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Hvorfor mere idræt i 
skolen?
• Danske børn og unge imødekommer

ikke de fastsatte anbefalinger
(Larsen et al., 2016)

• Skolen er en vigtig arena
• Ingen stigmatisering
• Hjælp til dem der har mest

behov

• Forebyggelse er billigere end 
behandling! 

Kun er 26 procent af 
de 11-15 årige lever 

op til den 
anbefalingerne for 

daglig fysisk aktivitet, 
og gruppen bruger i 

gennemsnit mere end 
11 af deres vågne 

timer hver dag på at 
sidde eller ligge ned

kun 20 pct. af skolerne 
har fastlagt en egentlig 
bevægelsespolitik, og 
kun 29 pct. af landets 

kommuner har 
formuleret mål og en 

politik på området



Svendborgprojektet

Krav i 2008-2012
• 0.-6. klasse skal have 6 ugentlige 

idrætslektioner, fordelt over minimum tre 
dage

• Udvælge en idrætskoordinator 
• Idrætsunderviserne skal deltage i et 

kursus

Tilføjede krav i 2012-2018
• Tre af de ugentlige idrætstimer skal 

planlægges i forhold til aldersrelateret 
træning

• Elever skal minimum have 20 minutters 
høj intensitet i hver idrætslektion 

Anbefalede program elementer i hele 
perioden

• Idrætskoordinatorer opfordres til at 
deltage i projektmøder med 
projektledere og koordinatorer fra de 
andre skoler

• Idrætslærere opfordres til at planlægge 
en del af idrætsundervisningen udendørs
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Projektets tidslinje
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Mere idræt = sundere børn? 

• Reducerer antallet af overvægtige
skolebørn

• Bremser udvikling risikofaktorer for 
senere livsstilssygdomme

• Særlig god effekt for de børn, der har 
mest behov
• De tykkeste
• Dem med højeste niveau af

risikofaktorer
• Dem med dårligst motorik



Sundere børn… i Svendborg 
At indføre 6 ugentlige idrætslektioner er muligt og med god effekt!
(Tarp et al., 2018, Klakk et al., 2014, Klakk et al., 2013, Moller et al., 2014, Rexen et al., 2014)

Men hvordan!?



Implementering af bevægelse og idræt i 
folkeskolen

Idræt og bevægelse

Seksualundervisning

Mobning Stoffer

Tandplejen

Trafiksikkerhed

Madkultur

SSP-arbejde

Inklusion og Trivlse

Rygning

Alkohol Medarbejder trivsel

Undervisning og læring!



Implementering af bevægelse og idræt i 
folkeskolen

Strukturoversigt af niveauer der har indflydelse på implementeringen af bevægelse i skolen
Baseret på en model af Shah, Allison, Schoueri-Mychasiw, Pach, et al., 2017



Procesevaluering

• Fokus på implementeringsprocessen

• The black box
• Beskrive ’hvorfor eller hvorfor-ikke’ noget 

virker
• Nøje beskrivelse og  hvad der foregik

• Lære fra erfarede fejl og succeser for at 
muliggøre etableringen af lignede tiltag i 
en anden praksis (Moore et al., 2015)

I think you need to be more specific here…

”If we want more evidence-based practice, 
we need morepractice-based evidence”

(L. W. Green, 2008)



Belysning af implementeringsprocessen 

Interviews med projektledere, skoleledere and 
idrætslærere

Projektrelaterede dokumenter

Spørgeskema til alle idrætslærere
Projektledere (n=2)

Skoleledere (n=4) PE 
Idrætslærere (n=2)

Skoleledere (n=2) 
Idrætslærere (n=1)

35/46 besvarelser
(75%) Mødereferater, informations materiale til skolerne, interne evalueringer

and strategirapporter fra skolerne



Gør skolerne det vi   
tror?
‘Skal-opgaver’

• 6 ugentlige idrætslektioner

• Idræt minimum tre dage om ugen

• Har en idrætskoordinator 

• Idrætslærere har deltage i kursus

• Tre timers ugentlig ATK-idræt

• Elever har minimum 20 min. høj 
intensitet i hver idrætslektion 

‘Kan-opgaver’
• Idrætskoordinatorer deltager i 

projektmøder med projektledere og 
koordinatorer fra de andre skoler

• Idrætslærere planlægger en del af 
undervisningen udendørs



Fire hovedfaktorer sikrede
implementeringen

• Projektet stemte overens med 
skolens eksisterende værdier og 
prioriteter

• Idrætslærernes deltagelse i et 
kompetencegivende kursus

• Mulighed for individuel tilpasning af 
projektet til skolernes lokale forhold 

• En kombineret ’top-down’ og  
’bottom-up’ tilgang



Projektet stemte overens 
med skolens eksisterende 
værdier og prioriteter

 Et forudgående fokus på idræt og
bevægelse

 Mere idræt = mere tid til de nationale
‘fælles mål’



Projektet stemte overens 
med skolens eksisterende 
værdier og prioriteter

Idrætslærer

Vi var meget engagerede i det, det 
var jo også noget vi havde valgt, der 
var jo ikke nogen der havde kommet 

og sagt at "I skal det her", det var 
mere "har i lyst til, kunne i tænke jer" 

og det er jo en rigtig god 
indgangsvinkel i at starte på noget 

man gerne vil og har lyst til

Skoleleder

Et barns første kommunikation er 
via deres krop, så derfor betyder 
det rigtigt meget, at de kropsligt 

kan omgås hinanden … derfor 
betyder det så uendeligt meget, at 

de får styr på deres krop, og kan 
lide at bruge deres krop i leg 

sammen med andre ... den sociale 
udvikling blandt børn, den øges, 

det er jeg slet ikke i tvivl om.



Idrætslærernes deltagelse i 
et kompetencegivende 
kursus

 Indhold af konkrete øvelser og råd til 
planlægning 
 Brugen af udendørsarealer

 Efteruddannelsen har fremmet 
lærernes generelle opbakning og 
motivation til projektet



Idrætslærernes deltagelse i 
et kompetencegivende 
kursus

Projektleder

Idræts-
underviserVi var meget opmærksomme på, at vi 

ikke bare kunne give dem tre gange så 
mange timer, og så ikke have en plan 

med, hvad indholdet skulle være … Det 
som vi gentagne gange hører de siger 

(red. lærerne); det er at det simpelthen 
var alpha omega, at de har fået kurset 
- fordi så synes de, at de var klædt på 
til det (red. implementering). Jeg tror, 
vi havde fået mere modstand, hvis det 

var, at de ikke havde fået den 
uddannelse. 

Det var lidt ligesom at gå på seminaret 
igen, det at lave noget og lære noget 

sammen med nogle kollegaer, både fra 
egne og fra andre skoler… Og plus du 

fik konceptet [red. aldersrelateret 
træning] og udførte også en masse 

øvelser , altså praksis… du gik jo bare 
hjem med tonsvis af viden, materiale 
og du udvekslede erfaringer  - altså vi 
var total tændte når vi var på de der 

kurser!



Mulighed for individuel 
tilpasning af projektet til 
skolernes lokale forhold 

 De forholdsvis enkle krav har 
muliggjort individel tilpasning af
projektet

 Sikret (høj kvalitet) implementering på
tværs af skoler med forskellige
ressourcer



Mulighed for individuel 
tilpasning af projektet til 
skolernes lokale forhold 

Idræts-
underviser

Jeg var med i opstartsgruppen 
omkring hvordan vi ville implementere 
det her ude på skolerne, og vi gjorde jo 

rigtig meget for at man fik lov til at 
tilpasse det til den eksisterende 

kultur… så det var selvfølgelig noget 
nyt, men man kikkede på skolerne 

enkeltvis, fordi man vidste at skolerne 
var MEGET forskellige



En kombineret ’top-
down’ og  ’bottom-up’ 
tilgang

 Top down projektkrav når en skole er
en del af Svendborgprojektet

 Tidlig bottom-up involvering af lærere 
og ledere

 Kvartale koordineringsmøder har 
løbende sikret styring OG 
medinddragelse 



En kombineret ’top-
down’ og  ’bottom-up’ 
tilgang

Skoleleder

Det er klart at styring må jo ikke 
være hele vejen igennem, men 
det var vigtigt at der var meget 

styring og en meget klar ramme i 
projektet…  vi blev inviteret ind i 
starten og fik at vide at der var 

nogle rammer ikke var til 
diskussion, men man ville godt 

diskutere udførelsen, hvordan vi 
ville gøre i praksis

Projektleder

Hver tredje måned mødtes vi [red. 
projektlederne], med skolelederne 

eller vicelederen og koordinatorerne 
fra skolerne, og så snakkede vi løst og 
fast hele tiden for at undgå at noget 

kørte op i en spids og sørge for at 
vidensdele… og sørge for at de 

stadigvæk følte, selvom det nu kørte, 
at der var opbakning og at det var 

deres projekt.



Så kopiere vi da bare 
Svendborgprojektet!?

Nej, man skal tænke sig gevaldigt om, og så skal 
man prøve at tænke, hvad er det for et sted 

man er? … ”Nu skal vi lave noget der passer til 
det her sted”, ikke bare kopiere. Man kan godt 
tage nogle gode idéer fra Svendborgprojektet, 

men man skal finde det man tror på og det, der 
fungerer for os… man skal starte nedefra…

Projektleder



Take-home-message
- Faktorer for succesfuld 
implementering af Svendborgprojektet

• Kommunale projektledere, skoleledere og
idrætslærerne anerkendte alle projektet som
værende interessant og relevant

• Kommunale projektledere brugte en
kombination af top-down projektkrav og
bottom-up involvering af skolerne i 
beslutningsprocessen

• Kompetencegivende kurser understøtter
idrætslærernes planlægning og motivation 
for at implementere projektkrav

• Fokus på individuel tilpasning muliggør
implementering på tværs af skoler med 
forskellig størrelse, ressourcer og værdisæt

Resultaterne er muliggjort gennem støtte fra:

Tak til alle projektledere, skoleledere og idrætsundervisere der har bidraget til projektet!



Mere om 
“Implementering af idræts- og bevægelsesindsatser”

MOV:E 7 kan findes på
FIIBL.dk/publikationer
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