




Trivsel og Bevægelse i Skolen: 
PROJEKTET 



HVEM TRIVES MED IDRÆT OG 
BEVÆGELSE I SKOLEN? 



Tre bærende principper 

Succesoplevelser 

Fællesskab 

Medskabelse 

Gøre noget man 

føler sig god til  

Gøre noget man 

har indflydelse på 

Opleve fællesskab 

og føle tilhørsforhold 



Trivsel og Bevægelse i Skolen 

3 år & 10 måneder 



Forskningsdesign 

• Spørgeskemaer 

• Interviews  

• Observation 

Trivsel og Bevægelse i Skolen 

24 skoler – 7 kommuner 

12 intervention 

12 kontrol  

Medarbejdere 

(ca. 140) 

Proces 

- Start 

- Midt  

- Slut  

Elever 

(ca. 3000) 

Spørgeskema 

- Før 

- Efter  

Observationer og 
interviews undervejs  



1 
Hvordan styrkes motivationen og klassefællesskabet med 

korte aktive pauser?  

2 
Hvordan kan vi sætte rammerne for et frikvarter, hvor alle 

elever har noget sjovt og aktivt at lave med nogen? 

3 
Hvordan planlægges og udføres idrætsundervisningen, 

så alle deltager og får gode oplevelser?  



Interventionen 

Koordineringsgruppe 

Struktur, aktiviteter og 
materialer 

Kompetenceudviklings-
program 



Interventionen 

Tre hele workshop 

dage 

Koordineringsgruppe 

Struktur, aktiviteter og 
materialer 

Kompetenceudviklings-
program 



Interventionen 

Idrætsundervisnings forløb, 

Brain break hæfter, frikvarters 

inspiration mm. 

Koordineringsgruppe 

Struktur, aktiviteter og 
materialer 

Kompetenceudviklings-
program 

http://trivselogbevægelse.dk/


Interventionen 

Skoleledelse og 

repræsentanter for 4., 5. & 6. 

årg. 

Koordineringsgruppe 

Struktur, aktiviteter og 
materialer 

Kompetenceudviklings-
program 



3 dage/året 

6-8 forløb/året 

2 stk./dagen 

3x30 min./ugen 



Trivsel og Bevægelse i 

Skolen: 
- Idrætsundervisning 



Idrætsundervisning 

Hvordan løser man idrætsundervisningens polariseringen? 
- Hvordan planlægges og udføres idrætsundervisningen, så alle deltager og får gode 

oplevelser?  
 

 

Nogle elever har meget og alsidig erfaring 

med idræt, dyrker det flere timer hver dag 

og stortrivsel med det. 

Nogle elever har meget lidt idræts-

erfaring og trives ikke med idræt  



Klassisk idrætsundervisning 

• Idrætslæreren er ekspert der 

fortæller og foreviser, 

hvordan idrætslige 

færdigheder udføres korrekt 

 

• Idrætslæreren er ”instruktør” 

 

• Ofte fokus på hvad der skal 

laves og i mindre hvad der 

skal læres! 

 

• Eleverne opdelt i niveauer 

eller på køn 



”Trivsels” idrætsundervisning 
• Undervisningen er tydelig på 

mål og læringsmål 

 

• Der arbejdes som 

udgangspunkt i teams 

 

• Eleverne medinddrages  på 

fx: værdier, taktik, læring af 

færdigheder i grupper 

(praksisfællesskaber) 

 

• Praksiseksperterne er både i 

grupperne, på holdet, gennem 

læreren, på nettet osv. 

 

• Skarphed på lærerrollen 





 
 
 
 
 
 

• Alle elever skal have lige 

mulighed for succes uanset 

erfaring og motivation.  

 

• Der skal være et 

mestringsklima frem for 

konkurrenceklima – det 

handler om at blive bedre, 

ikke bedst!  

 



 
 
 
 
 

• Eleverne skal inddrages på flere 

planer i planlægning og 

afvikling.  

• Inddragelsen ligger i, hvordan de 

arbejde med et bestemt emne, og 

ikke nødvendigvis hvad de arbejde 

med.  

• Inddragelse ligger i at give 

ansvar for egen og andres læring. 

 



 
 
 
 
 
 
 

• Feedback og anerkendelse er både fra  

lærer til elev og fra elev til elev.  

• Eleverne skal inddrages og oplæres i at 

give feedback og anerkendelse til 

hinanden.  

• Feedback kan med fordel være neutral og 

observerende – og ikke værdiladet – 

mellem eleverne 

 



 
 
 
 
 
 
 

• Teamet arbejdet mod et fælles mål – at få hele 

teamet til at opleve succes med læringsmålene.  

• I praksisfællesskabet har medlemmerne forskelige 

erfaringer, og de mest erfarne har større ansvar 

end de mindre erfarne.  

• De mindre erfarne har pligt til at være 

deltagende, nysgerrige og modtagelig for input 



Idrætslige tematikker 
 

Forløb Faglige områder Foreslået placering 

Idrætsludo (BASIS) Aktivitetsudvikling 
Samarbejde og 

ansvar 
SEPT UDE 

Skills Kropsbasis 
Samarbejde og 

ansvar 
OKT UDE/INDE 

Teambold (BASIS) Boldbasis & boldspil 
Alsidig 

idrætsudøvelse 
NOV/DEC INDE 

Dans og udtryk Performance 
Alsidig 

idrætsudøvelse 
JAN INDE 

Redskabsaktivitet Redskabsaktiviteter 
Alsidig 

idrætsudøvelse 
FEB INDE 

Parkour Kropsbasis/redskabsaktivitet 
Alsidig 

idrætsudøvelse 
APR INDE/UDE 

Disc golf Boldbasis/teambold 
Krop, træning & 

trivsel 
MAJ UDE 

LSK Løb, spring og kast 
Alsidig 

idrætsudøvelse 

JUNI UDE 



Fordøjelsespause – 2 min. 

Pointer/idéer 
tanker  

Spørgsmål 

? 

Det tager jeg 
med mig 

hjem! 



Trivsel og 

bevægelse  

IDRÆTSUNDERVISNING 



Hvordan gik vi ind i projektet? 

 Ledelsesmæssig opbakning 

 Udførlige undervisningsforløb  

 Rød tråd 

 Fast punkt på afdelingsteam møder 



Succeser 

 Den røde tråd 

 Projektets tre bærende 

principper: Fællesskab, 

medskabelse og succesoplevelser 

 Læringsfag – øget bevidsthed 

 Lærerrolle 

 

 

 



Udfordringer 

 Ændring af kultur. Kan vi ikke 
bare komme i gang?  

 Projektets tre bærende 

principper: Fællesskab, 

medskabelse og 
succesoplevelser 

 ”Show off”    ÷ hjælperolle   

 

 



Løsninger? 

 Start i indskolingen, så det bliver 

en implementeret kultur 

 Kommuniker målsætningerne  

tydelighed – ikke indlysende 

 Formativ evaluering  løbende 

målsætninger - understøtter 

elevens fokus på læringsaspektet  

 Tid til sparring og vidensdeling 

 



Fordøjelsespause – 2 min. 

Pointer/idéer 
tanker  

Spørgsmål 

? 

Det tager jeg 
med mig 

hjem! 



Implementerbarhed 

• 90% af 

idrætslærerne har 

brugt forløbene i 

mindst ½ af 

idrætstimerne. 

 

• Hver anden svarer  

”.. at så godt som alle 
lektioner har taget 
udgangspunkt i de 

skræddersyede forløb” 



Blandede resultater 

Resultaterne viser et mindre fald i oplevelsen af at være 
med til at bestemme i idrætsundervisningen (gælder dog 
også på kontrolskolerne) 





Erfaringer 
- idrætsundervisningen lykkedes når… 

• Planlægning af forløbene – lav årsplanen! 

– Teams, Mål, Rammesætning, Ansvar 

• Forbered dig  

• Gå med på præmissen! 

• Accept af at det kræver tilvænning fra både lærer og 

elever (kulturændring) 

• Kan du ikke nå hele forløbet – så nå det du kan! 

• Tag de grundlæggende FAST:E principper til dig 

 



Diskussion, spørgsmål 

Pointer/idéer 
tanker  

Spørgsmål 

? 

Det tager jeg 
med mig 

hjem! 


