
Politiske Strategier & 
Investeringer

Fremme af idræt og bevægelse blandt alle børn og unge



Hvorfor den flotte karakter?

Danmark
Sikker og solid styring af idræts- og 
bevægelsesområdet
Konsistent udmøntning af regulering (givet via fx 
lovgivning) og eksekvering af lovbestemte 
opgaver
Stort omfang af forpligtende idræts-
bevægelsespolitikker – særlig på lokalt niveau
Muligheder for at arbejde på tværs af 
(forvaltnings)politiske områder på idræts-
bevægelsesområdet 
Anvender en del ressourcer på at fremme idræt 
for alle børn og unge (men det regnestykke er 
altså ret svært)



Den danske model – også på idrætsområdet

Lov
Dispositioner uden 

egentlig lovhjemmel
(kommunalfuldmagten)

Mekanismer 
(fx kommunale 

strategier på 
B&U området)

Praksis af betydning 
for:

Fx finansiering og 
forvaltning af 

idrætsfaciliteter, 
skoleidræt, aktiv 

transport

Kommunerne udmønter 
80+ % af de offentlige 

midler til idræt



Tre vigtige lovkomplekser

Dagtilbudsloven: Krop & Bevægelse en af seks centrale pædagogiske 
læreplaner 

Folkeskoleloven: 1) Eleverne skal (i gennemsnit) være fysisk aktive 
45 minutter om dagen & 2) Den åbne skole: Fx samarbejde med 
lokale idræts- og fritidsorganisationer

Folkeoplysningsloven: Støtte foreninger med aktiviteter for børn og 
unge under 25 år. Støtte til faciliteter/leje faciliteter er en helt 
central komponent



Hvordan går det så? 
– et par snapshots



Andel af kommunale institutioner, som har et samarbejde med foreninger 
eller frivillige 

Ibsen & Levinsen: Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Movements, 2017:1

Børneinstitutioner: 43 %

Alle kommunale 
institutioner: 67 %Folkeskoler: 91  %



Den bevægelige skole – anno 2016/17

Oxford Research: Bevægelse i skoledagen. 2016; KORA: En længere og mere varieret skoledag. 2017

6 ud af ti skoler mener 
de er i mål med de 45 

min. om dagen

En ud af to lærere og 
pædagoger inddrager 
motion og bevægelse i 

undervisningen hver dag 
eller 2-4 gange om ugen

Knapt to ud af ti skoler 
har formuleret en 

egentlig 
bevægelsespolitik



Erhvervsuddannelserne efter reformen i 2015

KORA: Grundforløb på erhvervsuddannelserne  efter reformen. 2017

6 ud af ti ledere 
vurderer, at det er svært 

eller meget svært at 
arbejde med bevægelse

Lærerne lægger ikke 
mere vægt på motion og 

bevægelse efter 
reformen 

Andel af eleverne, der 
deltager i bevægelse som 

led i undervisningen er 
steget fra 30 % til 50 % 



OK – uden at være 
prangende



Perspektiver og næste skridt
Vi skal holde fast i, og samtidig udvikle, den danske model: Nationale rammevilkår og dynamiske lokale realiseringer

Vi skal holde fast i, udvide og kvalificere samarbejder mellem offentlige, frivillige og private partnere på idræts- og 
bevægelsesområdet for børn og unge

Vi må insistere på, at idræt og bevægelse er et (forvaltnings)politisk områder, der går på tværs af sektorer

Vi skal holde hinanden op på, at idræt og bevægelse er for alle børn og unge

Vi skal holde idrættens organisationer og regeringen fast på deres delte ambition om, at større dele af befolkningen 
skal være idrætsaktive i 2025 – og at det nødvendigvis også må gælde børn og unge

Praksis-, udviklings- og forskningsmiljøer skal arbejde tæt sammen for at styrke vores viden om holdbar 
implementering af indsatser/tilgange, der gør en forskel

Vi skal blive bedre til at sprede og videreudvikle gode erfaringer og koncepter
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