelse er en læreproces 
- for både elever og lærere 
Elevinddragelse skal afpasses i et optimalt forhold, som bør 
tage afsæt i målsætningen for aktiviteten og den pågælden-
de elevgruppe. På den ene side peger udtalelserne fra elever 
og lærere på, at der kan opstå motiverende og frugtbare 
processer, når eleverne inddrages og er medskabende. På 
den anden side viser eksemplerne også, at et velfungerende 
socialt miljø i klassen er en nødvendig forudsætning, og at 
lærerens kendskab til elevgruppen og rammesætningen af 
aktiviteter er helt central. Når det gælder rammesætningen 
for elevinddragelse er struktur, gennemsigtighed og forud-
sigelighed nøgleord. At arbejde med elevinddragelse hand-
ler ikke om at undervisningsformen skal være ’laissez faire’, 
men om at lærere og elever kan arbejde sammen om at de-
finere lærings- og udviklingsmål og indfri dem. Det forud-
sætter, at man som lærer arbejder bevidst og systematisk 
med graden af elevinddragelse og tilpasser den til den kon-
krete situation, elevgruppen og aktiviteten. For eleverne i 
projektet er det en læreproces at skulle agere i den anderle-
des undervisningsstruktur, som blandt andet stiller krav til 
større selvstændighed. For lærerne er det en læreproces at 
åbne op for øget elevinddragelse og indtage en ny rolle, som 

i højere grad er kendetegnet ved at være processtyrende og 
støttende. Klart er det, at lærerne skal gå forrest ved aktivt at 
vælge, at eleverne skal inddrages mere i skolehverdagen. En 
vigtig forudsætning herfor er, at de oplever en værdi i arbej-
det med elevinddragelse, som er mere end blot elevinddra-
gelse for elevinddragelsens skyld. Det skal derfor give mening 
for lærerne samt være forenelig med folkeskolens mål og 
krav. Lærernes autonomi skal med andre ord også under-
støttes. • 
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>

Når det gælder rammesætningen for 
elevinddragelse er struktur, gennemsigtighed

og forudsigelighed nøgleord.
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Resumé

Med afsæt i Trivsel og Bevægelse i Skolen 
sætter dette kapitel fokus på skolens stør-
ste og mest markante bevægelsesfag – 
idræt. Idrætsundervisningen er på den ene 
side et fag mange børn og unge er glade 
for og glæder sig til, og på den anden side 
er det et fag, hvor børn kan opleve eksklu-
sion, nederlag og utilstrækkelighed. Idræts-
faget er præget af stærke traditioner og 
kulturer, ikke mindst fra fritidsidrætten. 
Det fordrer derfor konkrete løsninger, skar-
pe strukturer samt løbende kompetence-
udvikling af idrætslæreren, såfremt de 
gældende diskurser skal udfordres. I artik-
len præsenteres dels det teoretiske grund-
lag for idrætsundervisningen i projektet, 
Trivsel og Bevægelse i Skolen, samt de erfa-
ringer og resultater den ’nye’ undervisning 
har medført.

Idræt har som skolens primære 
bevægelsesfag en central opgave 
i at fremme børns glæde ved og 

lyst til fysisk aktivitet.
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LÆRING OG TRIVSEL I 
IDRÆTSUNDERVISNINGEN

Eleverne er allerede godt i gang med at spille fodbold i hallen 
inden læreren kommer. Eller det vil sige, en stor del af drengene 
er i gang med fodbold. Pigerne sidder på bænkene og snakker i 
små grupper. Læreren kommer og lektionen går i gang efter en 
kort introduktion. Elever ved godt, hvad dagens lektion byder på 
– det er 3. lektion i idrætsludo. Der arbejdes koncentreret i de fle-
ste teams, og selv de elever, der ikke så ofte er deltagende i un-
dervisningen, virker engagerede og byder ind, når læreren spør-
ger ind til spillet, efterspørger udviklingsmuligheder eller beder 
grupperne reflektere over deres taktik. Efter et stykke tid opstår 
der dog uro blandt nogle elever: ”Hvorfor skal vi have de samme 
grupper som sidst?”. ”Hvorfor skal vi stå stille og snakke så meget 
undervejs – kan vi ikke bare spille?” og efter yderligere et stykke 
tid siger læreren: ”Hvis I nu opfører jer pænt og gør som jeg siger, 
så får I lov til at spille dødbold de sidste 10 min af timen”. Elever-
ne fortsætter med idrætsludo og spørger med jævne intervaller 
til, hvornår det er tid til dødbold.

Med afsæt i denne feltnote om praksis i idrætsundervis-
ningen vil denne artikel komme ind på de oplevelser, udfor-
dringer og succeser, som idrætslærerne beretter om i forbin-
delse med de tiltag i projektet, der har været rettet på at 
ændre praksis i idrætsundervisningen.

Idræt i skolen
Idræt har som skolens primære bevægelsesfag en central 
opgave i at fremme børns glæde ved og lyst til fysisk aktivi-
tet. Ikke blot er det eksplicit beskrevet i fagets formålsformu-
lering (www.emu.dk), det er også en oplevelse mange elever 
har af idrætsundervisning i skolen hvor mange oplever det 

som deres yndlingsfag. Samtidig er der dog en ikke ubety-
delig andel af skolens elever, der ikke bryder sig om idræt i 
skolen. Det kan have flere forklaringer, som løbende er for-
søgt belyst gennem undersøgelser af idrætsfaget i skolen 
(EVA, 2004; Munk & von Seelen, 2012). Her peges blandt an-
det i retningen af: a) en alsidighed, der har ringe kår, både 
hvad angår indhold og metoder, b) en undervisning, der er 
præget af en boldspilsdiskurs, c) mange lærere uden linje-
fagsuddannelse, d) mål præget af højt aktivitetsniveau og 
sved på panden, og e) manglende tid til forberedelse, hvor 
dagligdagspragmatisme og hurtige løsninger således ofte 
bliver virkeligheden. En af konsekvenserne heraf kan ses som 
manglende lyst eller evne til at indgå i idrætsundervisningen 
hos nogle elever. Særligt udtalt er disse konsekvenser hos de 
elever, der ofte betegnes som de idrætsusikre. Det er elever, 
der af forskellige årsager ikke bryder sig om idræt (i skolen). 
Disse årsager kan både være relateret til begrænsede moto-
riske kompetencer, overvægt, udfordringer med at indgå i 
sociale sammenhænge, meget lidt praktisk idrætslig erfaring, 
eller det kan blot være elever for hvem, at den typiske ’sko-
leidræt’ opleves ekskluderende. I projektet, Trivsel og Bevæ-
gelse i Skolen, har vi fokus på at motivere alle elever gennem 
idræt og bevægelse. I forsøget på at forstå, hvad eleverne 
oplever som årsager til manglende motivation for og lyst til 
idræt og bevægelse i skolen, har vi i de tidlige faser af pro-
jektet interviewet elever, som af lærerne kategoriseres som 
idrætsusikre. Opsummerende er deres forklaringer, at de ikke 
motiveres af den idræt, de møder i skolen, men at de uden-
for skoleregi ofte er både aktive og glade for at bevæge sig. >

Søren Smedegaard  er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, 
Ph.d.-studerende i FIIBL, og Lektor ved UCL - Læreruddannelsen 
på Fyn. Søren har haft sit primære fokus på implementering, 
procesevaluering samt idrætsundervisning i projekt Trivsel og 
Bevægelse i Skolen
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Noget kunne derfor tyde på, at den måde hvorpå lærere for-
valter idræt i skolen ikke virker motiverende for alle elever 
(Holt, 2015).

Den teoretiske baggrund  
for en ny tilgang til idrætsundervisning
Der er forskningsmæssig konsensus om, at idræt og bevæ-
gelse har et reelt potentiale til at fremme børns trivsel, men 
samtidig at der ingen automatisme er herimellem (Bailey, 
Hillman, Arent, & Petitpas, 2013). For at opnå positive effekter 
af idræt og bevægelse på trivsel er ikke mindst typen af be-
vægelse og konteksten, hvori det foregår, afgørende (Lubans, 
Plotnikoff, & Lubans, 2012). Et af forskningens bud på, hvad 
der kan fremme elevers motivation for at deltage i bevægel-
sesaktiviteter, som f.eks. de aktiviteter, der indgår i idrætsun-
dervisningen, udspringer i selvbestemmelsesteorien (Bangs-
bo et al., 2016; Ryan & Deci, 2000). Med afsæt i selv- 
bestemmelsesteorien fokuserer projektets bevægelsesind-
satser, henholdsvis frikvartersaktiviteter, aktive pauser i un-
dervisningen og idrætsfaget, på tre grundlæggende psyko-
logiske behov, som udgør fundamentet i teorien; 1) behovet 
for at opleve autonomi gennem medskabelse, 2) behovet for 
at opleve sig kompetent ved at prøve mange forskellige ak-
tiviteter, øve sig og blive bedre og få succesoplevelser, samt 
3) behovet for at opleve socialt tilhørsforhold ved at være en 
del af et fællesskab (Deci & Ryan, 2002).

Foruden selvbestemmelsesteorien er der i projektets til-
gang til idrætsundervisningen fokus på undervisningsklima-
et med inspiration fra Achievement Goal Theory og dennes 
skelnen mellem et præstations- og mestringsklima (Standa-
ge, Duda, & Ntoumanis, 2003). Hvor præstationsklimaet er 
præget af interpersonel konkurrence, egoinvolvering, straf 
af fejl samt normative sammenligninger, er mestringsklima-
et kendetegnet ved strukturer, der støtter stor indsats, ele-
vinvolvering og samarbejde omkring opgave- og lærepro-
cesser (Standage et al., 2003). Tyngden har derfor været på 
at etablere et mestringsklima med fokus på medskabelse, 

succesoplevelser og fællesskab. Udmøntningen af disse te-
oretiske strukturer har konkret betydet, at de udarbejdede 
undervisningsforløb i idræt, foruden at tage udgangspunkt 
i formål og læringsmål fra idrætsfaget, har fokuseret på vari-
ation i både indholdsvalg samt metodiske tilgange. Ligele-
des er praksisfællesskabet centreret omkring faste teams i 
hvert forløb i form af fire dobbeltlektioner, mens muligheden 
for medskabelse er indarbejdet i hver undervisningslektion 
gennem de valgmuligheder, som eleverne kunne inddrages 
i, herunder gruppens målsætninger, taktiske overvejelser, 
lektionens tilrettelæggelse med videre. Alle disse tiltag for-
drer en underviserrolle, der i mange situationer vægtes mere 
mod funktionen som vejleder og processtyrer fremfor træner 
og formidler af ekspertviden i idræt. 

Inspireret af den internationale evidensforskning på om-
rådet, blev der, i forsøget på at omsætte disse overvejelser 
på en konkret og let forståelig måde, udviklet et sæt prag-
matiske principper, kaldet de FAST:E idrætsundervisnings-
principper (Lubans et al., 2017) (Figur 1). Principperne er mo-
dificeret efter en evidensbaseret skabelon for udvikling, 
gennemførsel og evaluering af fysiske aktivitetsindsatser i 
skolen, der er funderet i blandt andet selvbestemmelseste-
orien og Achievement Goal Theory.

 

Det handler om at blive bedre
- ikke bedst! 
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Undervisningsmateriale
Til projektet blev der udarbejdet otte undervisningsforløb 
bestående hver af fire dobbeltlektioner. Undervisningsma-
terialet har dels været tilgængeligt via projektets hjemme-
side (www.trivselogbevægelse.dk), og blev dels udleveret 
på tryk til idrætslærerne i forbindelse med kompetenceud-
viklingsworkshops undervejs i projektet. Der blev på disse 
workshops arbejdet generelt med tilgangen til idrætsunder-
visningen, såvel som med afprøvning af udvalgte forløb i 
praksis. 

Undervisningsmaterialet er udformet som vejledende in-
spirationsmateriale ud fra en præmis om, at undervisning 
altid skal tilpasses til den lokale kontekst, som f.eks. elevernes 
forudsætninger, skolens idrætsfaciliteter, lærerens forudsæt-
ninger osv. Det er derfor væsentligt, at idrætslærerne foreta-
ger tilpasninger af materialet, gerne i samarbejde med kol-
legaer, således at den bedst mulige kvalitet i idrætsunder-
visningen opnås. Det er dog vigtigt, at de grundlæggende 
pædagogiske principper ikke ændres radikalt, så der ikke 
afviges fra fokus på trivsel og læring i idrætsundervisningen. 
Netop denne tilgang med lokal tilpasning indenfor rammer-

ne af den oprindelige forandringsteori, har i tidligere forsk-
ningsprojekter vist sig at være af afgørende betydning for 
både motivation og succesfuld implementering af fysiske 
aktivitetsindsatser i skolen (Naylor et al., 2015; Scaccia et al., 
2015) 

Opbygningen af undervisningsmaterialet følger en ska-
belon, hvor der indledningsvist præsenteres en kort beskri-
velse af forløbet med trinmål, læringsmål og tegn på læring, 
hvorefter en struktur og opbygning af forløbets fire dob-
beltlektioner præsenteres. I materialet præsenteres otte un-
dervisningsforløb, der skiller sig ud fra de mere traditionel-
le foreningsidrætter, som idrætsundervisningen ofte læner 
sig meget op af (Munk & von Seelen, 2012). Dette for at 
imødegå den skævvridning, der ofte ses i skoleidrætten, 
hvor en andel af eleverne har mange kropslige erfaringer 
og kendskab til normer, værdier og regler, som typisk er 
hentet fra foreningsidrætterne. 

Et af de skræddersyet forløb, der var en særligt blandt 
mange undervisere såvel som elever, er forløbet ”Skills”  
(figur 2 og 3). Skills-forløbet handler grundlæggende om, 
at eleverne selv sætter sig mål, udarbejder en træningsplan, >

FAIR

Mulighed for succes

AUTONOMI
Valgmuligheder

Medskabelse

SUPPORT
Feedback

Anerkendelse

TEAM
Praksisfælleskab

Samarbejde  
Gensidig læring

EKSTRA
Variationer

Konkurrence

1. Alle elever skal have lige mulighed for succes uanset erfaring og motivation 
2. Der skal være et mestringsklima frem for et konkurrenceklima – det handler om 
at blive bedre - ikke bedst! 

1. Eleverne skal inddrages på �ere planer i planlægning og afvikling 
2. Medskabelse ligger i hvordan og ikke nødvendigvis i hvad der arbejdes med
3. Medskabelse ligger i at give ansvar for egen og andres læring

1. Feedback og anerkendelse både fra lærer til elev og fra elev til elev 
2. Eleverne skal inddrages og oplæres i at give feedback og anerkendelse 
3. Feedback kan med fordel være neutral og observerende 

1. Teamet arbejder mod et fælles mål – at opleve succes med læringsmålene
2. I praksisfællesskabet har medlemmerne forskellige erfaringer
3. Teamet kan lære af hinanden, uanset typerne af erfaring med idræt

Figur 1. FAST:E idrætsundervisningsprincipper 
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dygtiggør sig og afslutningsvist fremlægger resultaterne for 
deres klassekammerater. Det er således et af de forløb, hvor 
det bliver særlig tydeligt, hvordan de FAST:E undervisnings-
principper kan inddrages i idrætsforløbene. 

På baggrund af tidligere erfaringer med brugen af un-
dervisningsprincipperne er forløbet et godt eksempel på 
en idrætsundervisning, der netop styrker elevernes medbe-
stemmelse og mestringsmotivation, men det stiller også 
nye og anderledes krav til lærerne. I en tidligere publicering 
beskrives lærernes rolle således: : […] ”lærerne er ikke fageks-
perter, og de ved ikke på forhånd, hvilke udfordringer de skal 
være parate til at håndtere. Til gengæld kræver forløbet, at  
lærerne er proceseksperter, og at de har forberedt sig på at give 
eleverne feedback på deres individuelle processer”. (Christian-
sen, 2016). 

Læring er skolens omdrejningspunkt
Referencerammen for langt de fleste lærere i skolen er læ-
ring, hvorfor tiltag der søges implementeret i skolen har 
størst chance for at blive realiseret i både politikker og prak-
sis, såfremt de flugter med skolens overordnede mission 
(Domitrovich et al., 2008). I idrætsfaget står læring således 
også centralt jævnfør fagets formålsparagraffer, men ofte 
kobles læring i idrætslige kontekster i overvejende grad til 
den praktiske dimension af færdigheds- og vidensmål. Det 
har den konsekvens, at de kropslige og tekniske aspekter 
fylder meget i skoleidrætten – for både lærere og elever. I 
Trivsel og Bevægelse i Skolen er der også fokus på den krops-
lige læring og forbedring af færdigheder, men dette foregår 
sideløbende og i tilknytning til fagets øvrige kompetence-
mål. Der er en national såvel som international forståelse af 

Figur 2.  Uddrag fra forløbet ”Skills”.

Trivsel og Bevægelse i Skolen

2

Skills
Dette forløb er et såkaldt åbent ”skills” forløb (se begrebsboks).
Her skal eleverne selv være med til at bestemme, hvad de kunne tænke sig at blive bedre til – og i forlængelse heraf lave en lille beskrivelse/
fremlæggelse af, hvordan de har fundet ud af at dygtiggøre sig.

Som udgangspunkt er der kun de begrænsninger som faciliteterne og omgivelserne sætter – samt at det skal omhandle idrætslige færdig-
heder. Det betyder, at det kan være svært at træne skills i undervandsdykning eller bueskydning (med mindre man udvider konceptet og 
inddrager de omkringliggende foreningsmuligheder), ligesom at træning af pæn håndskrift ikke tæller med her. 

Eleverne skal lave en plan for deres ”egne” lektioner, som læreren skal godkende og give et par hurtige ord med på vejen (beskrevet i lektion 
1). Forløbet udføres i TEAMS, men ikke nødvendigvis med samme skill eller samme målsætning. 

I dette forløb får læreren i endnu højere grad end tidligere en konsulent- /facilitatorrolle, mens eleverne får stor grad af ansvar for egen 
læring.

God fornøjelse og god undervisning!

Fælles mål efter 5. klasse

Alsidig idrætsudøvelse
Kan & har viden om

En del af elevens egen opgave at angive

Idrætskultur og relationer
Kan & har viden om

En del af elevens egen opgave at angive
Forløbet er et inde/
ude forløb

Begrebsboks

Skills er et slang-ord for når en 
færdighed eller kunnen er sej/
god/flot/mestret/udviklet/….

Man kan bruge ordet ved blot 
at kalde det ud, når man ser én 
lave noget, der er flot/sejt/på 
højt niveau – ”SKILLS”

Når man arbejder med ”skills” 
kan det foregå på alle mulige 
områder og med alle tænkelige 
færdigheder – store som små.

Henvisninger og 
inspiration

Google
Youtube
Læreren
Andre elever
En træner
Familie 
……

Læringsmål
Eleverne kan selv udforme og 
beskrive eget træningsforløb.
Eleverne kan være medbe-
stemmende på opøvelse af en 
specifik skill.
Eleverne kan fremlægge og 
producere et givent produkt i 
relation til egen udvalgte skill.

Egne læringsmål:

Tegn på læring
Eleverne formulerer egne mål.
Eleverne har lavet plan for en 
træningsproces.
Eleverne har lavet et produkt i 
relation til et udvalgt skill.
Eleverne træner målrettet mod 
at blive bedre til en specifik 
skill.

Egne tegn på læring:
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>

og forventning om, at idrætsfagets rolle er at aktivere børn 
og unge, give dem sved på panden for på den måde at bi-
drage til sundheden og imødekomme de generelle anbe-
falinger for daglig fysisk aktivitet (Hobbs, Daly-Smith, McKen-
na, Quarmby, & Morley, 2017; Munk & von Seelen, 2012). Der 
ses sågar en stigende tendens til, at idrætsfagets kvalitet og 
formål vurderes på baggrund af (delvis) objektive målinger 
af aktivitetsniveau og tid brugt i forskellige intensitetszoner 
(Hobbs et al., 2017). I dette projekt er der ikke fokus på mæng-
den, ej heller på intensiteten af den fysiske aktivitet, men der-
imod på motivationen for deltagelse, hvilket ikke altid har-
monerer med den eksisterende idrætskultur på skolerne. 
Denne idrætskultur med fokus på sved, intensitet og konkur-
rence er fremherskende blandt mange af de idrætsstærke 
elever. Disse elever har ofte en dominerede rolle i idrætsun-

Figur 3.  Uddrag fra forløbet ”Skills”.

Trivsel og Bevægelse i Skolen

4

SKILLS – forløb SKILLS – forløb SKILLS – forløb
Hvad: 
Jeg vil gerne kunne lave ”jorden-rundt”.

Hvordan og hvor:
1. Jeg vil søge på youtube for at finde ud af, hvad man skal kunne  

(hjemme)
2. Jeg vil dele øvelsen op i små øvelser, der indgår i den færdige 

øvelse (lektion 1)
3. Jeg vil snakke med Tobias fra 6.klasse som kan fortælle, hvad 

har han g jort for at lære det? (frikvarter)
4. Jeg vil træne meget – med forskellige slags bolde og balloner 

(lektion 1 +2)
5. Jeg vil lave ”SKILLS – dagbog” for at følge min udvikling og 

træning (hjemme)
6. Jeg vil filme mig selv for at se, hvor jeg skal blive bedre (lektion 

2)

Fremlæggelse - præsentation - produkt:
Jeg vil lave en lille film, som viser min fremgang fra start til slut.

Hvad:
Jeg vil gerne kunne løbe 4 km på 25 min. 

Hvordan og hvor:
1. Jeg vil gerne kunne løbe 4 km på 25 min.
2. Jeg vil starte med at lave et test-løb for at se min nuværende 

tid (lektion 1)
3. Jeg vil søge på træningsprogrammer på nettet (hjemme)
4. Jeg vil ringe til en løbeklub for at høre, hvordan de træner børn 

(hjemme)
5. Jeg vil lave en træningsplan for de næste 4 uger (lektion 1+2)
6. Jeg vil løbe træningsintervaller (lektion 2)
7. Jeg vil slutte af med et 4 km testløb (lektion 3)

Fremlæggelse - præsentation - produkt:
Jeg vil vise min fremgang med tider og resultater og hvor mange % 
jeg er gået frem. 

Hvad: 
Jeg vil gerne kunne stå på hænder. 

Hvordan og hvor:
1. Jeg vil snakke med Anne fra klassen, der går til gymnastik for 

at høre hvordan de træner håndstand (hjemme)
2. Jeg vil undersøge på nettet hvilke muskler, der er vigtige at 

være stærke i (hjemme)
3. Jeg vil læse om, hvilke teknikker der er vigtigt at huske 

(hjemme)
4. Jeg vil finde mange forskellige øvelser og prøve dem – også 

modtagning (lektion 1+2+3)
5. Jeg vil øve mig hver dag – også hjemme om aftenen (lektioner 

+ hjemme)

Fremlæggelse - præsentation - produkt:
Jeg vil lære andre at stå på hænder i en lille håndstands-workshop.

dervisningen qua deres kompetencer, og de er ikke altid åbne 
for forandringer i det kendte og skattede idrætsfag, som den 
indledende praksisbeskrivelse blandt andet tydeliggør. 

Lærernes oplevelse af  
den nye tilgang til idrætsundervisningen 
En af de mere markante virkninger af projektet knytter sig til 
idrætslærernes engagement. Godt ni ud af ti idrætslærere 
har gennemført over halvdelen af deres idrætsundervisning 
med afsæt i det udleverede undervisningsmateriale. Yderme-
re svarer halvdelen af lærerne, at næsten alle lektioner har 
taget udgangspunkt i de skræddersyede forløb. Dette enga-
gement hænger sandsynligvis sammen med, at langt stør-
stedelen (91%) oplever, at projektet i nogen grad eller i høj 
grad har styrket fagligheden i idrætsundervisningen (figur 4). 
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Slet ikkeI høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikkeI høj grad I nogen grad I ringe grad

19%

72%

6%

3%

13%

78%

9%

Figur 4. Svarfordeling på spørgsmål omkring idrætslærernes oplevelse af projek-

tets idrætsundervisning (n=32)

Figur 5. Svarfordeling på spørgsmål omkring idrætslærernes oplevelse af projek-

tets idrætsundervisning (n=32)

Ligeledes angiver ikke mindre end 87% af idrætslærerne, at 
de oplever, at de idrætsusikre elever i høj grad eller nogen 
grad har fået styrket deres motivation for idrætsfaget.

Hvad angår lærernes tro på, at idrætsundervisningen i 
projektet har en positiv effekt på elevernes trivsel, svarer 13%, 
at de i høj grad tror dette er tilfældet, 78% tror på dette i no-
gen grad, og kun 9% i mindre grad tror på denne sammen-
hæng (figur 5).  Som tidligere nævnt er en af udfordringerne 
ved projektets idrætsundervisning, der italesættes af idræts-
lærerne, opgøret med eller måske rettere udfordringen af 
den eksisterende idrætskultur. Flere idrætslærere giver i de 
løbende procesevalueringer af projektet udtryk for, at struk-
turer, som den teambaserede tilgang og elevinddragelsen, 
er noget, ikke mindst eleverne skal vænne sig til. Lærerne 
udtrykker, at forståelsen af medskabelse hos eleverne er ens-

betydende med det fuldstændige frie valg, og italesættelsen 
af medbestemmelse indenfor rammerne af undervisningen 
”ikke tæller med” set fra elevernes perspektiv. Denne forstå- 
else bekræftes i elevernes svar i spørgeskemaerne, hvor der 
spørges ind til den oplevede grad af medbestemmelse i 
idrætsundervisningen. På indsatsskolerne ses der et fald i 
den oplevede grad af medbestemmelse over projektperio-
den, hvilken kan være relateret til det øgede fokus på æn-
dringer i typen af medbestemmelse væk fra det frie valg (Læs 
mere herom i Elevinddragelse i skolens bevægelsesarenaer i 
dette nummer af MOV:E).

På spørgsmålet om, hvor lærerne oplever de største ud-
fordringer i at varetage projektets indsatser, svarer en idræts-
lærer: ”Idrætsundervisningen. Måske kan forløbene forenkles, så 
de syner lettere at gå til, men ellers skal der en stor indsats til for 

I hvilken grad oplever du, at projektet har styrket
fagligheden i idrætsundervisningen?

I hvilken grad har du tro på at idrætsundervisningen  
i projektet kan fremme trivslen?
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at skabe en kulturændring om idrætsundervisningen generelt”. 
Hvilket bakkes op, af en anden idrætslærer, der svarer: ”Hos 
eleverne. Eleverne har skullet vænne sig til den ”nye” idrætsun-
dervisning, hvor teamtanken, refleksion og sparing mellem ele-
verne er i fokus.” 

Den herskende idrætskultur kommer ligeledes til udtryk 
i interviews, der er foretaget med idrætslærere på skolerne, 
hvor samtlige lærere nævner elevernes attitude, som en ud-
fordring i deres arbejde med at implementere undervisnings-
forløbene. Lærerne oplever, at nogle elevgrupper modarbej-
der den nye idrætsundervisning, synes visse forløb er for 
stillestående og kræver mere ’fart på’ og ’mindre snak´. 

Én faktor, som går igen oftere end andre, når talen falder 
på udfordringer i projektet, herunder idrætsundervisningen, 
er manglende tid til forberedelse. Italesættelsen af den mang-
lende tid er tydelig i både spørgeskemaer, observationer og 
interviews. Her giver idrætslærerne generelt udtryk for en 
oplevelse af at have for lidt forberedelsestid til at leve op til 
projektets undervisningsforløb. Lærerne er i overvejende 
grad glade for udformningen af undervisningsforløbene og 
både omfang såvel som de bærende principper er blevet vel 
modtaget. Udfordringerne med omsætningen af principper-
ne og integrationen af disse i egen praksis er, ifølge lærerne 
selv, tid til forberedelse. Med de nye undervisningsforløb føl-
ger der for mange idrætslærere også krav til forberedelsestid, 
der er større end hidtil anvendt på idrætsundervisningen, til 
trods for inspirations- og undervisningsmaterialer. En idræts-
lærer fra en af indsatsskolerne fortæller:

”Men vi er jo presset på alle mulige fronter. Og vores forbere-
delsesfaktor er ekstrem lav. Så få det sat på papiret, som det er 
der (red. i undervisningsmaterialet), og få det gennemarbejdet, 
det vil vi aldrig have tiden til.”

Kompetenceudvikling – mere af det, tak!
På baggrund af observationer og interviews med idrætslæ-
rerne fremgår det tydeligt, at deltagelse på kompetenceud-
viklingsworkshops giver udtryk for stor lyst til og motivation 

for projektet, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende 
med, at lærerne føler sig kompetente til at varetage under-
visningsforløbene. Idrætslærerne fremhæver vigtigheden af 
selv at kunne mestre de færdigheder, som eleverne skal lære. 
De har dog ofte svært ved at beskrive, hvad der skal til for, at 
de føler sig kvalificeret til at organisere og orkestrere under-
visningen med den nye tilgang, hvor de i højere grad skal 
facilitere undervisningen. Lærerne kan godt overskue det 
praktiske i forbindelse med f.eks. opstilling af redskaber og 
igangsætning af undervisningen, mens lærerrollen og om-
sætningen af de FAST:E principper til praksis er mere udfor-
drende. Idrætslærerne som deltog i projektets kompetence-
udviklingsworkshops fremhæver, at forklaringerne til og 
afprøvningen af idrætsforløbene, sammenholdt med mulig-
heden for at mødes med kollegaer, er af afgørende betydning 
for succesfuld implementering af forløbene. Disse tendenser 
vedrørende evidensen af effektiv kompetenceudvikling bak-

>

DET EMPIRISKE MATERIALE I DENNE ARTIKEL 
STAMMER FRA:

Elevspørgeskema (24 skoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.-6. klasses 
elever ved projektets start i september 2015 og 
follow-up i maj-juni 2016. I alt deltog 2604 elever 
ved begge målinger ud af 3124 mulige elever. De 
fleste ikke-deltagende elever skyldes fravær på 
dagen for undersøgelsen.

Medarbejderspørgeskema (12 indsatsskoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pæ-
dagoger gennemført tre gange i løbet af indsats-
perioden i september 2015, januar og juni 2016.
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kes ligeledes op i den internationale forskningslitteratur af 
blandt andet Castelli og kollegaer (Castelli, Centeio, & Nicksic, 
2013). Fra en idrætslærer på indsatsskolerne lyder det: ”Men 
helt klart, det er en fordel, at have afprøvet det. Jeg føler mig be-
stemt mere rustet ved de forløb, hvor jeg selv har afprøvet det. 
Det er de forløb, der har fungeret bedst”, hvilket suppleres af en 
anden idrætslærer: ”Uden workshops’ne, så havde jeg ikke ta-
get det til mig.”

Noget kunne tyde på, at kompetenceudviklingsforløbet 
for idrætslærerne ikke har været omfangsrigt nok, idet fund 
i interviews og observationer indikerer, at idrætslærerne ikke 
føler sig godt nok rustet til at udføre den nye idrætsunder-
visning (Nørgaard, 2016). Idrætslærerne er tre gange i løbet 
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Figur 6.  Svarfordeling på spørgsmål omkring idrætslærernes oplevelse af projektets idrætsundervisning (n=32).

af skoleåret blevet spurgt til, hvor rustet de føler sig til at va-
retage den nye idrætsundervisning (Læs mere herom i De-
sign og implementering i dette nummer af MOV:E). Sammen-
holdes deres svar herpå med oplevelserne fra observation 
og interviews, kan der spores en vis diskrepans. Umiddelbart 
er idrætslærernes egen vurdering mere positiv end observa-
tions- og interviewanalyserne giver udtryk for. Det er dog 
tydeligt, at idrætslærerne føler sig bedre rustet i slutningen 
af skoleåret, hvor de har gennemført flere forløb og været på 
flere workshops (figur 6).

Idrætslærerne omtaler generelt projektet og de nye un-
dervisningsforløb meget positivt til trods for de skitserede 
udfordringer. Den positive stemning antages at være bygget 

T1
september 2015

T2
januar 2016

I hvilken grad føler du dig rustet til  
at varetage idrætsundervisningen i projektet?

T3
juni 2016
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op af idrætslærernes erkendelse af, at projektet er seriøst, 
samt at de føler sig som en del af det, hvilket giver dem lyst 
og interesse til at medvirke i projektet (Nørgaard, 2016). 

Hvordan oplevede eleverne idrætsundervisningen
Mange elever synes godt om idrætsundervisningen, og i 
særlig grad de yngste elever. Frem mod skolens ældste klas-
ser ses en faldende motivation for idrætsundervisning (Gu & 
Zhang, 2016; Munk & von Seelen, 2012). Samme tendens 
finder vi i projektet. 

På spørgsmålet om hvad eleverne synes om idrætsunder-
visningen svarer 80% på indsatsskolerne og 78% på sam-
menligningsskolerne, at de synes godt eller meget godt om 
idrætsundervisningen ved projektets start. I slutningen af 
projektperioden er disse faldet til 70% og 73% for henholds-
vis indsats- og sammenligningsskoler. Der er altså tale om et 
større fald på indsatsskolerne, der ligger ud over en forventet 

udvikling grundet elevernes stigende alder og som forment-
lig kan tilskrives den nye idrætsundervisning. I indsamlingen 
af empiri blev det konstateret, at der specielt på nogle skoler, 
hvor den eksisterende idrætskultur har været meget udfor-
dret af de nye tiltag, har været decideret modstand mod 
projektets idrætsundervisning Ud fra elevernes svar lader det 
ikke til, at de bærende principper som f.eks. medbestemmel-
se er blevet styrket i faget. Således angiver 21% af eleverne, 
at de er helt uenige i, at de er med til at bestemme i idræts-
undervisningen, mens 25% er uenige, 36% hverken/eller og 
kun 18% er enige eller helt enige . Dette kan der være flere 
forklaringer på. Én forklaring kan findes i elevernes forståelse 
af hvad medbestemmelse i idræt er (Læs mere herom i ’Ele-
vinddragelse i skolens bevægelsesarenaer’ i dette nummer 
af MOV:E). Eleverne giver udtryk for, at medbestemmelse in-
debærer, at de frit kan bestemme, hvad de vil foretage sig i 
undervisningen. Idrætslærerne har haft udfordringer med at 

Ligeledes angiver ikke mindre end 87% 
af idrætslærerne, at de oplever, at de idrætsusikre 
elever i høj grad eller nogen grad har fået styrket 

deres motivation for idrætsfaget. 

>
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få eleverne til at anskue medbestemmelsen fra andre posi-
tioner end den fuldstændige frie selvbestemmelse. Ligeledes 
kan et øget fokus på medbestemmelse også være med til at 
bevidstgøre eleverne om netop denne mulighed, hvorfor en 
konsekvens kan være en oplevelse af mindre medbestem-
melse, specielt på selve aktivitetsvalget.

Det starter i indskolingen
Idrætsfaget har gennem de seneste 15-20 år været genstand 
for adskillige nationale såvel som internationale undersøgel-
ser med henblik på at klarlægge fagets rolle i forhold til børn 
og unges sundhed, læring og trivsel samt evaluere den her-
skende diskurs i faget (EVA, 2004; Munk & von Seelen, 2012). 
Betydningen af idræt for sundhed, læring og trivsel er såle-
des grundigt undersøgt med overvejende positive resultater 
(Hills, Dengel, & Lubans, 2015; Sallis & McKenzie, 1991). Idræts-
fagets diskurs har på den nationale scene været præget af 
en kultur, hvor fysisk aktivitet/træning, præstation, ensidigt 
aktivitetsvalg og konkurrence har fyldt meget. Denne tilgang 
til idrætsfaget er der mange elever, der godt kan lide, for-
mentlig fordi de derigennem oplever stor grad af frihed, di-
sciplinkendskab fra foreningsidrætten og succesoplevelser. 
I samme ombæring er der dog en ikke ubetydelig andel af 
børn og unge, der ikke motiveres af og trives med netop 
denne tilgang til idrætsundervisningen. Det stod tydeligt i 
den indledende del af empiriindsamlingen , at idrætskultu-
ren på flere skoler bar præg af en ensidig tilgang til idræts-
faget, og at denne forståelse af skoleidrætten ligeledes var 
udbredt blandt eleverne på mellemtrinnet, som er den mål-
gruppe dette projekt har haft fokus på.

Såfremt alle elever skal have positive oplevelser og erfa-
ringer med læring i idrætsundervisningen, er det afgørende, 
at idrætsundervisningen i skolen ikke er en kopi af for-
eningsidrætten, hvilket forudsætter, at der allerede fra ind-
skolingen sættes fokus på idrætsundervisningens faglighed. 
Undervisningsmaterialet og afholdte workshops i projektet 
er målrettet på at skabe rammerne for en undervisning, der 

kan motivere alle elever, baseret på en mestringskultur og 
på selvbestemmelsesteoriens tre grundlæggende principper 
– medskabelse, succesoplevelser og fællesskab. Vi ser på den 
baggrund tegn på, at den del af projektet, som har fokus på 
idrætsfaget, lykkedes. Det kommer blandt andet til udtryk 
gennem flere deltagende elever fra gruppen af idrætsusikre 
elever, og lærere, der giver udtryk for at være glade for idræts-
undervisningen og som i samme ombæring angiver, at pro-
jektet har styrket fagligheden i idrætsundervisningen. 

Forudsætningerne for at lykkes med idrætsundervisnin-
gen bør baseres på to forhold: Kompetenceudvikling og 
struktur. Som tidligere fremhævet er lærernes forudsætnin-
ger for deltagelse i, motivation for og oplevelsen af at kunne 
varetage ny praksis bundet op på kompetenceudviklingsfor-
løbet i projektet. Gennem dette forløb får lærerne redskaber 
til at omsætte teori til praksis samt lettet forberedelsesbyrden 
gennem egen afprøvning af forløb. Strukturen i idrætsun-
dervisningen har således til formål at bidrage til, at udfordre 
og ændre den eksisterende begrænsende idrætskultur på 
skolerne gennem rammesætning af de FAST:E principper for 
undervisningen.  

Det er tydeligt, at ændringer af så markant karakter i idræts-
kulturen, som det har været for nogle af de deltagende sko-
ler, ikke er noget, der er klaret med et snuptag. Vejen til for-
andring tager tid og kræver gradvis tilvænning for både læ-
rere og elever og er ikke alene klaret med deltagelse i et 
projekt som Trivsel og Bevægelse i Skolen – men det er en god 
start! •
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Resumé
Brain breaks, defineret som korte aktive 
pauser i klasseundervisningen, er en af 
indsatserne i Trivsel og Bevægelse i Skolen. 
Med brug af forskellige typer af brain bre-
aks blev der arbejdet med at skabe øget 
motivation og energi, styrke fællesskabet, 
og give kropsligt velvære. Mange lærere 
tilkendegiver positive erfaringer med bra-
in breaks og en oplevelse af, at brain bre-
aks kan fremme trivslen. Andre lærere op-
lever, at mangel på tid og øget uro i 
forbindelse med gennemførelse af brain 
breaks er væsentlige barrierer i bestræbel-
serne på at indfri de faglige mål i under-
visningen. Succesfuld integration af bevæ-
gelse i undervisningen forudsætter en klar 
didaktisk rammesætning såvel som en til-
vænningsperiode for både lærere og ele-
ver.

Hvis man sådan sidder og hænger med 
hovedet og ikke kan holde ud at kigge 

ned i den der bog mere – så får man lige 
frisket sin krop op igen. Og så kan man lidt igen.
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FORMÅLET ER TRIVSEL 

Det er eftermiddag, og eleverne i 5.B på Østerskolen sidder ved 
deres borde og arbejder. Det har de gjort de sidste 20 minutter, 
og flere elever er begyndt at hænge lidt ind over bordene. Deres 
lærer har planlagt, at det er tid til en brain break – en kort aktiv 
pause. I dag er det Anders’ tur til at vælge, hvilken aktivitet fra 
klassens samling over brain breaks, de skal lave. Valget falder på 
’Mega-sten-saks-papir’, som hele klassen kan lave i fællesskab. 
Læreren sætter et stopur på 5 minutter og fortæller, at når uret 
ringer, skal eleverne sætte sig ned igen og arbejde videre med 
den næste opgave. Tiden sættes i gang og for en kort stund for-
vandles klasseværelset til et virvar af flagrende arme og ben, grin 
og høj energi. 

Denne beskrivelse kunne være taget fra en af klasserne i 
projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen, hvor små aktive pauser 
eller brain breaks i undervisningen, var én af de tilgange, hvor-
på der blev arbejdet med at styrke elevernes trivsel gennem 
bevægelse. Foruden brain breaks omfattede interventions-
projektet indsatser i idrætsundervisningen og i frikvartererne 
samt afholdelse af tre temadage. (Smedegaard, Christiansen, 
Lund-Cramer, Bredahl, & Skovgaard, 2016). Denne artikel sæt-
ter fokus på, hvordan det gik med at integrere brain breaks i 
undervisningen, og hvordan elever og lærere oplevede for-
andringen.

Hvorfor integrere bevægelse i undervisningen? 
Giver det mening at integrere aktive pauser i undervisningen, 
og hvad er i så fald den teoretiske antagelse for, at det skulle 
påvirke elevernes trivsel i en positiv retning? Den teoretiske 

baggrund tager udgangspunkt i både fysiologiske og psy-
kosociale forklaringsmekanismer (Lubans et al., 2016). Den 
fysiologiske mekanisme indbefatter blandt andet, at den ak-
tive pause, gennem aktivering af kroppens systemer, afsted-
kommer en stigning i puls og frigivelse af positive signalstof-
fer som f.eks. dopamin (Lubans et al., 2016). Konsekvensen 
heraf er en stigning i energiniveauet, som kan styrke elever-
nes læringsparathed. Ligeledes kan den fysiologiske meka-
nisme resultere i en sænkning af energiniveauet gennem 
lavintense aktiviteter, som medfører kropslig ro og afslapning, 
der øger elevernes velbefindende (Khalsa & Butzer, 2016). 

Den psykosociale mekanisme indbefatter, hvordan eleven 
har det med sig selv og andre i undervisningssituationen. 
Den har store ligheder med forklaringsrammen for indre mo-
tivation eller indre drivkraft (Ryan & Deci, 2000). Elevernes 
samlede motivation i undervisningen påvirkes i et samspil 
mellem indre og ydre stimuli, hvor de ydre typisk er variati-
oner af belønning eller straf. Ifølge selvbestemmelsesteorien 
kan den indre motivation styrkes, såfremt de tre fundamen-
tale behov for henholdsvis autonomi, tilhørsforhold og kom-
petence imødekommes (Ryan & Deci, 2000). Brain breaks i 
undervisningen skal derfor ideelt set tilgodese disse tre be-
hov, som f.eks. kunne ske ved: 1) eleverne gives indflydelse 
på brain breaks, herunder hvordan og hvornår de afvikles, 2) 
eleverne udfører brain breaks, der fordrer samarbejde og 
styrker de indbyrdes sociale relationer i klassen, og 3) elever-
ne oplever succesoplevelser med bevægelse i undervisnin-
gen gennem gentagelse og afprøvning af mange forskellige 
brain breaks tilpasset den givne situation. >

Lars Breum Christiansen er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, 
Ph.d., Lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk 
Universitet og projektleder på Trivsel og Bevægelse i Skolen. 

Pernille Lund-Cramer er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed og 
videnskabelig assistent på Institut for Idræt og Biomekanik på 
Syddansk Universitet, hvor hun bl.a. har været ansvarlig for Bra-
in Breaks i Trivsel og Bevægelse i Skolen.

OM BRAIN BREAKS I UNDERVISNINGEN
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Fire typer brain breaks
I Trivsel og Bevægelse i Skolen er brain breaks kategoriseret i 
fire forskellige typer, der via de fysiologiske og psykosociale 
mekanismer har til formål at styrke trivslen (Tabel 1). Brain 
breaks med primært fokus på puls omfatter aktiviteter med 
høj intensitet, som skal aktivere kroppens kredsløb og musk-
ler, øge energiniveauet og frigive positive signalstoffer (How-
ie, Schatz, & Pate, 2015). Sociale brain breaks omfatter aktivi-
teter, der fokuserer på fællesskab, samarbejde og giver 
mulighed for at have det sjovt sammen (de la Haye, Robins, 
Mohr, & Wilson, 2011). Brain breaks med fokus på koordina-
tion indeholder motoriske udfordringer for krop og hjerne. 
Disse aktiviteter er af lavere intensitet og fokuserer i højere 
grad på at kunne mestre forskellige udfordringer (Budde, 
Voelcker-Rehage, Pietrabyk-Kendziorra, Ribeiro, & Tidow, 2008). 
Endeligt omfatter velvære brain breaks lavintense aktiviteter 

som massage, yoga eller meditation, som kan bidrage til af-
spænding og kropsligt velvære og dæmpe eventuel uro i 
klassen (Khalsa & Butzer, 2016). I praksis vil aktiviteterne ofte 
have karakteristika, der går på tværs af flere kategorier og 
stimulerer både fysiologiske og psykosociale mekanismer 
samtidigt. Brugen af forskellige brain breaks-typer skal tillige 
sikre variation og alsidige bevægelsesformer, som understøt-
ter elevernes forskellige præferencer.

Den nødvendige didaktiske rammesætning
Målsætningen var, at skolerne skulle afvikle to daglige brain 
breaks per klasse – eller i alt 10 om ugen. Gennem inspirati-
onsmateriale på projektets hjemmeside samt afprøvning og 
vidensdeling af brain breaks i kompetenceudviklingsforløbet, 
er lærerne løbende blevet understøttet i brugen af brain bre-
aks. For at øge sandsynligheden for at brain breaks blev gen-
nemført i overensstemmelse med målsætningen, blev læ-
rerne opfordret til at lave faste aftaler om, hvornår brain 
breaks var en del af undervisningen. Således blev brain bre-
aks på mange skoler skemalagt, så det var tydeligt for både 

Figur 1.  Eksempel på brain break med fokus på puls fra projektets hjemmeside 

(http://trivselogbevægelse.dk).

GO!

v Læreren stiller en opgave, f.eks.: Når jeg siger 
”Go!”, skal I:

 § Røre tre forskellige vægge
 § Finde tre forskellige klassekammerater  

og give dem en high five.
 § Kravle under bordet og give din  

sidemakker en high five.
 
v Når opgaven er udført, sætter eleverne sig hur-
tigt på deres plads og er klar til næste opgave.

1 Fastlæg brain breaks på skemaet og forbered 
eleverne herpå ved timens start

2
Inden brain breaks igangsættes forberedes  
eleverne på den efterfølgende arbejdsopgave

3
Start med simple individuelle aktiviteter – og  
fokusér på at komme tilbage til stolen uden uro 
og vær parat til ny opgave

4
Giv brain breaks tid - eleverne skal vænne sig  
til at skifte fokus

Figur 2.  Den didaktiske ramme for brain breaks.  



67•  SÆRNUMMER 2017

BRAIN BREAK TYPE KARAKTERISTIKA OG VIRKNINGSMEKANISME

PULS 

Brain breaks med et højt aktivitetsniveau med høj puls og intensitet sætter gang i  
kredsløb og muskelarbejde. Både konditions- og styrkekrævende aktiviteter indgår  
i Puls kategorien.

SOCIALE
Brain breaks, der foregår i fællesskab og involverer social kontakt mellem eleverne.  
Eleverne griner sammen, samarbejder eller berører hinanden, hvilket kan forbedre det 
sociale klima i klassen og bidrage til, at alle elever føler sig som en del af fællesskabet. 

KOORDINATION
Brain breaks, der har til formål at udfordre motorikken og gennem gentagelse og øvelse 
give oplevelsen af at lykkes. Ydermere aktiverer denne type brain breaks centre i hjernen, 
som er vigtige for den generelle indlæringsevne og den efterfølgende koncentration.

VELVÆRE
Brain breaks, som fx massage, afspændings- og vejrtrækningsøvelser, der kan øge elever-
nes velbefindende. De kan bruges til at sænke energiniveauet og modvirke spændinger.

Tabel 1.  Fire typer brain breaks og tilhørende karakteristika og virkningsmekanismer. >

En tydelig rammesætning giver en klar 
ansvarsfordeling og bedre forudsætninger for at indbygge 

aktive pauser i lektionsplanlægningen.
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lærere og elever, hvornår eleverne skulle have en aktiv pause 
i undervisningen. En tydelig rammesætning giver en klar an-
svarsfordeling og bedre forudsætninger for at indbygge ak-
tive pauser i lektionsplanlægningen. Derudover er eleverne 
forberedt på den aktive pause, og de kan være involveret i 
timingen og typen af aktivitet i forhold til egne og klassens 
behov. Ved afviklingen af brain breaks er det en fordel, hvis 
eleverne er forberedt på den indlagte pause allerede ved 
lektionens begyndelse. Derudover kan efterfølgende uro 
mindskes, hvis eleverne er forberedt på, hvad de skal efter 
en brain break. Især ved brain breaks med højt intensitetsni-
veau er det vigtigt at være bevidst om, hvordan den frigivne 
energi fokuseres konstruktivt til den efterfølgende undervis-
ningssituation. En lærer i projektet fortæller i den forbindelse: 

”Det er min erfaring, at det er vigtigt at fortælle eleverne det 
efterfølgende undervisningsprogram inden igangsættelsen af 
en brain break. På denne måde kan energien nemmere videre-
føres fra en brain break til opgaven, som eleven skal koncentre-
re sig om at udføre!” 

Dette kan være en udfordring i nogle klasser, men de fle-
ste lærere oplever en klar forbedring i energistyringen efter 
en tilvænningsperiode. Opleves der udfordringer med for 
meget efterfølgende uro, kan brain breaks med lavere inten-
sitet indledningsvist være en tilvænningsstrategi. Ligeldes 
kan brain breaks med med mindre social interaktion eller 
hvor tilbagevenden til stolen er en integreret del af aktivite-
ten benyttes. 

Skolernes erfaringer med integration  
af brain breaks
På det afsluttende processpørgeskema svarer 90 % af lærer-
ne, at de stadig laver brain breaks, og at de i gennemsnit la-
ver 4,5 brain breaks per uge. Omregnet til klasseniveau, sva-
rer det til 8 brain breaks per uge. Der er imidlertid tale om 
stor variation mellem skoler og klasser, og fra interviews med 
både lærere og elever har vi viden om, at der samtidig er be-
tydelig forskel på, hvordan lærerne administrerer de aktive 

pauser. Nogle holder sig til brain breaks konceptet, mens 
andre kombinerer det med ustrukturerede korte pauser.

Mange elever synes godt om brain breaks i undervisnin-
gen. Flere elever giver udtryk for at mærke en positiv effekt 
på deres koncentration: 

”Hvis man sådan sidder og hænger med hovedet og ikke kan 
holde ud at kigge ned i den der bog mere – så får man lige frisket 
sin krop op igen. Og så kan man lidt igen.” Men der er også an-
dre, der indimellem oplever de korte aktiviteter som en for-
styrrelse: ”Det er nogen gange lidt irriterende, hvis man sidder 

DET EMPIRISKE MATERIALE I DENNE  
ARTIKEL STAMMER FRA:

Medarbejderspørgeskema (12 indsatsskoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pæ-
dagoger gennemført tre gange i løbet af indsats-
perioden i september 2015, januar og juni 2016

Etnografisk casestudie (2 indsatsskoler)
Fire klasser på to skoler blev fulgt tæt af en  
forsker fra projektgruppen, som gjorde brug  
af etnografiske metoder. Forskeren deltog i alt i 
28 skoledage og gennemførte i den forbindelse 
10 fokusgruppeinterviews med 36 elever samt fire 
individuelle lærerinterviews.

Klasseinterviews (24 skoler)
I forbindelse med den afsluttende spørgeskemaun-
dersøgelse blandt eleverne blev én klasse på hver 
årgang tilfældigt udtrukket til interview. Intervie-
wene blev udført som ́ hel-klasse´ interviews. (Data 
analyseret i specialeprojekt (Schmidt, 2017))
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midt i noget, for så glemmer man det sikkert, inden man kom-
mer ind [i klassen].”

Mange elever angiver også, at det er godt at lave noget 
sammen hele klassen, som to drenge i det følgende giver 
udtryk for:  

”Interviewer: Hvad er en god brain break i jeres klasse?
Viktor: En fælles brain break.
Alex: Ja!
Viktor: Altså, hvor man ikke går i grupper, men hvor hele klas-

sen er sammen om brain breaken.”
For at give eleverne indflydelse på aktiviteterne skal ele-

verne finde – eller selv udvikle – egne brain breaks, som de 
efterfølgende kan formidle for klassen. Nogle steder funge-
rede det efter hensigten, mens det andre steder ikke er lyk-
kedes at få det implementeret i dagligdagen. En elev fortæl-
ler: ”… engang for meget lang tid siden, så skulle vi alle sammen 
i nogle grupper selv lave brain breaks. Men de er blevet smidt 
væk - eller der er ikke nogle, der har kunnet finde dem. Men jeg 
synes, at vi i min gruppe fandt frem til nogle rigtig, rigtig gode. 
Så det er ærgerligt, at vi ikke kan finde dem, for det er tit, at vi står 
og mangler nogle nye.”

Andre steder lykkes elevinddragelsen, som en anden læ-
rer her beskriver: ”I mit team har vi tilrettelagt det sådan, at det 
er eleverne, der står for at planlægge og gennemføre de skema-
lagte brain breaks. Eleverne er sammen to og to og har brugt to 
idrætstimer på at planlægge, hvilke brain breaks de ville lave. 
Derefter er der lavet en plan for, hvilken uge eleverne er ansvar-
lige for: en gruppe har formiddags brain breaken hver dag i en 
uge; og en anden gruppe har eftermiddagen. Det virker rigtig 
godt og sikrer, at vi husker at gennemføre de skemalagte brain 
breaks. Samtidig tager det ikke tid fra lærerens forberedelse og 
eleverne øves i at stå frem og instruerer deres klassekammerater. 
Eleverne er vilde med, at det er dem, der står for det.”

Der er hos lærerne blandede oplevelser med brugen af 
brain breaks. Procesevalueringen viser, at 40% af lærere og 
pædagoger i høj grad føler sig godt rustet til at arbejde med 
brain breaks, mens 19% samtidig angiver, at det kun i ringe 

grad er muligt at gennemføre brain breaks i undervisningen. 
Knap halvdelen (43%) oplever i høj eller nogen grad udfor-
dringer med at motivere eleverne til brain breaks. På trods af 
de oplevede udfordringer angiver hver tredje, at de ’i høj 
grad’ (35%) og yderligere halvdelen ’i nogen grad’ (52%) har 
tro på, at brain breaks fremmer elevernes trivsel (figur 3). Læ-
rernes blandede erfaringer kan aflæses i de udvalgte citater, 
som ses i figur 4. Flere lærere giver udtryk for, at de oplever 
at eleverne godt kan koncentrere sig efterfølgende, og til-
med at flere elever bliver inkluderet i klassens fællesskab. 
Omvendt italesættes udfordringer, som særligt knytter sig til 
tidsaspektet, hvor flere oplever, at brain breaks tager for lang 
tid på bekostning af det faglige, og at der er for meget efter-
følgende uro. 

Forbindelse mellem undervisnings faglige indhold 
og bevægelse
Aktive pauser i undervisningen kan være mere eller mindre 
koblet med det faglige indhold i undervisningen. I Trivsel og 
Bevægelse i Skolen var formålet at forbedre trivslen og heri-
gennem styrke elevernes læringsforudsætninger. De fleste 
brain breaks i projektet er dermed bevidst ikke bundet op 
på et fagligt indhold, men kan indgå i alle skolens fag. De 
skal få et smil og et grin frem, de skal give en god følelse i 
kroppen eller styrke fællesskabet. Erfaringerne fra projektet 
er imidlertid, at anvendelse af ikke-faglige brain breaks ofte 
møder en række udfordringer, som bevægelse koblet med 
fagligt indhold ikke på samme måde gør. Selvom forskning 
peger på, at integration af bevægelse kan forbedre – og ikke 
forringer - det akademiske udbytte (Rasberry et al., 2011), kan 
lærerne lettere acceptere og give mening til bevægelse med 
fagligt indhold, da de ikke oplever at miste tid. De ikke-fag-
lige brain breaks opleves i højere grad som et ekstra krav el-
ler en opgave, som skal indføres i timen på bekostning af tid 
til det faglige. Som eksempel fortæller en lærer, at: ”Det kan 
til tider godt være svært at finde tid til brain breaks, da vi også er 
underlagt nogle fagfaglige mål.” >
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Figur 3.  Svarfordeling i forhold til udførslen af brain breaks (n=93).  

Føler du dig godt rustet til arbejdet 
med brain breaks

Har du udfordringer med at motivere 
eleverne til brain breaks

Har du tro på at brain breaks 
fremmer elevernes trivsel

Det er muligt at gennemføre 
brain breaks i undervisningen
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>Figur 4.  Citater fra lærere og pædagoger om oplevelser med brain breaks. 

”Brain breaks er fantastiske - eleverne elsker 
dem :-)”

”Jeg synes brain breaks er super vigtigt. Jeg op-
lever dog tit, at jeg vælger dem fra til fordel for 
pauser, der ikke er lærerstyrede, da jeg tit synes, 
at det er det, eleverne hungrer efter og har brug 
for.”

”Jeg synes, vores hverdag er ved at være så kom-
pleks, at andre ting bliver nedprioriteret f.eks. 
bevægelse i undervisningen. Vores/min moti-
vation trænger nok til et boost. Vi blev rigtig 
godt sat i gang, men det engagement holder 
ikke evigt, når hverdagen tromler ind over...”

”Jeg oplever, at flere af de tidligere mere passi-
ve elever er begyndt at bevæge sig mere i fælles 
lege. Klassen er blevet bedre til at aftale fælles 
lege, hvor alle kan deltage.”

”Jeg oplever at brain breaks er et tidskrævende 
og forstyrrende element i min klasse. Når vi har 
lavet brain breaks har jeg oplevet, at det skaber 
opbrud i klassen, og at det er svært at få ro igen. 
Jeg udelukker ikke, at det kan fungere i andre 
klasser.”

”Eleverne synes det er sjovt, og de spørger tit 
om de ikke kan få en brain break. Det er dog 
ikke altid det lige passer ind i undervisningen. 
Fx når der er gruppearbejde og eleverne sidder 
flere steder på skolen. Eleverne får tit lige et 
boost og er som regel altid klar til undervisning 
efter en brain break.”

”Jeg er vild med at lave brain breaks med bør-
nene. Jeg har i mange år undervist i gymnastik 
og motorik, dette hjælper meget både i forbe-
redelse og udførelse. Jeg synes det giver rigtig 
meget, når man selv er med som deltager. Det 
er en god model for børnene. Og hvis man tør 
at give sig 100 %, er det dobbelt op på energi 
fra børnene.”
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Når der ikke er et fagligt indhold i brain breaken, er det 
afgørende, at den i stedet opleves som styrkende for elever-
nes læringsforudsætninger. Internationale studier understøt-
ter, at aktive pauser i undervisningen kan øge opgavekon-
centrationen (Webster, Russ, Vazou, Goh, & Erwin, 2015), men 
det ændrer ikke ved, at en del lærerne oplever øget uro og 
koncentrationsbesvær efter de aktive pauser. Mange faktorer 
kan spille ind på, om aktive pauser i undervisningen kan ind-
fri det potentiale de besidder, eller de fører til unødig uro og 
forstyrrelse. Både elevernes og lærernes forudsætninger og 
indbyrdes relationer spiller givetvis en rolle ligesom valg og 
formidling af selve aktiviteten.  I den henseende er det vig-
tigt, at den didaktiske rammesætning styrkes og bliver en 
del af fremtidens klasseledelsesværktøjer. 

Kan brain breaks styrke fællesskabet?
Med afsæt i selvbestemmelsesteorien er et af formålene med 
brain breaks at styrke fællesskabet og sikre, at alle elever fø-
ler sig som en del heraf. Der er fokus på, at hele klassen laver 
aktiviteter sammen, som involverer samarbejde, berøring 
eller højt humør. Både elever og lærere giver udtryk for, at 
eleverne er glade for at lave noget sammen, og at det kan 
styrke sammenholdet i klassen. Men på trods af det sociale 
potentiale, er det dog langt fra en selvfølge, at mere bevæ-
gelse og flere brain breaks i klassen medfører inklusion i fæl-
lesskab for alle. Erfaringerne fra projektet viser, at brain breaks 
kan gentage eller ligefrem forstærke eksklusionen af elever, 

der befinder sig i udkanten af fællesskabet, hvis ikke det er 
et opmærksomhedspunkt. Der skal således være fokus på, 
hvem der står tilbage, når der skal vælges makker; hvem der 
ikke bliver blinket til i Kispus; hvem der ikke bliver forsøgt 
fanget i ståtrold! Desuden kan særligt brain breaks, der kræ-
ver udviklede motoriske- eller idrætslige kompetencer, øge 
risikoen for, at nogle elever føler sig udstillet og oplever ne-
derlag (Eskildsen & Christensen, 2016). Når målet er at styrke 
inklusionen, forudsætter det derfor, at læreren har et godt 
kendskab til det sociale miljø i klassen, og at læreren i ram-
mesætningen og valget af brain breaks formår at inkludere 
alle elever i legen på en måde, så ingen føler sig udstillet. 
Samtidig er det vigtigt, at de fælles aktiviteter ikke stiller for 
høje krav til idrætslige kompetencer, så alle har lige forud-
sætninger for deltagelse.

Brain breaks har potentiale til at styrke både elevernes fy-
siske og psykosociale trivsel, men der er udfordringer med 
at integrere aktive pauser i undervisningen. Den didaktiske 
rammesætning, som er beskrevet i denne artikel, kan være 
en hjælp, men stiller krav om yderligere udvikling sammen 
med andre didaktiske tilgange til bevægelse i undervisnin-
gen. •

Når der ikke er et fagligt indhold i brain breaken, 
er det afgørende, den i stedet opleves som styrkende 

for elevernes læringsforudsætninger. 
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Resumé

I Trivsel og Bevægelse i Skolen er frikvarteret 
ét af tre indsatsområder, hvor der blev ar-
bejdet målrettet med projektets tre bæ-
rende principper: Succesoplevelser, fæl-
lesskab og medskabelse. Med afsæt i disse 
principper er målet med frikvartersindsat-
sen at give flere elever lyst til at være akti-
ve i frikvarteret gennem flere aktivitets-
muligheder i et inkluderende fællesskab. 
Eleverne har blandt andet adgang til flere 
rum og rekvisitter, inspireres til nye aktivi-
teter, og udarbejder klassens egen frikvar-
terspolitik. Medarbejderne på skolerne 
understøtter et inkluderende fællesskab 
ved blandt andet at italesætte forventnin-
ger og facilitere inklusion i planlægningen 
af elevernes frikvartersaktiviteter. Erfarin-
gerne viser en del udfordringer med at 
vedholde indsatsen over hele året på grund 
af svind i rekvisitter og faldende engage-
ment fra lærerne, men samtidig opleves 
der også større variation, mere aktivitet og 
øget inklusion i frikvarterets bevægelse-
sfællesskaber. En målrettet indsats i sko-
lens frikvarter kan gøre en betydningsfuld 
forskel for de elever, som har svært ved at 
komme ind skolens bevægelsesfællesska-
ber.

Med en målrettet og overkommelig 
indsats i frikvarteret har skolerne en mulighed 

for at gøre en betydningsfuld forskel 
for de elever, som oplever at blive ekskluderet 

af skolens bevægelsesfællesskaber.
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FRIKVARTERET 

For mange elever er frikvarterne højdepunkterne på skole-
dagen. Her spiller de fodbold eller rundbold, går ture med 
kammeraterne og leger fange eller hest. Forskning viser, at 
frikvartererne i skolen bidrager med en betydelig del af ele-
vernes daglige bevægelse, og at de yngste elever og dren-
gene er mest aktive (Andersen, Klinker, Toftager, Pawlowski, 
& Schipperijn, 2015). Bevægelse i frikvarteret har desuden den 
kvalitet, at eleverne selv vælger aktiviteten, de helst vil lave, 
og hvem de helst vil være sammen med. På den vis har frik-
varteret potentiale til at styrke elevernes sundhed og trivsel.  

Mange skoler oplever dog, at disse potentialer har svært 
ved at blive indfriet på grund af mangel på alternativer til de 
typiske aktivitetsmuligheder og understøttende organisato-
riske rammer (Pawlowski, Tjørnhøj-Thomsen, Schipperijn, & 
Troelsen, 2014). Samtidig kan de frie rammer i frikvarteret 
også være udfordrende for de elever, som er i udkanten af 

- DET VIGTIGSTE TIDSPUNKT PÅ DAGEN

Lars Breum Christiansen er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed, 
Ph.d., Lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk 
Universitet og projektleder på Trivsel og Bevægelse i Skolen.

Anne-Didde Holt er Cand. Scient. i Idræt og Sundhed fra Syd-
dansk Universitet. Anne-Didde har arbejdet som videnskabelig 
assistent på projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen, hvor hun pri-
mært har undersøgt elevernes perspektiv på indsatserne.

de sociale fællesskaber, og som har svært ved at begå sig i 
de traditionelle frikvartersaktiviteter (Ladekjær, 2016). I Trivsel 
og Bevægelse i Skolen er frikvarteret ét af tre indsatsområder, 
hvor der blev arbejdet målrettet med projektets tre bærende 
principper: Succesoplevelser, fællesskab og medskabelse. 
Tilgodeses disse i skoledagen vil det ifølge selvbestemmel-
sesteorien styrke elevernes trivsel (Ryan & Deci, 2001). Med 
afsæt i principperne er målet med frikvartersindsatsen at give 
flere elever lyst til at være aktive i frikvarteret gennem: 

 § At forbedre muligheden for flere forskellige aktiviteter 
(succesoplevelser)

 § At sørge for, at alle elever har nogen at være aktive  
sammen med (fællesskab)

 § At understøtte elevernes eget engagement i at være  
aktive sammen (medskabelse)

MULIGHEDER FOR FORSKELLIGE AKTIVITETER
DAdgang til redskaber
DAdgang til forskellige rum og steder (inde og ude)
D Inspiration til forskellige aktiviteter

MULIGHEDER FOR FÆLLESSKAB FOR ALLE
DInkluderende og inviterende frikvartersregler 
DAktiverende og faciliterende voksne
D Tre-til-trivsels møder

Figur 1.  Frikvartersindsatsens indhold. >
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Flere aktivitetsmuligheder  
i et inkluderende fællesskab
Indsatsen for at forbedre muligheden for flere forskellige ak-
tiviteter bestod i: etablering af et varieret udbud af lege- og 
aktivitetsredskaber; adgang til forskellige rum og steder; samt 
at de voksne skulle involvere og inspirere til forskellige akti-
viteter i tre frikvarter om ugen (Figur 1). Alle indsatsskoler 
modtog i projektets begyndelse en ’frikvarterstaske’, som 
blandt andet indeholdt bolde, sjippetove, kendamaer, dia-
boloer, kridt og trylleelastikker (Figur 2). Skolerne blev opfor-
dret til at skabe bedre adgang til forskellige rum og steder 
til andre typer aktiviteter. Det kunne f.eks. være at låse op til 
haller og sale; at lave simple inddelinger af skolegården; og 
at give mulighed for danseklasser med musik. I forhold til at 
inspirere til nye aktiviteter blev der lokalt på de enkelte ind-
satsskoler afholdt en frikvartersworkshop for både elever og 
medarbejdere. Et team af engagerede idrætsstuderende fra 
Syddansk Universitet stod for gennemførelsen af frikvar-
tersworkshops, hvor rekvisitterne i frikvarterstasken blev in-
troduceret, og eleverne blev inddraget i at udvikle deres egen 
skolegårdsleg. Workshoppen på skolerne blev suppleret med 
inspirationsmateriale via projektets hjemmeside.

Indsatsen for at styrke fællesskabet bestod i, at elever og 
lærere i samarbejde udviklede klassens frikvarterspolitik i for-
bindelse med projektets temadage, der tog afsæt i ønsket 
adfærd, for det gode frikvarter for alle (Figur 1). For samtidig 
at fremme elevernes eget engagement i at være aktive sam-
men – og understøtte medskabelse som bærende princip 
- inddrages eleverne mest muligt i processen. De skulle blandt 
andet diskutere, hvordan de sikrer, at alle elever bliver inklu-
deret i frikvarterets aktiviteter og fællesskaber, og laver afta-
ler for, hvordan de vil opnå det i praksis. Det er vigtigt, at ele-
verne føler ejerskab og tager ansvar, og at indsatsen ikke 
kræver stor vokseninvolvering. Målet er et positivt regelsæt, 
der understøtter elevernes lyst til at være aktive sammen i 
frikvarteret. I et tidligere forskningsprojekt blevet det  påpe-
get, at meget af de voksnes tid i forbindelse med frikvarteret 

bliver brugt på at opretholde et ordensreglement, som ofte 
er begrænsende for bevægelse (Ladekjær, 2016). I Trivsel og 
Bevægelse i Skolen opfordrer vi derfor skolerne til at revidere 
deres ordensreglement med fokus på at skabe bedre betin-
gelser for flere bevægelsesmuligheder og mere fællesskab. 
Betingelserne omfatter blandt andet frikvarterets længde, 
udendørs frikvarter og brug af mobiltelefoner. Revisionen af 

Figur 2.  Rekvisitter i frikvarterstasken.
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ordensreglementerne skal ligeledes foregå med elevinddra-
gelse for at minimere lærernes tid og energi på opretholdel-
se af reglementet. Det er således et vigtigt budskab, at invol-
veringen fra de voksne bør være positiv og inspirerende – og 
ikke negativ og begrænsende.

 
Det nye frikvarter
Umiddelbart oplever mange lærere, at de nye rekvisitter og 
nye rum for frikvartersaktiviteter er populære blandt elever-
ne. En lærer fortæller eksempelvis, at: ”Børnene kommer fa-
rende, hvis man sætter noget i gang og selv er med. De står også 
og venter på at én af os kommer ud med frikvarterstasken, som 
de er meget glade for og passer på”. Skolerne beretter generelt 
om succes med at give adgang til åbne haller og sale, fordi 
det skaber muligheder for at igangsætte flere og nye aktivi-
teter, som inkluderer flere elever. Eleverne lægger også selv 
mærke til, at klassekammerater, som ikke tidligere har været 
aktive i frikvartererne, finder de nye muligheder attraktive. 
En dreng fra 4. klasse fortæller: ”Jeg har lagt mærke til, at Silje 
- hun er en, der ellers sidder meget på sin plads i frikvarteret - men 
hun var sådan rigtig aktiv i hallen.” En anden dreng fra 6. klas-
se fortæller: ”Og for dem, der ikke dyrker særlig meget motion. 
De plejer tit at gå hen til frikvarterstasken og tage nogle af de 
små bolde og spille dem op af en mur.”

Frikvartersindsatsen kræver et engagement fra de voksne, 
som mange steder er svært at fastholde. Én af udfordringer-
ne er at få rekvisitterne med ud i skolegården - og ind igen, 
når frikvarteret slutter. Mange steder yder dedikerede lærere 
og pædagoger en stor indsats og får bragt projektets frikvar-
terstaske i spil, men på trods af store anstrengelser, er det 
svært at holde samling på indholdet i tasken. 

Målet er at supplere lærerens traditionelle opsynsfunktion 
med en mere inspirerende og faciliterende funktion, så ener-
gien bruges på at skabe mere bevægelse og inklusion. Den 
aktive gårdvagtsfunktion er svær at finde opbakning til, hvis 
den ikke prioriteres som en reel arbejdsopgave. En del steder 
blev der observeret øget aktivitet i begyndelse af skoleåret, 

men uden løbende tilførsel af energi faldt aktivitetsniveauet 
i takt med, at rekvisitterne blev færre og voksenengagemen-
tet mindre. På nogle af de deltagende skoler er indsatsen 
omsat til voksenstyrede ’aktivitetsværksteder’, som eleverne 
frit kan deltage på. Her er aktiviteterne styret af skolens voks-
ne, og eleverne kan på en tavle se, hvilke aktiviteter de har 
mulighed for at deltage i. 

Som en konsekvens af ovenstående udfordringer med 
faldende voksenunderstøtning i frikvarteret, suppleres den 
aktive gårdvagtsfunktion med tre-til-trivsel i forbindelse med 
midtvejsworkshop og elevernes tredje temadag. Lærerne 
opfordres her til at bruge de sidste tre minutter af timen eller 
spisepausen på at spørge til elevernes planer for frikvarteret, 
og eventuelt hjælpe elever ind i bevægelsesfællesskaberne. 
Tre-til-trivsel er modtaget positivt på mange skoler, og flere 
lærere oplever en stor gevinst med en overkommelig ind-
sats. Gennem tre-til-trivsel får de sat fokus på, om alle elever 
har noget at lave med nogen; de får et større kendskab til, 
hvad eleverne laver i frikvarteret og kan bedre understøtte 
nye aktivitetsmuligheder; og de får en større indsigt i, hvilke 
elever der er på kanten af klassens fællesskaber. En af lærer-
ne udtrykker effekten af tre-til-trivsel således: ”Når jeg inden 
frikvarteret sammen med eleverne bruger tid på at lave aftaler 
om aktiviteter - hvem der er med hvor - giver eleverne udtryk for, 
at de ikke længere synes, at der er nogen, der går rundt alene i 
frikvartererne. Alle er med i fællesskabet på en eller anden måde.”

Hvordan gik det med eleverne i frikvarteret?
Henover skoleåret er andelen af aktive elever i frikvarteret 
tilnærmelsesvis stabil for både indsatsskoler og sammenlig-
ningsskoler. På indsatsskolerne stiger andelen af elever, der 
er aktive flere gange om dagen fra 53% til 54%, mens ande-
len, der sjældnere end ugentligt er aktive, falder med tilsva-
rende 1%. For sammenligningsskolerne er stigningen i akti-
ve elever flere gange om dagen lidt større (3%), men 
overordnet var tilstanden uændret. Frikvartersindsatsens fo-
kus på fællesskabet kan potentielt have effekt på klassetrivs- >
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Figur 3.  Svarfordeling for eleverne på indsats- og sammenligningsskoler før og 

efter projektperioden: Hvor ofte bevæger du dig eller er fysisk aktiv i frikvartererne 

i skolen?

Figur 4.  Svarfordeling på spørgsmål omkring lærernes oplevelse af frikvarters- 

indsatsen (n=93).
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len, men andelen, der tit eller meget tit er glad for deres klas-
se, steg fra 85% til 86% på indsatsskolerne og fra 83% til 85% 
på sammenligningsskolerne (Figur 3). 

Til trods for, at der ikke kan spores en forskel i elevernes 
svar, er der en stor andel af lærere og pædagoger, der svarer, 
at de oplever flere aktive elever i frikvarteret, og at frikvarter-
sindsatsen styrker elevernes trivsel (Figur 4). 6% af de ad-
spurgte svarer i høj grad, at flere elever er blevet aktive i frik-
varteret, og yderligere 67% svarer i nogen grad. Samtidig er 
hver tredje lærer eller pædagog (31%) helt overbevist om, at 
den konkrete indsats fremmer elevernes trivsel. 

De voksnes rolle og ansvar i frikvarteret
At skabe flere muligheder for bevægelse i frikvarteret, hvor 
alle elever er inkluderet, forudsætter en indsats af de voksne. 
Men indsatsen er udfordret af, at frikvarteret samtidig også 
er lærernes pause, hvor de har mulighed for indbyrdes koor-
dinering og kommunikationsudveksling. På trods af at lærer-
ne erkender, at nogle elever har brug for mere vokseninvol-
vering, så er ressourcerne ikke tilstrækkelige: 

”Hvor vi voksne måske kan se – netop med henblik på at få 
dem, der hænger lidt – så kunne vi måske godt gøre noget. Men 
for at sige det mildt, så har vi altså nok at lave. Så nogle gange 
der kræver det altså også lidt ekstra, hvis man skal sætte det i 
gang. Og lige nu tror jeg ikke, at der er nogle, der har overskud 
til at gøre det.”

Mange elever er derfor overladt til sig selv i frikvarteret 
eller under sparsomt opsyn af en gårdvagt. Det typiske bil-
lede er, at nogle få voksne ildsjæle gør deres bedste for at 
skabe et bedre frikvarter for alle, men i konkurrencen med 
skolernes øvrige prioriteter, overses eller tilsidesættes frikvar-
teret ofte. Nogle lærere er således af den overbevisning, at 
voksenstyring i frikvarteret ikke er til gavn for eleverne, og 
udtrykker, at eleverne har brug for ”fri-tid”: 

”Jeg mener, det meget vigtigt, at eleverne ikke aktiveres af 
professionelle, når de har frikvarter. Hele skoledagen er mere el-
ler mindre planlagt med en overordnet voksenstyring, så jeg me-

ner, det er vigtigt, at børn har deres frirum. Hvis der opstår pro-
blemer, er det der, den voksne har et ansvar.”

Eleverne har brug for ”fri-tid” og pauser uden voksensty-
ring, og mange elever styrker fællesskaber omkring valgfrie 
aktiviteter i frikvarteret. Mange elever ser derfor frem til frik-

DET EMPIRISKE MATERIALE I DENNE ARTIKEL 

STAMMER FRA:

Elevspørgeskema (24 skoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.-6. klasses ele-
ver ved projektets start i september 2015 og fol-
low-up i maj-juni 2016. I alt deltog 2604 elever ved 
begge målinger ud af 3124 mulige elever. De fleste 
ikke-deltagende elever skyldes fravær på dagen 
for undersøgelsen. 

Medarbejderspørgeskema (12 indsatsskoler)
Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pæ-
dagoger gennemført tre gange i løbet af indsats-
perioden i september 2015, januar og juni 2016. 

Etnografisk casestudie (2 indsatsskoler)
Fire klasser på to skoler blev fulgt tæt af en forsker 
fra projektgruppen, som gjorde brug af etnografi-
ske metoder. Forskeren deltog i alt i 28 skoledage 
og gennemførte i den forbindelse 10 fokusgrup-
peinterviews med 36 elever samt fire individuelle 
lærerinterviews.        

>
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vartererne som skoledagens højdepunkter, men fra denne 
og også tidligere undersøgelser er det tydeligt, at der er en 
gruppe af elever, for hvem inklusion i bevægelsesfællesska-
berne i frikvartererne er svært (Ladekjær, 2016). Den gruppe 
af elever har brug for vokseninvolvering, og citatet herunder 
fra et fokusgruppeinterview beskriver, hvad en elev synes 
om, at lærerne involverer sig i frikvarteret: ”Det er fint nok. Så 
er den person ikke alene, men kan få én eller flere at være sam-
men med. Nogle gange er de lidt bange for at spørge – for hvad 
nu hvis der er nogle, der siger ’Nej!’ eller ’Du er irriterende!’”

En gruppe børn i projektet snakker her om, hvordan en 
ekskluderende frikvarterskultur føles, og hvordan inkluderen-
de klasseregler kan afhjælpe det:  

”Frederik: Ja, jeg spurgte. Men de sagde ’Nej’. Der var engang, 
hvor der var fodbold og så spurgte jeg, og så sagde de ’Nej’. Og 
det ville jeg rigtig gerne være med til.

Sune: Man skal også turde at spørge, når man er alene.
Interviewer: Er det svært at spørge, når man er alene?
Simone: Nogle gange.
Interviewer: Hjælper det med reglen om, at man skal invitere 

hinanden med?
Alle: Ja.”
Forsøg på deciderede voksenstyrede aktiviteter i frikvar-

teret har mange steder svære betingelser, da en stor del af 
eleverne hellere vil styre frikvarteret selv og gøre som de ple-
jer. På nogle skoler lykkes det gennem gode inddragelses-
processer at finde frem til aktiviteter, som hele klassen kan 
være fælles om. Der er således eksempler på, at modstand 
blev vendt til accept, og senere entusiasme, så klassen end-
te med at lave fællesaktiviteter i flere frikvarter end aftalt. 

Opsummerede er et delmål i Trivsel og Bevægelse i Skolen 
at give flere lyst til at være aktive i frikvarteret gennem ind-
dragelse af eleverne i løsninger, der skal give og synliggøre 
flere aktivitetsmuligheder, og inviterer flere ind i fællesskaber. 
Målet er ikke et voksenstyret frikvarter, men at understøtte 
elevernes eget engagement i at være aktive sammen. I den 
henseende har de voksne en vigtig rolle at spille – enten ved 
at italesætte forventningerne til frikvarteret på klassemøder, 

ved at facilitere inklusion og aktiviteter i frikvarterspolitikker 
eller tre-til-trivsel; eller ved at være den aktive gårdvagt, der 
bruger energi i frikvarteret på at få alle med. 

Potentialet i frikvarteret skal udnyttes bedre
Umiddelbart kan der ikke ses en forskel på indsatsskolerne 
og sammenligningsskolerne i forhold til, hvor ofte eleverne 
er aktive, eller hvor glade de er for klassen. Dette kan skyldes 
flere ting: 1. Indsatserne har ikke nået deres fulde styrke på 
grund af manglende implementering; 2. Indsatserne har ikke 
været de rigtige i forhold til at få flere elever med i bevægel-
sesfællesskaberne og til at synes bedre om klassen; eller 3. 
Sammenligningsskolerne har gjort lige så effektive tiltag. Den 
kvalitative empiri viser, at flere kan få mere ud af frikvarterne, 
hvis skolerne yder en ekstra indsats for frikvarterets aktivitets-
muligheder og fællesskab. En elev giver her udtryk for fæl-
lesskabets betydning: ”Jeg tænker på, at det er vigtigt, at alle 
kan lege sammen. – At der ikke er nogen der bliver holdt udenfor. 
Altså at der f.eks. ikke bare er én der står ude, og alle andre leger.”

Fokus i dette projekt er at skabe flere muligheder i frikvar-
teret og flere gode oplevelser med bevægelse sammen. Frik-
varteret udgør et tidspunkt, hvor eleverne ofte finder sam-
men i vennegrupper. Derfor kan det for de elever, der står 
udenfor, være et særligt svært tidspunkt af skoledagen. Med 
en målrettet og overkommelig indsats i frikvarteret har sko-
lerne en mulighed for at gøre en betydningsfuld forskel for 
de elever, som oplever at blive ekskluderet af skolens bevæ-
gelsesfællesskaber. For nuværende tæller frikvarteret ikke 
med i reformens bevægelsesregnskab om de 45 minutters 
bevægelse, som alle børn i de danske folkeskoler skal opnå 
i løbet af skoledagen. End ikke hvis der er voksenunderstøt-
tede aktiviteter i frikvarteret, kan det tælles med, da det sta-
dig er frivilligt for eleverne at deltage (Jessen, 2014). På bag-
grund af forskningsarbejdet i Trivsel og Bevægelse i Skolen er 
det en alvorlig svaghed, da man dermed ikke sikrer tilstræk-
keligt fokus på de potentialer og den enorme betydning 
frikvarterets bevægelsesfællesskaber kan have for elevernes 
trivsel og glæde ved at gå i skole.  •
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Resumé
Skoleledelsen har i særlig grad ansvaret 
for implementeringen af nye tiltag i skolen, 
hvad enten disse er selvvalgt eller politisk 
pålagt. I projektet Trivsel og Bevægelse i 
Skolen er der nedsat lokale koordinations-
grupper med repræsentation af skolens 
ledelse og lærere fra de involverede årgan-
ge. Koordinationsgrupperne har til opgave 
at være bindeled mellem forskning og 
praksis og koordinere den lokale imple-
mentering af projektet. I denne artikel stil-
les der skarpt på, hvordan skolens ledelse 
forvalter deres ledelsesrolle i koordinati-
onsgrupperne, og hvilken betydning det-
te har på de lokale koordinationsgruppers 
arbejde med projektet. I artiklen sættes 
der fokus på variationen af synlig og støt-
tende ledelse, der gennem fælles mål, vi-
dendeling og kommunikation kan styrke 
opgaveløsningen ved at bygge bro mellem 
de involverede aktører.
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SUCCESFULD LEDELSE AF 
IMPLEMENTERING 
Skoleledelsen har i særlig grad ansvar for implementering af 
nye organisatoriske tiltag, politikker og projekter. Et nærlig-
gende spørgsmål er derfor, hvordan de formår at skabe suc-
cesfuld implementering af forskellige udviklingsprojekter.  
Skolelederen skal i den henseende være tydelig og bidrage 
til at skabe klare målsætninger og fleksibilitet i en skole un-
der forandring (Pors, 2014). Ydermere må lederen formå at 
skabe opbakning og ejerskab blandt medarbejderne på tværs 
af forskellighed i baggrund, holdninger og kompetencer for 
at indfri skolens målsætninger (Undervisningsministeriet, 
2015). Vigtige elementer i ledelse af udviklingsprojekter er at 
have en fælles vision eller et fælles mål; at deltagerne kender 
og udnytter hinandens kompetencer og deler viden; og at 
ledelsen sikrer fremdrift og fokus på opgaven ved hyppig og 
konstruktiv kommunikation (Gittell, 2012; Hornstrup, 2015; 
Jørgensen, 2016). Disse elementer er, ifølge professor i ledel-
se Jody Gittell, med til at styrke en given opgaveløsning ved 
at bygge bro mellem de aktører, der skal bidrage hertil (Git-
tell, 2012). 

Denne artikel har således fokus på, i hvilket omfang de 
involverede skoleledelser i projekt Trivsel og Bevægelse i Sko-
len forvalter deres ledelsesrolle, og om det kan forklare noget 
af den variation, der viser sig i implementeringen af projektet 
på skolerne. I artiklen sættes indledningsvist fokus på koor-
dinationsgruppers rolle, hvor de lokale skoleledelser er re-
præsenteret. Efterfølgende analyseres ledelsens rolle gennem 

følgende tematikker: Fælles mål, videndeling og kommuni-
kation.

Skolernes lokale koordinationsgrupper
På indsatsskolerne i projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen er der 
etableret koordinationsgrupper med det formål at koordi-
nere og understøtte den lokale implementering af projektet 
og dets aktivitetsindsatser. Grupperne har til opgave at un-
derstøtte og inspirere de involverede medarbejdere til, at 
planlægge og tilpasse de enkelte projektindsatser i den en-
kelte skoles kontekst, samt være bindeled mellem skolen og 
projektets forskningsteam. Koordinationsgrupperne er sam-
mensat af repræsentanter fra de involverede årgange (4.-6. 
klassetrin) - oftest idrætslærere, samt en repræsentant fra 
skoleledelsen. Ledelsesrepræsentantens deltagelse har til 
formål at sikre den nødvendige legitimitet, prioritering samt 
beslutningskompetence, som er afgørende for igangsættel-
se og ikke mindst vedligeholdelse af udviklingsprojekter. Det 
er i udstrakt grad op til den enkelte skole og koordinations-
gruppe at fastlægge en lokal implementeringsstrategi ud fra 
devisen om, at de er eksperter i eget hus. Projektet har faste 
målsætninger, principper og eksemplariske materialer, men 
den konkrete udmøntning på de enkelte skolerne kan se 
forskelligt ud. Det medfører ligeledes, at koordinationsgrup-
pens arbejde på nogle skoler er kendetegnet ved færre mø-
der og mindre grad af strukturering, mens andre skoler har >
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faste ugentlige møder og klar struktur for, hvem der igang-
sætter og varetager opgaver tilknyttet projektet.

Ledelsens opbakning og synlighed i koordinati-
onsgrupperne
Med afsæt i erfaringer fra sparringsmøder med koordinati-
onsgrupperne på de 12 indsatsskoler kan der konstateres 
forskellige tilgange til ledelse, koordinering og prioritering 
af Trivsel og Bevægelse i Skolen.  Tilgangene kan overordnet 
fordeles i tre kategorier. Den første kategori er kendetegnet 
ved høj grad af synlighed og opbakning, hvor ledelsesrepræ-
sentanten deltager i koordinationsmøder, igangsætter og 
italesætter projektet overfor kollegaer, på møder samt i in-
formationsmateriale internt og eksternt på skolen. Den an-
den kategori omfatter ledelse, der er mindre synlig, men hvor 
opbakningen til projektet er stor og tilliden til koordinations-
gruppen er klar – f.eks. ved uddelegering af opgaver i forbin-
delse med materialeindkøb samt sikring af kompetenceud-
vikling og vikardækning. Den tredje kategori er kendetegnet 
ved fraværende ledelse, hvor ledelsesrepræsentanten kun 
deltager sporadisk eller slet ikke i de koordinerende processer. 
I denne kategori oplever koordinationsgruppen ingen opbak-
ning til arbejdet med projektet. Her kender ledelserne kun 
meget lidt til projektet, og gør udelukkende deres ledelse gæl-
dende ved prioritering og arrangering af (delvis) vikardækning 
i forbindelse med nøglepersonernes deltagelse i kompeten-
ceudviklingsforløbet. Grundet den manglende ledelsesop-
bakning i forhold til implementeringen af indsatserne på dis-
se skoler, oplever koordinationsgrupperne store udfordringer 
med at engagere og inspirere kollegaer og med at sikre frem-
driften i projektet på skolen. 

Der viser sig umiddelbart stor forskel i skolernes synlige 
ledelse og opbakning af udviklingsprojektet. Med afsæt i in-
terviews med ledere ses der i de følgende afsnit nærmere på 
de tre ledelsestematikker – fællesmål, videndeling og kom-
munikation (Gittell, 2012). 

Fokus på fælles mål 
Interviewundersøgelsen med lederne på 11 af de 12 indsats-
skoler viser, at der er meget stor forskel på graden af fokus 
på fælles mål og videndeling (Aagaard & Eriksen, 2017). Et af 
de elementer undersøgelsen stiller skarpt på er, hvorvidt fag-
grupperne arbejder ud fra tydeligt definerede mål og ud fra 
en fælles forståelse og prioritering af formålet med en opga-
ve. Hvis arbejdet er baseret på individuelle antagelser med 
fokus på egne mål, kan medarbejderne opleve, at de gør et 
godt stykke arbejde, men uden at det tværfaglige samarbej-
de dog fungerer. Uden fælles mål styrer hver part typisk efter 
egne mål og succeskriterier, uden sikkerhed for et samlet 
vellykket resultat (Gittell, 2012; Hornstrup, 2015).

Én af lederne udtrykker det at have fælles mål således: “…
Det handler om faglighed, respekt og trivsel. Det handler selv-
følgelig om at øge trivsel og opfylde det her med de 45 minutter 
om dagen...”. Sidste år arbejdede vi med en vision for skolen, hvor 
vi havde en lang proces, hvor både elever og forældre og lærer 
var involveret, og vi snakkede rigtig meget om, hvad vi gerne vil 
her på skolen…” 

Den fælles overordnet målsætning for, hvad ledelsen, læ-
rere, pædagoger, forældre og elever gerne vil på skolen, kan 
lederen drage fordel af i projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen, 
såfremt der er overensstemmelse mellem målsætningerne. 
En fælles overordnede målsætning for skolen er et godt fun-
dament for implementering af udviklingsprojekter, da den 
giver en fælles retning og gode betingelser for at arbejde 
sammen om den fælles opgaveløsning. 

Analysen af skoleledernes udsagn viser, at der er forskel-
lige tilgange til at opstille fælles mål med henblik på at un-
derstøtte medarbejdernes motivation for at arbejde sammen 
om en fælles opgaveløsning. Nogle af lederne har fokus på 
at involvere alle aktører fra start i processen med at skabe 
fælles mål. Analysen viser dog også, at lederne har forskellig 
fokus på at italesætte disse mål, hvilket øjensynligt har ind-
flydelse på f.eks. medarbejdernes motivation for at arbejde 
med udviklingen af fælles mål og konkret opgaveløsning. 
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Fokus på videndeling
Nogle skoler arbejder systematisk med videndeling for at 
øge opmærksomheden på, hvordan lokal opgaveløsning 
påvirker medarbejdernes muligheder for at løse deres del af 
den fælles opgave. Ifølge Gittell vil en manglende vidende-
ling og opmærksomhed på helheden sammen med even-
tuelt manglende fælles mål give en fragmenteret opgave-
løsning (Gittell, 2012). En af de interviewede ledere giver et 
indblik, hvordan videndeling kan realiseres i praksis: 

“Vi har hele tiden fokus på projektet på vores afdelingsmøder 
og på vores morgenmøder. Vi har et møde i afdelingen hver mor-
gen og et ugentligt afdelingsmøde, hvor vi hele tiden har det på 
dagsordenen. Hvor vi justerer og vi vender det. Det har i hvert 
fald skabt en ramme for at lærere og pædagoger kan mødes og 
man kan snakke om det. … Vi videndeler hele tiden og det kan 
lade sig gøre, når vi mødes så tit”. 

Lederen beskriver her en mødekultur, der er med til at 
skabe et miljø, hvor der sker videndeling. Som lederen næv-
ner, kan det lade sig gøre, fordi de ofte holder møder. Det 
viser sig, at størstedelen af lederne har fokus på videndeling 
i implementeringsprocessen, og flere af lederne påpeger, at 
de leder en mindre skole, hvilket de mener, har en positiv 
indflydelse på deres muligheder for netop videndeling. 

Analysen af ledernes udsagn viser desuden, at medarbej-
derne har kendskab til hinandens forskellige kompetencer 
og udfordringer i forhold til projektet. I forhold til effektiv vi-
dendeling er gensidig respekt mellem medarbejderne en 
vigtig faktor, som der er forskellige tilgange til at opnå. En af 
lederne tydeliggør overfor sine medarbejdere, at der arbej-
des ud fra et fælles vi, hvilket fordrer, at alle bidrager til op-
gaveløsningen. Andre ledere beskriver en tilgang, hvor af-
holdelse af fælles møder, uddelegering af ansvar og fokus på 
faggruppernes forskellige kompetencer, skaber gode betin-
gelser for gensidig respekt. Endelig er lederne af de mindre 
skoler opmærksomme på, at størrelsen på deres skole også 
her har en betydning for, hvor godt de kender til hinandens 
hverdag og udfordringer.

Fokus på velfungerende kommunikation
Et andet vigtigt fokus for effektiv opgaveløsning er hyppig 
og rettidig kommunikation (Gittell, 2012), som flere af leder-
ne i interviewundersøgelsen ligeledes har fokus på. Det 
handler dels om, hvor ofte de forskellige medarbejdere kom-
munikerer i arbejdsprocessen, og hvorvidt kommunikatio-
nen er timet, så modtageren kan inddrage oplysningerne i 
sit arbejde (Gittell, 2012; Hornstrup, 2015; Jørgensen, 2016). 
En af lederne udtrykker det således: “Vi har valgt at prioritere 
en del af lærernes arbejdstid, så de mødes i deres lærerteam hver 
morgen her på skole mellem 7.30 og 7.55, hvor der er briefing, 
der tjekkes mail og vi snakker også om projektet”. I forlængelse 
heraf beskriver lederen yderligere: 

“Nye folk skal også informeres (...), man skal give nogle for-
skellige informationer indtil de er kommet med ind og er blevet 
en del af det. Jeg tænker det er relativt nemt, fordi de arbejder så 
tæt sammen og mødes meget, så hvis det ikke fungerer, så får 
de det til at fungere”. 

Lederen beskriver her et fokus på at kommunikere hyp-
pigt og rettidigt, men også at kommunikere ud til og ind-
drage nye medarbejdere i projektet. Gennemgående for de 
fleste ledere er en regelmæssig mødeaktivitet i forbindelse 
med projektet, da der er opsat ugentlige møder, hvor pro-
jekt Trivsel og Bevægelse i Skolen bliver adresseret. Der er in-
dikationer på, at betingelserne for hyppig kommunikation 
er gode, grundet de ugentlige møder, som understøtter mu-
ligheden for at time kommunikationen, så medarbejderne 
kan bruge informationen i deres arbejde. Der er dog også 
ledere, der giver udtryk for, at der sjældent afholdes møder 
i forbindelse med projektet, eller at de ikke har kendskab til, 
hvor ofte der bliver kommunikeret i forbindelse med projek-
tet. En leder udtrykker det således: “Jeg kan ikke sætte tid på 
projektet. Det kan jeg ikke, fordi det er umuligt for mig som leder 
på en så stor en skole at vide, hvor meget tid der bruges derude”.   

Udsagnene vedrørende hyppig og rettidig kommunika-
tion viser, at lederne har meget forskellige tilgange til, hvor 
ofte der kommunikeres og om denne kommunikation er 
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DET EMPIRISKE MATERIALE I DENNE ARTIKEL 
STAMMER FRA:

Skoleledelsesinterviews (11 indsatsskoler)
Skoleledere eller viceskoleledere blev interviewet 
vedrørende deres ledelsesrolle og ansvar for im-
plementeringen af projektet. (Specialeprojekt 
(Aagaard & Eriksen, 2017)) 

Observation og sparringsmøder med  
koordinationsgruppen (12 indsatsskoler)
En repræsentant fra forskergruppen mødtes to 
gange i løbet af skoleåret med skolernes koordi-
nationsgrupper til en samtale, der skulle give ind-
sigt i skolernes udfordringer og succesoplevelser 
med projektet. Observationer af frikvarter, brain 
breaks og idrætsundervisning blev i samme for-
bindelse foretaget med henblik på at give indsigt 
i projektimplementeringen.
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rettidig. Nogle af lederne kommunikerer ofte, og der er indi-
kationer på, at medarbejderne får informationerne rettidigt, 
så de kan bruge disse i deres dagligdag. Andre har kun del-
vist fokus på hyppig og rettidig kommunikation. Flere lede-
re beskriver mødeaktivitet i forbindelse med projektet, men 
at denne ikke er skarpt struktureret, hvilket kan indikere at 
kommunikationen hverken er hyppig eller rettidig. Endelig 
er der ledere, hvis udsagn indikerer, at de har udfordringer 
med at have tilstrækkelig tid til kommunikationen eller slet 
ikke italesætter, hvor ofte der bliver kommunikeret.  

Udover hyppighed og timing af kommunikation er det 
vigtigt, at den er konstruktiv, hvilket indebærer, at den er 
præcis og problemløsende. Det handler om, hvorvidt infor-
mationsprocesserne mellem faggrupperne er præcise, mål-
rettede og konkrete. Det kommer til udtryk hos flere af le-
derne, som udtaler, at deres kommunikation har fokus på at 
løse problemerne blandt de implicerede parter.   

Uddelegering uden at miste gennemslagskraften
Den umiddelbare forskel i ledelsens opbakning og synlighed 
i koordinationsgrupperne stemmer overens med den oven-
for beskrevne variation i ledernes fokus på fælles mål, viden-
deling og kommunikation. Variation i ledelsesstil skal dog ses 
i lyset af skolernes forskellige størrelser. Nogle af skolerne er 
så store, at det ifølge lederne selv gør det umuligt for dem 
at følge den daglige drift af projektet tæt. Skolestørrelsen kan 
således have betydning for graden af synlig ledelse af selve 
projektet. Ledere på mindre skoler har andre vilkår i forhold 
til synlighed og udnytter, at de kan komme tættere på med-
arbejdernes arbejdsdag. Der er ledere, der beskriver det som 

et privilegium at være leder på en mindre skole, ikke mindst, 
når det handler om at være tæt på den daglige varetagelse 
af projektet. Flere skoleledere fortæller i interviewene, at de 
aktivt vælger at være tæt på medarbejderne og går i perso-
nalerummet i skoledagens største pauser. Her er skolelede-
ren tilgængelig, og mange små ting kan afklares. Det formo-
des, at denne synlige tilstedeværelse øger lederens kendskab 
til medarbejdernes opgaver, og gør fælles mål, videndeling 
og kommunikation lettere. 

De store skoler kan også have synlig ledelse, men dette 
vil ofte være i form af uddelegering via en pædagogisk leder, 
viceskoleleder eller afdelingsleder, der er tættere på medar-
bejdernes konkrete implementering af projektet. Ledere på 
store skoler er i højere grad nødt til at uddelegere til mellem-
ledere eller eventuelt lærere, men erfaringen fra projektet 
viser, at det er vigtigt at lederne sørger for den nødvendige 
legitimitet og gennemslagskraft, hvis dette er tilfældet. Der 
er risiko for, at gennemslagskraften forsvinder fra koordina-
tionsgruppen, når der mangler en ledelsesrepræsentant, som 
kan træffe beslutninger omkring tidsforbrug og ressourcer 
– og yderligere er der risiko for, at legitimiteten for projektet 
forsvinder, når der mangler en leder, som kan stå i spidsen 
for og tydeliggøre prioriteringen af projektet.  

Koordinationsgrupperne og skolernes ledelse har stor ind-
flydelse på implementeringen af Trivsel og Bevægelse i Skolen. 
Opsummerende viser undersøgelsen at en høj grad af syn-
lighed og opbakning fra ledelsen i form af etablering og fo-
kusering på fælles mål; systematisk tilgang til videndeling; og 
hyppig, rettidig og konstruktiv kommunikation kan påvirke 
implementeringen af udviklingsprojekter i positiv retning. •

Erfaringen fra projektet viser, at det er vigtigt, 
at lederne sørger for den nødvendige legitimitet 

og gennemslagskraft.
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I fællesskab udvikler vi fremtidens 
indsatsformer på idræts-, bevægelses- 
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