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Projektbeskrivelse  
- et projekt for SFO/klub børn  

 
Projektnavn 

”Move it, Kids!” 

 

Udviklingsansvarlige 

KOSMOS – Det Nationale Videncenter 

Nordic Licensing Company - Looney Tunes Active 

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) 

Herunder udvalgte specialforbund  

Dansk Rulleskøjte Union 

 Dansk Boldspil Union 

 Dansk Floorball Union 

 Dansk Bordtennis Union 

 Dansk Hockey Forbund 

 Danmarks Basketball Forbund 

 Dansk Håndbold Forbund 

 Dansk Cykel Union  

 Dansk Atletik Forbund 

Danmarks Gymnastik Forbund  

 

Baggrund for projektet  

Ifølge en undersøgelse fortaget af Undervisningsministeriet med udgangspunkt i skolefaget idræt, 

viser det sig, at hele 25 til 30 procent af eleverne er motorisk usikre ved skolestart. Dette kan ses 

som en væsentlig medvirkende faktor i udviklingen af inaktivitet og manglende bevægelsesglæde 
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hos skolebørn. Årsagen skal findes i, at en dårlig motorik fordrer negative bevægelsesoplevelser, 

hvilke reducerer lysten til fysisk aktivitet. Derfor vil projekt ”Move it, Kids!” tage udgangspunkt i 

udvikling af børns motoriske færdigheder, som led i ønsket om at fremme fysisk aktivitet, kropslig 

læring, bevægelsesglæde samt sociale kompetencer blandt børn i SFO/klub.  

 

Den positive motoriske cirkel 

Den positive motoriske cirkel beskriver, hvorledes udvikling af børns motorik fordrer positiv 

vurdering fra kammerater, positiv selvopfattelse samt positive kropserfaringer. Dette betyder, at en 

god motorik er en vigtig parameter for stor bevægelsesglæde og trivsel blandt børn. 

Vi har i projektet bl.a. til mål at forbedre børns motorik og dermed øge antallet af motorisk gode og 

sikre børn ved at have fokus på den positive motoriske cirkel. Mange børn er motorisk dårlige og 

usikre og sidder fast i den negative motoriske cirkel. Lykkedes det at bryde denne cirkel og vende 

den til den positive, vil disse børn føle større motivation for fysisk aktivitet og i sidste ende en 

større bevægelsesglæde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Den positive motoriske cirkel. 

 

 

Børns hverdag  

Børn tilbringer meget af deres tid i hhv. skole og SFO/klub. Det er derfor vigtigt, at fysisk aktivitet 

bliver en del af den skolekulturelle dagsorden. En analyse foretaget af Det Nationale Videncenter 

KOSMOS viser, at SFO-området er et forsømt felt indenfor fysisk aktivitet samt 

sundhedsfremmende tiltag. Ofte har skoledagen været fyldt med mange stillesiddende aktiviteter, 

hvilket skaber en øget nødvendighed af, at børn bruger mere af deres tid i SFO’en/klubben på 
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bevægelsesaktiviteter. Skole og SFO betyder meget for børnenes samlede bevægelsesmængde. 

Skole og SFO har således afgørende betydning for børnenes fysiske aktivitetsniveau.  

 Tiden i SFO/klub tiltænkes leg, sjov og socialt samvær for børn og pædagoger, hvorfor 

SFO’en/klubben vil være en oplagt ramme for implementering af mere fysisk aktivitet. Det er 

samtidig oplagt at etablere et samarbejde mellem SFO’erne/klubberne, DIF herunder forbund samt 

de lokale idrætsforeningerne, idet SFO-/klubtiden overlapper den tid, hvor de lokale 

idrætsforeninger har mulighed for at være byde ind. Dette vil udover at danne grundlag for et 

givende samarbejde medvirke til at skabe en vis form for sammenhæng i børnenes hverdag.  

 

Det pædagogiske personale  

I 2007 er der etableret en ny linje i uddannelsen af pædagoger, hvor der fokuseres på sundhed, krop 

og bevægelse. Der tages afsæt i det brede og demokratiske sundhedsbegreb, hvilket betyder, at 

sundhed kortlægges ud fra både livsstil og levevilkår. Dette betyder, at det pædagogiske personale 

arbejder ud fra en forebyggende og sundhedsfremmende praksis. Projekt ”Move it, Kids!” vil være 

et bevægelsestiltag, der vil kunne bidrage til arbejdet med og udviklingen af pædagogiske 

læreplaner indenfor det sundhedsfremmende område.  

 

Formål med projekt ”Move it, Kids!” 

•  At bidrage til en positiv bevægelseskultur i SFO’er/klubber, hvor børnene er 

hverdagsaktive.  

 

Delformål med projekt ”Move it, Kids!” 

• At skabe en kobling mellem SFO-/klub-tiden og foreningsidrætten. 

• At skabe optimale muligheder for forbedring af børns motorik og derved fordrer den 

positive motoriske cirkel.  

• At fremme motivation for fysisk aktivitet hos børn og pædagoger. 

 

Delmål i projekt ”Move it, Kids!” 

• At etablere et konstruktivt udviklingssamarbejde med udvalgte forbund under Danmarks 

Idræts-Forbund (DIF). 

 

• At øge tilgængeligheden for inspiration til fysisk aktivitet for både børn og pædagoger. 
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• At opkvalificere det pædagogiske personales handlemuligheder i forhold til udvikling af en 

bevægelseskultur i SFO/klub.  

 

• At præsentere børnene for alsidige aktiviteter, som øger deres opmærksomhed på udbudet af 

foreningsidrætter, og som samtidig fordrer øget kropsbevidsthed samt forbedring af 

motoriske færdigheder. 

 

• At præsentere børnene for aktiviteter med fokus på en anderledeshed, der især øger de 

overvejende inaktive børns interesse for fysisk aktivitet. 
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Målhierarki 
 
  
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 
 
  
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål: 
At skabe en positiv 
bevægelseskultur, hvor børnene er 
hverdagsaktive 

Delformål: 
At fremme motivation for 
fysisk aktivitet hos børn og 
pædagoger 

Delformål: 
At skabe optimale muligheder for 
forbedring af børns motorik og derved 
fordrer den positive motoriske cirkel.  
 

Delmål: 
At øge tilgængeligheden 
for inspiration til fysisk 
aktivitet for både børn 
og pædagoger. 

Delmål: 
At etablere et konstruktivt 
udviklingssamarbejde 
med udvalgte forbund 
under Danmarks Idræts-
Forbund (DIF). 
 

Leverance: 
Hjemmeside oprettet. 

Delmål: 
At skabe en kobling mellem 
SFO-/klub-tiden og 
foreningsidrætten 
 

Delmål: 
At opkvalificere det 
pædagogiske personales 
handlemuligheder i forhold til 
udvikling af en 
bevægelseskultur i SFO/klub.  
 
 

Leverance: 
Introduktionsmateriale til 
ansvarlige pædagoger 
udsendt. 

Leverance: 
Event afholdt. 

Leverance: 
”materialekasse” 
udarbejdet. 

Delmål: 
At præsentere børnene for 
aktiviteter med fokus på en 
anderledeshed, der især øger de 
overvejende inaktive børns 
interesse for fysisk aktivitet. 

Delmål: 
At præsentere børnene for alsidige 
aktiviteter, som øger deres 
opmærksomhed på udbudet af 
foreningsidrætter og som samtidig 
fordrer øget kropsbevidsthed samt 
forbedring af motoriske færdigheder 
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Erfaringer fra tidligere projekter 

Bunkeflo – Undersøgelseserfaringer fra Sverige 

I Sverige har man opnået mange positive erfaringer i forbindelse med Bunkeflo projektet. Projektet 

startede på en enkelt skole, hvor man foretog en motorisk vurdering af alle skolens elever. Man 

observerede elevernes grundmotorik ud fra enkelte tests/øvelser, der udfordrede deres balance, 

koordination, kropsbevidstheden, rotation, rytme, rum- og retningsopfattelse. Efter observationerne 

forsøgte man at udvikle disse børns motoriske egenskaber gennem struktureret daglig fysisk 

aktivitet. Via dette projekt har man fundet ud af, at børn udover at tilegne sig en glæde ved at dyrke 

fysisk aktivitet forbedrer deres koncentrationsevne og dermed skolepræstation, sociale formåen og 

selvtillid. Undersøgelserne viser, ifølge WHO’s positive og brede sundhedsdefinition, en forbedring 

af børns både fysiske, psykiske og sociale sundhed.  

 

Kampagneerfaringer – ”Aktiv rundt i Danmark”    

Videncenter for Sundhedsfremme/KOSMOS har gode erfaringer med at udføre diverse kampagner 

og projekter, hvilket ”Aktiv rundt i Danmark” er et godt eksempel på. ”Aktiv rundt i Danmark” er 

en tre ugers bevægelseskampagne, der henvender sig til elever og lærere i skolen. Formålet med 

kampagnen er at få skolebørn til at bevæge sig mere. Dette års kampagne (2008) blev en meget stor 

succes, idet der i år har deltaget over 100.000 skolebørn, hvilket er en stigning fra året før, hvor der 

deltog 43.000 skolebørn.  

 

Kort om projekt ”Move it, Kids!” 

”Move it, Kids!” er en kampagne, der fokuserer på fysisk aktivitet og udvikling af motoriske 

færdigheder. Kampagnen ønsker at præsentere børn i SFO/klub for varierende fysiske aktiviteter.  

Disse aktiviteter har til hensigt at udvikle det enkelte barns motoriske færdigheder og derigennem 

fremme glæden ved og graden af fysisk aktivitet i SFO/klub, så børnene bliver mere 

hverdagsaktive.   

 

Kampagnen vil igangsættes via en event, som planlægges af Nordic Licensing Company., 

forbundene (DIF) og KOSMOS. Starteventen ligger i slutningen af august og vil foregå i de fire 

største byer i Danmark.  

I løbet af kampagneåret vil der være fire perioder af to ugers varighed (september, november, 

februar og april), hvor den enkelte SFO/klub vil modtage materiale/aktivitetsbeskrivelser udviklet af 
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involverede forbund til den nye periodes aktiviteter. Hver SFO/klub tilrettelægger selvstændigt, 

hvornår deres to ugers perioder skal placeres indenfor de på forhånd valgte aktivitetsmåneder.  

I mellem hver aktivitetsmåned vil der på hjemmesiden være mulighed for at downloade ”ugens 

leg”, hvilken tager afsæt i de aktivitetsbeskrivelser og forbund, der lige har været repræsenteret i 

aktivitetsperioden. 

 

Målgruppe 

Primær målgruppe er børn i alderen 5-12 år.  

Sekundær målgruppe er pædagoger og forældre.  

 

Tilmelding og materialekasse 

SFO’er/klubber har muligheden for at tilmelde sig ”Move it, Kids!” fra maj til august, hvor der bl.a. 

vil være mulighed for online tilmelding.   

De tilmeldte SFO’er/klubber vil i midten af august modtage en velkomstpakke indeholdende en 

såkaldt materialekasse, aktivitetsbeskrivelser og vejledning.  

Til hver ny periode vil SFO’en/klubben få tilsendt nye aktivitetsbeskrivelser, som lægges i 

kassen/hænges op i SFO’en/klubben. Udformningen af materialet er endnu ikke fastlagt. Der 

foretages i øjeblikket en forundersøgelse med henblik på udvikling af det mest optimale materiale.  

 

I forhold til materialet tilstræbes det at gøre det let tilgængeligt og brugbart for børn og pædagoger. 

De nye aktivitetsbeskrivelser giver nye muligheder for at understøtte pædagoger og børn medvirker 

til aktivt at igangsætte lege og fysisk aktivitet. Ved igangsættelse af udsendte aktivitetsbeskrivelser 

påtænker vi, at der i hver SFO/klub udpeges en ansvarlige pædagog, der skal være igangsætter og 

kontaktled i forhold til de fire perioder.  

 

Idéer til udformning af aktivitetsbeskrivelser 

- Aktivitetsbeskrivelser i form af kort til ophængning – ”aktivitetskort”. 

- Aktivitetsbeskrivelser i form af CD-rom hvor aktiviteterne er beskrevet både via lyd og 

billeder. 

- Aktivitetsbeskrivelser i pixi-udgave til baglommen, så de kan medbringes overalt. 

 

 

 



 8 

Grundlæggende for aktiviteterne og forbundene 

Projekt ”Move it, Kids!” skal skabe en mere synlig kobling mellem SFO’erne/klubberne og 

idrætsforeningerne. Dette vil forhåbentligt bidrage til at flere børn vil melde sig ind i en 

idrætsforening, bl.a. fordi at opmærksomheden på udbudet af idrætsgrene øges. Materialet, som 

modtages af SFO’erne/klubberne udvikles af specialforbund under DIF i samarbejde med 

KOSMOS og Nordic Licensing Company. De forskellige specialforbund vil således være 

repræsenteret i perioderne set i lyset af idrætsgrenens muligheder og den pågældende årstid. 

De mange aktiviteter vil repræsentere en alsidighed, der vil have til formål at stimulere/udfordre det 

enkelte barn, således at der skabes øget mulighed for forbedring af børnenes motorik. Derudover vil 

aktiviteterne primært kendetegnes ved en anderledeshed. Denne anderledeshed skal medvirke til, at 

de idrætsusikre børn også motiveres til fysisk aktivitet gennem mere ligeværdige forudsætninger – 

der tages ikke udgangspunkt i det færdige spil.  Vi ved fra Kulturministeriets projekt ”Børn og unge 

i bevægelse”, at udviklingen af nye idrætstilbud såsom samarbejde på tværs mellem foreninger og 

skoler/institutioner gør idrætsusikre børn mere aktive. Dermed opnår en ”ny” gruppe børn og unge 

positive oplevelser med at være i bevægelse og fysisk aktive. Projekt ”Move it, Kids!” vil gøre det 

muligt for at få et kendskab til, om der med denne form for udviklingsprojekt skaber flere 

medlemmer i idrætsforeningerne.    

 

Hjemmeside 

Der oprettes i forbindelse med kampagnen en hjemmeside, som bl.a. vil fungere som 

kommunikationsvej mellem SFO/klub, forbund og projektledelsen. 

Foreløbig er der følgende idéer til hjemmesiden: 

- Online tilmelding. Liste over hvilke SFO’er/klubber der er meldt til. 

- Beskrivelse af kampagnen, af perioderne (vejledning) og involverede forbund mm.   

- Maskot – Nordic Licensing Company i form af Snurre Snup 

- Blog hvor pædagoger kan stille spørgsmål både til forbund og pædagoger fra andre 

SFO’er/klubber. 

- Spørgequiz for børn - ”Hvem ligner jeg?”      

- Evt. Danmarkskort, hvor det er muligt at klikke sig ind på det område, man bor i og dermed 

få oplysninger omkring, hvor og hvornår det er muligt at træne de forskellige idrætgrene.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale  

I forbindelse med projekt ”Move it, Kids!” vil det udsendte materiale, hjemmesiden samt 

introduktionsmateriale/vejledning være med til at udvikle pædagogernes kompetencer indenfor 

bevægelse, idræt, lege samt det sociale aspekt. Gennem kompetenceudvikling bliver det 

pædagogiske personale klædt på til ”et år med drøn på”. Dermed bliver der skabt fokus på at 

udvikle en positiv bevægelseskultur, der både tager afsæt i børn samt voksne. 
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August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni 

Ugens leg 
Evt. små turneringer 

Ugens leg 
Evt. små turneringer 

 

Ugens leg 

Forinden projektstart vil planlægges en event, hvor 
fritidsordningerne/klubberne inviteres med en 
begrænset gruppe af børn.  Eventen vil gentages 
hvert år. De forskellige forbund vil stå for at 
arrangere aktiviteter for børnene.  
Synliggørelse af projektet (PR). 
 

Udlevering af ”velkomstpakke” – 
indeholdende bl.a. materialekasse 
del 1 med beskrivelser af 
konkrete aktiviteter, der kan 
sættes i gang i fritidsordningen.  
Der vil bl.a. arrangeres 1-2 
forældredage 

14 dage 14 dage 

Udlevering af 
materialekasse del 2. 

14 dage 

Udlevering af 
materialekasse del 3. 

Udlevering af materialekasse del 
4. Her vil udover aktiviteterne 
arrangeres en konkurrence – 
”Hvem kan udvikle den bedste 
leg”, som vil danne grundlag for 
et legekatalog, som udleveres til 
alle fritidsordninger. 
 

Ugens leg 14 dage 

Årlig event – en 
afslutning på 
bevægelsesåret samt 
en opstart på det nye. 

”Et år med drøn på” 

Årlig event – en afslutning på 
bevægelsesåret samt en opstart på 
det nye. 

Ultimo august afholdes en startevent, hvor fritidsordningerne/klubberne 
inviteres med en begrænset gruppe af børn. Eventen vil foregå i de fore 
største byer i Danmark (København, Århus, Odense og Ålborg)  og vil 
gentages hvert år i nye byer. De forskellige specialforbund vil stå for at 
arrangere aktiviteter for børnene. Synliggørelse af projekt Move it, Kids! 
(PR). 
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Oversigt over ansvarsområder 

Specialforbundene (DIF) og KOSMOS  

 
 
”Move it, Kids!”  
Et år med drøn 

 
Specialforbund (DIF) 

 
KOSMOS  

 
Udvikling af event 
 
Januar – Februar 2009 

• Deltage i udviklingsmøde om 
event. 

• Afholdelse af udviklingsmøde om 
event med forbund. 

 
 
Udvikling af 
materialekasser 
 
Marts – April 2009 

• Udarbejdelse af 
årstidsbestemte 
bevægelsesaktiviteter til 
materialekasserne (10 stk.) 

• Lave 5 stk. lege/aktiviteter 
(Ugens leg) til perioderne 
mellem de to 14 dags 
kampagneperioder. 

• Etablering af hjemmeside. 
• Sende invitationer ud til 

SFO’er/klubber. 
• Lave materialekasserne. 
• Ideer til hjemmesiden (udvikling af 

blog, tilmeldings procedure, ugens 
leg, stævneportal, børneside = 
ugens figur – hvem er jeg?) 

 
Event –  
 
August (ultimo) 2009 

• Arrangerer forskellige 
workshops.  

• Laver bevægelsesaktiviteter 
for børn og pædagoger. 

• Præsenterer nogle ideer fra 
deres materiale.   

• Invitere eventuelle 
sportsstjerner. 

• Laver shows med figurer der 
deltager i de forskellige aktiviteter. 

 
September 2009 –  
 
1. kampagnedel 
 

• Ud og præsentere materialet 
udvalgte steder. 

• Besvarelse af spørgsmål fra 
pædagoger på bloggen. 

• Evt. skabe kontakt til de lokale 
idrætsforeninger. 

• Opdatere hjemmesiden 
• Lave konkurrencer 
• Lave spørgeskema til børn omkring 

figurerne 
   

 
Periode mellem to 
kampagnedele 

• Afholdelse/igangsætning af 
stævner for SFO/klub. 
(masterplan til hjemmesiden) 

• Ugens leg/aktivitet (sker 
automatisk via hjemmesiden) 

• Opdatere hjemmesiden med ugens 
leg 

 
November 2009 –  
 
2. kampagnedel 

• Ud og præsentere materialet. 
• Besvarelse af spørgsmål fra 

pædagoger på bloggen. 
• Evt. skabe kontakt til de lokale 

idrætsforeninger. 

 

 
Periode mellem to 
kampagnedele 

• Afholdelse/igangsætning af 
stævner for SFO/klub. 
(masterplan til hjemmesiden) 

• Ugens leg/aktivitet (sker 
automatisk på hjemmesiden) 

• Midtvejsevaluering 

 
Januar/februar 2010 –  
 
3. kampagnedel 

• Ud og præsentere materialet. 
• Besvarelse af spørgsmål fra 

pædagoger på bloggen. 
• Evt. skabe kontakt til de lokale 

idrætsforeninger. 

 
 
 
 
 

Periode mellem to 
kampagnedele 

• Afholdelse/igangsætning af 
stævner for SFO/klub. 

• Opdatere hjemmesiden med ugens 
leg 
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(masterplan til hjemmesiden) 
• Ugens leg/aktivitet (sker 

automatisk på hjemmesiden) 
 
Maj 2010 –  
 
4. kampagnedel 

• Ud og præsentere materialet. 
• Besvarelse af spørgsmål fra 

pædagoger på bloggen. 
• Evt. skabe kontakt til de lokale 

idrætsforeninger. 

• Indsamling af lege til legkatalog. 
• Udvælge årets bedste leg. 
• Afsluttende og perspektiverende 

evaluering 

 
Event  
 
Juni 2010 

• Arrangerer forskellige 
workshops  

• Lave bevægelsesaktiviteter for 
børn og pædagoger 

• Præsenterer noget fra deres 
materiale   

• Invitere eventuelle 
sportsstjerner 

 
 

 
 

Succeskriterier 

 

• At 5 % SFO’er/klubber tilmelder sig ”Move it, Kids!” 

• At 7 % SFO’er/klubber gennemfører ”Move it, Kids!”  

• At 80 % af pædagogerne som deltager i ”Move it, Kids!” vurderer projektet som 

meningsfuldt. 

• At 70 % af pædagogerne som deltager i ”Move it, Kids!” vurderer materialet som 

lettilgængeligt og oplever ikke problemer ved at inddrage materiale i deres hverdag. 

• At børn opnår en større kropsbevidsthed gennem forbedrede motoriske færdigheder. 

• At børn oplever, at de er blevet mere hverdagsaktive. 

• At pædagoger oplever, at børnene er blevet mere hverdagsaktive. 

• At pædagoger, børn og forældre har gjort brug af hjemmesidens funktioner. 

• At de udvalgte forbund får positive tilbagemeldinger på deres materiale. 

• At de lokale idrætsforeninger oplever et øget medlemstal af børn.  

 

Evaluering 

Undervejs og ved afslutning af projektet, arbejdes der med forskellige former for evaluering.  

 

• Statistisk opgørelse over antallet af tilmeldte børn og SFO’er/klubber. Herunder hvor mange 

der gennemfører ”Move it, Kids!” samt en undersøgelse af årsag/årsager til evt. ophør.  
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• Kvalitativ undersøgelse i form af interview – udvalgte SFO’er (børn og pædagoger) 

udvælges til denne proces. 

• Udarbejdelse af dokumentarmateriale i form af hjemmeside. 

• Ekstern samarbejds- og partnerskabsundersøgelse af KOSMOS, Nordic Licensing Company 

og udvalgte specialforbund. 

 

 

                  
 

    

 


