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allerede virker og i fællesskab med jer styr-

ker området.  

Hos KOSMOS ligger vi inde med den 
nyeste forskningsbaserede viden inden 
for fagområder, hvor bevægelse og læ-
ring er omdrejningspunkterne. Denne 
viden ønsker vi kommer ud til skolerne, 
således at der skabes bedst mulig sam-
menhæng mellem læring, dannelse og 
fælles mål.

Vi ser frem til at samarbejde om en bedre 

og mere bevægelsesrig folkeskole og glæ-

der os til de kommende år med særligt fo-

kus på kompetenceudvikling af skolens 

mange aktører.

Ring 7266 5250 eller mail bfko@ucsyd.dk 

og lad os snakke om jeres behov.

Med venlig hilsen

Børge Koch

Videncenterleder i KOSMOS

SAMMEN BEVÆGER 
VI OS

Den 1. august 2014 træder en ny skole-

reform i kraft. Den nye skolereform læg-

ger op til, at der skal mere bevægelse ind 

i skolen, og som nationalt videncenter in-

denfor kost, motion og sundhed (KOS-

MOS) tilbyder vi hermed vores hjælp i 

form af udviklingsforløb, der sikrer inspi-

ration og kompetenceudvikling af ledere, 

lærere, pædagoger eller lokale foreninger. 

Vi tilbyder desuden at udvikle undervis-

ningsmetoder og/eller lave projekter, som 

styrker læring i skolen kombineret med 

mere bevægelse. 

Hos KOSMOS vurderer vi, at skolerefor-

mens nye forventninger til mere og bedre 

bevægelse i skolen afstedkommer behov 

for den nyeste forskningsbaserede viden 

på området. 

Kun på den måde kan vi nemlig plan-

lægge, strukturere, koordinere, gennem-

føre og evaluere effektive forløb og deri-

gennem skabe en bedre skole. 

I KOSMOS har vi mange års erfaring med 

undervisning og kompetenceudvikling 

- en erfaring som gør, at vi føler os rig-

tig godt rustet til at hjælpe kommuner og 

skoler med at skabe sammenhæng mellem 

mål, strategier og handlinger.

Det er vigtigt for os, at enhver udvikling, 

hvor vi er involveret, sker i et tæt samar-

bejde med deltagerne. Derfor lægger vi 

også vægt på en anerkendende tilgang, 

hvor vi tager udgangspunkt i det, der 

Børge Koch



EN MILLIARD KRONER
PÅ VEJ TIL FOLKE-
SKOLEN

Bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Cha-

stine Mc-Kinney Møllers Fond besluttede i 

oktober at donere en milliard kroner til at 

styrke undervisningen i den danske folke-

skole. 

”Fonden ønsker med bevillingen bredt at 

støtte opkvalificering og efteruddannelse 

af undervisere og skoleledere samt udvik-

ling af undervisningsmetoder og hjælpe-

midler. Fonden vil invitere interesserede til 

at søge om støtte til projekter til disse for-

mål. Det forudsættes, at ansøgninger om 

projekter anbefales af en eller flere kom-

muner eller af Kommunernes Landsfor-

ening”.

KOSMOS kan hjælpe med at udarbejde 
ansøgninger, danne partnerskaber og 
kvalificere ansøgningerne.

I februar fastlægges rammerne for ansøg-

ningsproceduren, og betingelserne for an-

søgning offentliggøres. 

I april 2014 er der ansøgningsfrist for 
første runde, og bevillingerne gives i 
maj 2014. 

Læs mere på www.apmollerfonde.dk

og kontakt KOSMOS for sparring.
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Centralt for arbejdet i KOSMOS er at 

igangsætte udviklingsprojekter, der afdæk-

ker kulturelle, psyko-sociale, socio-økono-

miske og læringsteoretiske perspektiver 

på børn og unges sundhed, kost- og mo-

tionsvaner i tæt samarbejde med centrale 

eksterne interessenter, der har tilkendegi-

vet opbakning til etableringen af viden-

centret.  

KOSMOS skal desuden udvikle og drive 

en række netværk omkring sundhed, kost 

og motion, formidle de nyeste forsknings-

KOSMOS

Navnet er en forkortelse af vores indsats-

områder: kost, motion og sundhed. Vi vil 

gerne gøre en forskel nationalt og interna-

tionalt - derfor er navnet også symbolsk, 

idet kosmos betyder verden.

Hvad sker der i KOSMOS?
KOSMOS indsamler viden om børn og un-

ges kost, motion og sundhed. 

Vi iværksætter og gennemfører pro-
jekter. Vi underviser og fungerer som 
sparringspartner for dig, som arbejder 
inden for området. Vi opbygger og styr-
ker netværk, så erfaringer kan deles. 

Vi er også sparringspartner for offentlige 

myndigheder, som ønsker at arbejde med 

børns sundhed.

KOSMOS formål er at: 
- være en samlet indgang til viden, 

praksisudvikling og kompetence-    

udvikling i relation til børn og       

unges sundhed, kost og motion. 

- etablere netværk, så viden fastholdes 

og udvikles.

- opbygge og udvikle ny tværfaglig    

viden om børn og unges sundhed.

- have essentiel betydning for grund-

uddannelserne (bl.a. lærer- og 

pædagoguddannelsen) vedr. sundhed, 

kost og motion.

- være et dynamisk center med tæt 

tværfagligt samarbejde.

Visioner og værdier
KOSMOS’s vision er som videncenter at 

fungere som én samlet indgang for det 

politiske niveau, professionspraktikere, 

daginstitutioner, skolefritidsordninger og 

skoler, som ønsker viden og kompetence-

udvikling i relation til sundhed, kost og 

motion i relation til børn og unge. 

KOSMOS skal opbygge og udvikle en ny 

tværfaglig viden mellem sundhed, kost og 

motion. Denne viden skal kobles både til 

den professionelle praksis og til de politi-

ske beslutningstagere. 



resultater og sikre en gennemskuelighed 

omkring uddannelser, metoder og model-

ler samt synliggørelse heraf. 

KOSMOS ønsker at indgå i sam-
arbejdsprojekter med kommuner og 
regioner om udvikling af nye sund-
hedspolitikker fra idégenerering til 
implementering samt medvirke som 
sparringspartner for myndigheder 
omkring de nyeste modeller inden 
for sundhed, kost og motion.

KONTAKT

Børge Koch, videncenterleder

T: 7266 5250, M: bfko@ucsyd.dk

Kontakt sekretariatet 

Christina Henriksen Bonde, T: 7266 5265 

eller Majbritt Stenfatt Larsen, T: 7266 5267

KOSMOS

Lembckesvej 7, 6100 Haderslev

Læs mere på 

www.vicekosmos.dk/bevaegelse
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sundhedskonsulent, Ulla Lassen, som for-

tæller, at to forvaltninger - Børn og Ud-

dannelse og Social og Sundhed - har sam-

arbejdet om projektet siden 2009, hvor 

første handleplan blev iværksat. Den in-

debar et kursusforløb udviklet i samarbej-

de med KOSMOS og løb frem til 2012. 

Derefter blev den nuværende handleplan, 

der løber fra 2012 til 2015, iværksat. Igen 

med et indbygget kursusforløb med KOS-

MOS, hvor der satses hårdt på kompeten-

ceudvikling og vidensdeling blandt lærere 

og pædagoger med henblik på idræt og 

bevægelse.

Sundhedskoordinatorer er 
nøglepersoner
På alle de deltagende skoler er der i for-

bindelse med projektet udpeget en sund-

hedskoordinator. 

Sundhedskoordinatorerne kommer på 
kurser fire gange om året og skal efter-
følgende sikre, at deres nye viden kom-
mer videre til kollegerne. 

SØNDERBORG VISER 
VEJEN

Sønderborg satser på kompetence-
udvikling af lærere og pædagoger 
omkring idræt og bevægelse. 
Derfor er Sønderborg klar, når den 
nye skolereform træder i kraft.

Sønderborg er på forkant med udviklin-

gen. Siden 2009 har der i kommunen kon-

tinuerligt været fokus på sundhed i folke-

skolerne og på at kompetenceudvikle per-

sonalet. Seks skoler er i gang med et to-

årigt kursusforløb med KOSMOS vedrø-

rende idræt og bevægelse i forbindelse 

med indlæring i alle fag. Der er tale om en 

tidlig indsats for børn og unge på folke-

skoleområdet, hvor kommunen, med ud-

gangspunkt i en politisk godkendt handle-

plan, har satset på tre hovedområder:

trivsel, øget bevægelse og maddannelse.

Glæde i Sønderborg
– Vi har det rigtig godt med, at vi har væ-

ret på forkant. Mange af de ting, vi har ar-

bejdet med omkring idræt, bevægelse og 

sundhed, bliver nu et ”must” i den nye 

skolereform. Vi har været i gang længe, 

og det er en kæmpe fordel, fortæller en 

glad og stolt pædagogisk konsulent, Finn 

Bruncke fra Sønderborg Kommune.

Han suppleres af en ligeså glad og stolt 

Finn Bruncke og Ulla Lassen



Samtidig skal sundhedskoordinatorerne 

agere sparingspartnere for kollegerne i det 

daglige arbejde. Sundhedskoordinatorer-

ne bliver klædt godt på af kommunen og 

har således fået udfærdiget retningslin-

jer og handleplaner, som gør deres arbej-

de lettere.

Kompetenceudvikling via 
KOSMOS kurser
Seks skoler deltager i de forløb med 

idræts- og bevægelses kurser, som KOS-

MOS afholder.

– Vi kører med succes kursusrækken på to 

ben: kompetencekurser til idrætslærerne, 

hvilket går fint i tråd med, at eleverne nu 

skal til prøve i idræt, og kurser for skolens 

samlede personale, så bevægelse bliver 

højnet i alle fag, fortæller Ulla Lassen.

Udover disse kurser har KOSMOS tidlige-

re afholdt kurser i brug af otte trailere fyldt 

med avanceret lærings- og bevægelsesud-

styr for alle idrætslærere og sundhedsko-

ordinatorer.

Dialogbaserede processer
Ifølge Finn Bruncke er kurserne ikke noget, 

der bliver presset ned over hovedet på læ-

rerne. 

– Vi spørger ude i marken, hvilke ønsker 

der er, og det bringer vi så videre. 

Vi sørger for, at alle er delagtiggjort i en 

dialogbaseret proces, og KOSMOS skruer 

så kurserne sammen efter deltagernes øn-

sker, fortæller Finn Bruncke.

Det hjælper også, at Sønderborg Kommu-

ne har bevilget en million kroner til elevrå-

dene de seneste fire år.

– Disse penge bliver ikke bare fordelt lige 

mellem skolerne. Elevrådsformændene 

mødes i byrådssalen, hvor de drøfter ind-

komne ønsker, inden pengene fordeles på 

demokratisk vis. Og det viser sig, at man-

ge ønsker hver gang lyder: ’VI VIL HAVE 

MERE BEVÆGELSE’, fortæller Finn Bruncke.

KOSMOS binder trådene 
sammen
Spørger man Ulla Lassen, har KOSMOS 

gennem hele forløbet været en uvurderlig 

hjælp for Sønderborg Kommune.

– Vi er blevet kompetenceudviklet, vi 
bruger deres netværk, de skræddersy-
er kurser til os efter vore ønsker. Sam-
arbejdet med KOSMOS højner ganske 
enkelt kvaliteten i vores arbejde med 
udmøntning af Handleplan for øget 
Sundhed og Trivsel i Folkeskolen i kom-
munen, 

slutter Ulla Lassen fra Sønderborg Kom-

mune, hvor man virkelig viser vejen på 

sundhedsområdet for skoleeleverne. 
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motorisk, kognitiv, emotionel eller social 

gevinst? Det er en rød tråd gennem hele 

forløbet, fortæller Claus Ottesen.

Indflydelse giver medejerskab
Den strategi, som den enkelte kommune 

udarbejder, skal involvere personale, ledel-

se, forældre og elever. Kursusinstruktører-

ne fra KOSMOS ønsker dog ikke at presse 

noget ned over hovedet på nogen.

Begrundet praksis
– Vi tager udgangspunkt i kommunens, 

personalets og elevernes ønsker og ud fra 

det, laver vi en overordnet strategi og en 

taktisk/dynamisk handleplan. Gennemgå-

ende er det vigtigt for os, at vi hele tiden 

får lærerne til at begrunde ’hvorfor gør vi 

det her?’ i deres undervisning. Det kalder 

vi begrundet praksis, og det skal gennem-

syre alt, fortæller Kristian Rasmussen.

Som afsæt for den begrundede praksis 

i skolens samlede bevægelseskultur har 

de to adjunkter lavet et bevægelseshjul, 

som lærerne kan dreje på. Hjulet er et so-

lidt værktøj til hele tiden at få lærerne til 

at gøre sig overvejelser om, hvorfor de nu 

lige udøver den praksis, de gør. I bevægel-

seshjulet tages højde for kultur, motivati-

onsaspektet og fem ’gevinst parametre’:

– Gevinstparametrene er nøgleord for os i 

den begrundede praksis, hvor vi hele tiden 

stiller følgende spørgsmål: Er der en fysisk, 

SØNDERBORGPROJEKT 
SKAL UDBREDES TIL 
HELE LANDET

To adjunkter fra KOSMOS gør Sønder-
borg til modelkommune og vil have 
andre kommuner med på vognen.

Øjnene brænder, og kroppen står ikke stil-

le på de to tovholdere fra KOSMOS-pro-

jektet i Sønderborg Kommune, når talen 

falder på kompetenceudvikling af lærere 

og pædagoger omkring idræt og bevæ-

gelse. Kristian Rasmussen og Claus Otte-

sen, der begge er adjunkter på UC Syd-

danmark og ansat ved KOSMOS, fortæller 

begejstret om, hvordan kommunerne kan 

leve op til de 45 minutters daglig bevæ-

gelse for eleverne, som den nye skolere-

form lægger op til. Kristian Rasmussen og 

Claus Ottesen har masser af løsningsfor-

slag til opgaven, og dem kan alle landets 

kommuner få gavn af.

Kristian Rasmussen 



til den samlede bevægelseskultur, så vi kan 

øge læringselementet, skabe motivation 

og forbedre de sociale relationer, hvor alle 

kan være med, slutter Kristian Rasmussen.

De to adjunkter brænder for i fremtiden 

at komme ud til kommuner som Sønder-

borg, hvor der er fælles fodslag fra den 

kommunale top og helt ud til lærere og 

elever.

– Vi skal have eleverne i tale omkring de 

ønsker, de har. Som vi gjorde i Sønder-

borg, skal eleverne nemlig involveres og 

inddrages på alle mulige måder, hvis de 

skal motiveres.

I Sønderborg blev eleverne inddraget ved, 

at adjunkterne lavede spørgeskemaer til 

eleverne omkring deres ønsker. Samtidig 

bevilligede kommunen en million kroner 

til elverådene i forbindelse med projektet 

(se forrige side).

Idrætslæreren som 
omdrejningspunkt
Kristian Rasmussen og Claus Ottesen sat-

ser i deres kursusrække på to ben: idræts-

lærerne og bevægelseskulturen. Især bliver

idrætslærerne et helt centralt omdrejnings-

punkt.

– Idrætslærerne skal highlightes. De skal 

være ildsjæle og ambassadører. De skal 

føde og gøde hele lærerværelset i forhold 

– Det er afgørende for ejerskabet hos alle 

grupper, at vi ikke bare kommer og fortæl-

ler, hvordan de skal gøre. Vi kommer og 

laver status sammen med dem på, hvad 

de har gjort, og så tager vi udgangspunkt 

i deres ønsker med hensyn til, hvad man 

kan gøre i fremtiden, siger Kristian Ras-

mussen.

I Sønderborg, hvor alle grupper har fået 

ejerskab til projektet, har der eksempelvis 

fra lærernes side været et stort ønske:

– Der har været stor efterspørgsel på kon-

kret inspiration til idrætsundervisningen: 

værktøjer, øvelser og aktiviteter, som de 

kan bruge med det samme. Det gør vi 

rigtig meget ud af, så vi får dækket alle 

idrætsfagets områder, siger Claus Ottesen.

Projektet skal dog også gerne afspejle ele-

vernes ønsker, og her er det ifølge Kristian 

Rasmussen vigtigt, at kommunerne tager 

affære.
Claus Ottesen
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Resultatet af disse udviklingsarbejder viser 

klart, at:

 - indførelse af en afsluttende prøve i 

idræt får positiv og stor indflydelse 

på undervisningens mål, indhold, 

tilrettelæggelse og evaluering

 - indførelse af en afsluttende prøve i 

idræt får positiv indflydelse på fagets 

status

 - indførelse af en afsluttende prøve i 

idræt kan være med til at motivere 

eleverne i deres deltagelse og læring i 

faget idræt.

På en del skoler, hvor KOSMOS er eller har 

været engageret, viser det sig, at arbejdet 

med udvikling af ”en rød tråd” for skolens 

idrætsundervisning styrkes og bliver langt 

mere relevant med vedtagelsen om at ind-

føre en afsluttende prøve i idræt.

Indførelse af en afsluttende prøve i idræt 

vil få andre end de i forvejen dygtige ele-

ver til at vise større interesse for faget.

SPIF rapporten (2012), at idrætsfagets sta-

tus ikke er som ønsket. Som en elev har 

udtrykt det: ”I idræt kan man ikke komme 

bagud, hvis man ikke deltager…”. 

Ansatte fra Videncenter KOSMOS har 
som de eneste i Danmark over en år-
række gennemført udviklingsarbejder 
med en række skoler om afprøvning af 
forskellige modeller for afvikling af en 
prøve i idræt. 

PRØVER I IDRÆT

Syv skoler var i 2012 med i et udviklingsar-

bejde under KOSMOS, som havde til for-

mål at afprøve prøver i idræt. Udviklings-

arbejdet, der foregik over to år, viste, at 

fagets status blev højnet hos elever, foræl-

dre og lærere samtidig med, at motivatio-

nen blev øget i den daglige undervisning. 

Nu er prøver i idræt så blevet en realitet i 

skoleåret 2014/2015, og vi har spurgt vi-

dencenterleder Børge Koch, adjunkt Mette 

Munk og lektor og ph.d. Jesper von Seelen 

fra KOSMOS om, hvilken indflydelse 

de kommende prøver i idræt vil få 

for faget generelt og for elevernes 

deltagelse i timerne?

Børge Koch

Med de tanker og idéer der ligger fra Un-

dervisningsministeriet i forhold til de kom-

mende prøver i idræt, er jeg overbevist 

om, at idrætsfagets status vil højnes. 

Vi ved fra både EVA rapporten (2004) og 



Jesper von Seelen

Jeg tror og håber på, at prøven kan være 

med til at give faget en højere status. Det 

er vigtigt, at idrætslærerne og skoleleder-

ne insisterer på at holde fokus på de mål, 

der ligger på faget idræt. Man skal huske 

på, at en af folkeskolens vigtigste opgaver 

er at bidrage til elevernes dannelse – også 

den kropslige dannelse. 

Jeg tror, at en prøve i idræt kan være 
med til at sikre dette fokus på læring 
og dannelse. 

Det er vigtigt, at de lærere, der fremadret-

tet skal gennemføre prøverne, har stort fo-

kus på at få prøverne gennemført på en 

måde, hvor de fungerer som en motivati-

on i hele udskolingen – især for de elever 

der er lidt idrætsusikre. 

En anden stor udfordring med prøverne 

bliver at skabe klarhed omkring kriterierne 

for karaktergivning og dermed sikre, 

at eleverne får den karakter, de fortjener. 

Jeg håber og tror på, at en mere alsidig
undervisning vil være med til at inklu-
dere flere elever, da fokus bliver bredere.

Eleverne udtaler jo selv, at faget ikke har 

høj status. Når lærerne så med prøver-

ne bliver mere forpligtede på fælles mål, 

vil der forhåbentlig blive et større lærings-

fokus, hvilket vil motivere eleverne samti-

dig med, at selve prøven vil virke motive-

rende. 

Mette Munk

Det er mit indtryk, at der stadig er idræts-

lærere, som ikke kommer rundt om alle te-

maer i fælles mål. 

Fra SPIF rapporten i 2012 ved vi, at lærer-

ne har et mere bevidst fokus på ”kroppen 

og dens muligheder” end på ”idrættens 

kultur” og ”idrættens værdier”. 

Nu kommer der en prøve, og det, hå-

ber jeg, vil forpligte lærerne mere på fæl-

les mål. 

Mette Munk

Jesper von Seelen
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SÅDAN KOMMER I 
GODT I GANG

KOSMOS kan tilbyde kommunerne hjælp 

til skræddersyede organisations- og kom-

petenceudviklingsforløb.

Vi tager udgangspunkt i det, der allere-

de fungerer, identificerer behov og tilret-

telægger uddannelsesforløb rettet speci-

fikt mod f.eks. skoleledere, skolelærere, 

pædagoger og lokalforeninger. Undervis-

ningen gennemføres af medarbejdere fra 

KOSMOS og tilpasses løbende i tæt dialog 

med målgruppen gennem fire steps.

Step 1 - Kontakt KOSMOS
Kontakt os og aftal en tid til et uforpligten-

de møde, hvor vi drøfter udfordringer og 

muligheder.

Lars Kirkegaard, konsulent

telefon 7266 5246, mail lkir@ucsyd.dk

Børge Koch, videncenterleder

telefon 7266 5250, mail bfko@ucsyd.dk

Step 2 - Vi mødes, drøfter 
behov og muligheder for 
udviklingsforløb
KOSMOS tager udgangspunkt i det, der 

virker, de behov I står med og den nyeste 

viden på området. Vi ønsker at udnytte de 

fælles resurser på en måde, hvor det ska-

ber størst mulig værdi for deltagerne.

Step 3 - I fællesskab tilrette-
lægger vi skræddersyede 
udviklingsforløb

Kompetenceudvikling

KOSMOS kan hjælpe med at etablere 
kompetenceudviklingsforløb for f.eks. 
skoleledere, skolelærere, pædagoger og 
idrætsforeninger og dermed imødekom-
me de behov, som I har for implemen-
tering af bevægelse i undervisning og 
understøttende undervisning. 
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Organisationsudvikling

Den nye skolereform giver mulighed for, 

at f.eks. pædagoger og idrætsforeninger 

kan hjælpe med understøttende undervis-

ning.

Eksempler på relevante udviklingsprojekter

 - Udvikling af kommunens organise-

ring, således at der skabes sammen-

hæng mellem kommunens politiske 

indsatser på f.eks. sundheds- og sko-

leområdet og de nye krav, skolerefor-

mer stiller. 

 - Skabe redskaber som gør det lettere 

for kommunen og skolen at kommu-

nikere om skolernes udvikling på be-

vægelsesområdet.

 - Skabe sammenhæng mellem bevæ-

gelse i undervisning og i understøtten-

de undervisning og udvikling af model-

ler hertil.

 - Udvikle en realkompetencevurderings-

model, så trænere eller lærere uden 

idræt som linjefag lettere kan vurdere, 

hvorvidt deres kompetencer kan bru-

ges til idrætsundervisningen. 

Undervisningsmetoder

KOSMOS kan hjælpe med at udvikle 
undervisningsmetoder, hvor bevægelse 
og idræt er en integreret del af lærings-
forløbet. 

Ansøgninger

A.P. Møller Fonden giver mulighed for 

at ansøge om midler til udvikling af bl.a. 

kompetencer, undervisningsmetoder og 

redskaber. 

KOSMOS kan hjælpe med at lave an-
søgninger, kvalificere indhold og danne 
partnerskaber mellem skoler, kommu-
ner eller faggrupper.

STEP 4 - Vi evaluerer ind-
satsen
Det er vigtigt at vurdere, om den valgte 

indsats fungerer, og vi kan hjælpe med at 

evaluere og lave erfaringsopsamling, som 

kan komme kommunerne, skolerne og de 

ansatte til gavn.

Vi aftaler formen for evaluering og den ef-

terfølgende afrapportering.
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Eksempel 3

Underst. undervisning, SFO-pædagog, idræt, uddannelse

Temaer

 - Læring og bevægelse

 - Understøttende undervisning - i teori og praksis

 - Samarbejdsmodeller - og foreningens rolle

Eksempel 4

Underst. undervisning, idrætsforeninger, idræt, uddannelse

Temaer

 - Læring og bevægelse

 - Understøttende undervisning - i teori og praksis

 - Samarbejdsmodeller - og foreningens rolle

Eksempel 5

Ledelse og organisering, kommune, workshop

EKSEMPER PÅ KOMPETENCE UDVIKLING

Eksempel 1

Ledelse og organisering, skoleleder, konference

Temaer

 - Skolereformens krav til bevægelse i skolen

 - Skoleskemaet bevæger sig - modeller for implementering af 

mere bevægelse

 - Bevægelsesrum inde og ude - hvordan udnytter vi det bedst?

 - Undervisning og understøttende undervisning - hvordan 

skabes der sammenhæng? 

 - Prøver i idræt - hvordan?

Eksempel 2

Undervisning, skolelærer, fysik, uddannelsesforløb

Temaer

 - Læring og bevægelse. 

 - Fysik, idræt og bevægelse - hvordan gør vi i praksis?

 - Undervisning og understøttende undervisning - hvordan gør vi 

i praksis?

Indsatsområder Ledelse og organisering  •  Undervisning  •  Understøttende undervisning.

Målgrupper Kommune  •  Skoleleder  •  Skolelærer  •  SFO-pædagog  •  Idrætsforening  •  mm.

Fag Tysk  •  Dansk  •  Fysik  •  Matematik  •  Idræt  •  Historie  •  Musik  •  Biologi  •  mm.

Forløb Workshop/temadag  •  Konference  •  Uddannelsesforløb  •  Netværk  •  Pædagogisk diplomud.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

Indsatsområder Ledelse og organisering  •  Undervisning  •  Understøttende undervisning.

Målgrupper Kommune  •  Skoleleder  •  Skolelærer  •  SFO-pædagog  •  Idrætsforening  •  mm.

Fag Tysk  •  Dansk  •  Fysik  •  Matematik  •  Idræt  •  Historie  •  Musik  •  Biologi  •  mm.

Forløb Workshop/temadag  •  Konference  •  Uddannelsesforløb  •  Netværk  •  Pædagogisk diplomud.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

Indsatsområder Ledelse og organisering  •  Undervisning  •  Understøttende undervisning.

Målgrupper Kommune  •  Skoleleder  •  Skolelærer  •  SFO-pædagog  •  Idrætsforening  •  mm.

Fag Tysk  •  Dansk  •  Fysik  •  Matematik  •  Idræt  •  Historie  •  Musik  •  Biologi  •  mm.

Forløb Workshop/temadag  •  Konference  •  Uddannelsesforløb  •  Netværk  •  Pædagogisk diplomud.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

Indsatsområder Ledelse og organisering  •  Undervisning  •  Understøttende undervisning.

Målgrupper Kommune  •  Skoleleder  •  Skolelærer  •  SFO-pædagog  •  Idrætsforening  •  mm.

Fag Tysk  •  Dansk  •  Fysik  •  Matematik  •  Idræt  •  Historie  •  Musik  •  Biologi  •  mm.

Forløb Workshop/temadag  •  Konference  •  Uddannelsesforløb  •  Netværk  •  Pædagogisk diplomud.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER
Indsatsområder Ledelse og organisering  •  Undervisning  •  Understøttende undervisning.

Målgrupper Kommune  •  Skoleleder  •  Skolelærer  •  SFO-pædagog  •  Idrætsforening  •  mm.

Fag Tysk  •  Dansk  •  Fysik  •  Matematik  •  Idræt  •  Historie  •  Musik  •  Biologi  •  mm.

Forløb Workshop/temadag  •  Konference  •  Uddannelsesforløb  •  Netværk  •  Pædagogisk diplomud.



Temaer

 - Profilskoler - (talent, elite, idræt, 

bevægelse eller sundhed)

 - Undervisning og understøttende 

undervisning - hvordan skabes der 

sammenhæng? 

 - Modeller til samarbejde med lokal-

foreninger

 - Modeller til realkompetencevurdering

 - Bevægelse og læring 

Eksempel 6

Undervisning, lærer, musik, netværk

For de musiklærere, som allerede har gen-

nemgået uddannelsesforløb, kan KOSMOS 

hjælpe med at lave netværksgrupper i 

kommunen, på nationalt eller internatio-

nalt plan.

Indsatsområder Ledelse og organisering  •  Undervisning  •  Understøttende undervisning.

Målgrupper Kommune  •  Skoleleder  •  Skolelærer  •  SFO-pædagog  •  Idrætsforening  •  mm.

Fag Tysk  •  Dansk  •  Fysik  •  Matematik  •  Idræt  •  Historie  •  Musik  •  Biologi  •  mm.

Forløb Workshop/temadag  •  Konference  •  Uddannelsesforløb  •  Netværk  •  Pædagogisk diplomud.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER
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(Afhandlingen kan læses på www.idræti-

folkeskolen.dk).

De 10 strategier
– De idrætsusikre er ofte børn, der er ble-

vet ekskluderet i idrætsundervisningen. 

Det kan enten være fordi, de ikke er så 

dygtige til at bevæge sig eller på grund af 

sociale forhold, overvægt eller andre for-

hold. Nu skal idræt og bevægelse bruges 

som et værktøj i de boglige fag, så der er 

risiko for, at de også bliver ekskluderet fra 

den del af undervisningen, hvis ikke vi er 

yderst opmærksomme på denne proble-

matik, påpeger Jesper von Seelen. 

Både engelsk-, matematik- og dansklærer-

ne skal derfor klædes på til den opgave, 

som venter, når den nye reform træder i 

kraft. Jesper von Seelen peger på 10 stra-

tegier, der har positiv effekt på inklusion af 

de idrætsusikre elever. 

Strategierne er baseret på observationer 

af konkrete idrætstimer i forbindelse med 

Jesper von Seelens ph.d.-projekt.

TI STRATEGIER SÅ ALLE 
KOMMER MED

10-15 procent eksluderes i den nuvæ-
rende idrætsundervisning. Det skal der 
laves om på under den nye reform.

Jesper von Seelen, forsker og lektor ved 

UC Syddanmark, er dybt optaget af en 

særlig gruppe elever i den danske folke-

skole: de idrætsusikre. 

Gruppen, der gennem mange år har væ-

ret svær at aktivere i idrætsundervisnin-

gen, skal nu på banen med den nye re-

form. En af forudsætningerne, for at det 

skal lykkes, er, at man ser på de klassiske 

idrætsaktiviteter med nye briller. Aktivite-

terne skal modificeres. Nye regler og an-

dre indgange er væsentlige, hvis man skal 

have alle med. 

Erfaringerne på området henter Jesper von 

Seelen fra de mange observationer i sin 

omfattende ph.d. afhandling fra perioden 

2009 til 2012. 
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– Tingsliggørelse betyder, at man behand-

ler et abstrakt begreb, som om det var no-

get konkret. F.eks. har vi alle en idé om, 

hvad begreber som retfærdighed og de-

mokrati dækker over, selvom det jo ikke er 

noget, man kan tage op og røre ved. Det 

er blot idéer. 

Det samme gør sig gældende med f.eks. 

et begreb som fairplay. Når det lykkes læ-

rerne sammen med eleverne at tingslig-

gøre idéer og begreber - som at være en 

god klassekammerat, tage hensyn til hin-

anden eller andre værdier som læreren øn-

sker, der skal være fokus på – skaber det 

et godt udgangspunkt for at inkludere de 

idrætsusikre elever. 

Idrætslæreren kan lave små timeouts un-

dervejs og fokusere på de værdier, han el-

ler hun vil have sat i spil. Ved timens slut-

ning er der så mulighed for sammen med 

eleverne at reflektere over og tingsliggøre 

de vigtigste værdier og normer.

1. Synliggør/tingsliggør undervisnin-
gens værdier for eleverne

2. Fokusér på taktik/teknik i stedet 
for sejr/nederlag

3. Inddel eleverne efter niveau
4. Giv tydelige instruktioner
5. Giv individuel feedback
6. Variér aktiviteterne
7. Skab en praksis, hvor eleverne     

tager hensyn til hinanden
8. Modificér de klassiske boldspil og 

skab nye spil
9. Inddrag eleverne mere
10. Eleverne skal være med til at       

bestemme spillets fokus (nederlag/
sejr vs. sociale værdier)

Tingsliggørelse · konkurrence ·
niveaudeling · elevinddragelse
At synliggøre/tingsliggøre undervisnin-

gen for eleverne (strategi 1) kan være lidt 

svært at gøre konkret, men her forklarer 

Jesper von Seelen:
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Desuden har eleverne, som jeg interviewe-

de i min ph.d., det godt med delingen, si-

ger Jesper von Seelen og tilføjer, at køns-

deling også kan være fint, hvis man gør 

det på den rigtige måde.

Endelig er elevinddragelse heller ikke al-

tid lige let at praktisere for idrætslæreren, 

men Jesper von Seelen ser ikke noget pro-

blem i det. Han understreger dog vigtig-

heden af, at det absolut er læreren, der 

skal styre inddragelsen, hvis det skal lyk-

kes.

Reform kan blive gevinst for 
selve idrætsfaget
De 10 strategier kan således være et brug-

bart værktøj for de kommende undervi-

sere i idræt/bevægelse under den nye re-

form. En reform, der ifølge Jesper von 

Seelen på idræts- og bevægelsesområ-

det kan blive en kæmpe succes, hvis det 

”gode” scenarie får spillerum.

Strategien om niveaudeling vækker nok 

heller ikke umiddelbart den store begej-

string hos mange lærere, men forskerens 

erfaringer peger helt klart i retning af, at 

det kan være en god strategi, hvis man 

gerne vil sikre gode muligheder for de 

idrætsusikre elever:

– Flere undervisere har i mine undersøgel-

ser konstateret, at niveauinddelingen vir-

ker. ”Jeg burde nok ikke gøre det, men det 

virker jo”, har mange sagt. 

TI STRATEGIER SÅ ALLE 
KOMMER MED fortsat...

En anden strategi, der sandsynligvis vil fal-

de mange idrætslærere i øjnene, er strate-

gi 2, hvor der ikke skal fokuseres så meget 

på sejr/nederlag og det at vinde - noget 

eleverne i det moderne samfund går me-

get op i, og som er svært at eliminere i 

den daglige idrætsundervisning.

– Sejr/nederlag skal heller ikke elimineres. 

Selvfølgelig skal der være plads til elemen-

ter som kappestrid og konkurrence i un-

dervisningen, man skal bare have bevidst-

heden om, hvad man gør i de forskellige 

situationer, såsom om vi kæmper for at 

vinde eller for at lære noget teknisk/tak-

tisk. 

Det har den erfarne idrætslærer nok styr 

på, men dem, der ikke har undervist i 

idræt, får nok nogle udfordringer her og 

skal have hjælp, siger Jesper von Seelen. 



– Det dårlige scenarie vil være forestillin-

gen om, at man med de 45 minutter har 

fået mere bevægelse ind i hverdagen, og 

at man så ikke behøver at koncentrere 

sig så meget om idrætstimerne. Det ville 

være en kæmpe fejl. Der er jo mange ting 

i idrætsfaget, der handler om at ”lære” 

idræt, siger forskeren, der dog er optimi-

stisk og tror på det gode scenarie: 

– Jeg håber, at der bliver frigjort noget 
tid i de almindelige idrætstimer. Via be-
vægelsen i de andre timer er der dæk-
ket nogle ting ind, hvilket kan give tid 
til fordybelse i teoretiske emner som 
idrætshistorie, anatomi, idræt på nettet 
og meget mere, altså mere fokus på, at 
der skal ske noget læring i idræt. 

Man vil ikke være så presset på, at nu skal 

de bevæge sig, slutter Jesper von Seelen.
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- altså dem, der er inaktive. Størrelsen af 

denne gruppe kendes ikke.

– Tallene viser, at der er et problem, men 

også at der er store forskelle. Deltagelsen 

er afhængig af, hvilken kultur der er op-

bygget omkring faget på den enkelte sko-

le og blandt eleverne i den enkelte klasse. 

Eleverne bekræfter dette i mine interviews 

i SPIF rapporten fra 2012. Enten var idræt 

bare rigtig fedt, eller også var det et fuld-

stændig håbløs fag i deres optik, fortæller 

Mette Munk. 

Tidligere forskning i bagagen
Gennem tidligere dansk og international 

forskning, herunder en ph.d.-rapport ud-

arbejdet af forsker Jesper von Seelen, har 

Mette Munk megen basisviden med i ba-

gagen, når hun skal ud i marken og obser-

vere. Hun ved f.eks., at: 

– Eksklusion i idræt specielt rammer 
pigerne.

FRA EKSKLUSION TIL 
INKLUSION I IDRÆT

Forskningen tyder på, at visse elever 
ekskluderes i idrætsundervisningen. 
I et nyt ph.d.-projekt skal mekanismer-
ne for eksklusion kortlægges, samtidig 
med at der skal skabes didaktiske og 
pædagogiske modeller, der minimerer 
eksklusionen. 

Mette Munk, der er adjunkt ved UC Syd-

danmark, er netop nu i gang med et 

ph.d.-projekt, der løber fra 1. januar 2013 

til 1. januar 2016. Først vil Mette Munk 

gennem observationer og interviews kort-

lægge de mekanismer, der fører til eks-

klusion i idrætstimerne. Derefter vil hun 

afprøve en række didaktiske og pædagogi-

ske modeller, der kan være med til at sik-

re, at alle elever i en klasse deltager aktivt 

i idrætsundervisningen. Som afslutning på 

ph.d.-projektet vil Mette Munk samle sine 

erfaringer i en bog.

Hver femte lærer har kun 75 
procent af eleverne med
En travl tid venter Mette Munk. I løbet af 

foråret skal hun nemlig ud i den danske 

folkeskole for at undersøge, hvorfor nogle 

elever tilsyneladende ekskluderes i idræts-

undervisningen. Flere undersøgelser peger 

nemlig på, at eksklusion i idrætsundervis-

ningen er et reelt problem. 

I Mette Munks tidligere arbejde

med rapporten ”Status på idrætsfaget 

2012” (SPIF rapporten) taler tallene deres 

tydelige sprog: Halvdelen af de adspurg-

te idrætslærere svarede, at 4-10 procent af 

deres elever ikke deltager, mens knap hver 

femte idrætslærer svarer, at 11-20 procent 

af deres elever ikke deltager. Fem procent 

af lærerne giver udtryk for at 21-30 pro-

cent af eleverne ikke deltager, mens ende-

lig hver femte lærer svarer, at alle er med 

i deres undervisning. Derudover er der de 

elever, som er omklædte og deltager, men 

som aldrig ”får bolden”



Et andet fokus, som Mette Munk vil have i 

sine kommende studier, vil være de idræt-

susikre elever, som Jesper von Seelens 

ph.d.- afhandling og SPIF rapporten fra 

2012 har peget på som væsentlige for eks-

klusionsprocesserne i idrætsundervisningen.

– Mange idrætsusikre ekskluderes, og 
spændet mellem de dygtige og mindre 
dygtige bliver større. 

Så det, jeg kan tage med, er, at eksklusi-

on ser ud til blandt andet at være knyttet 

til idrætsfærdigheder og køn, siger Met-

te Munk.

Mette Munk vil videre

Nu vil Mette Munk så i sin ph.d. gå skrid-

tet videre. 

– Jeg tror, det er for simpelt at se isole-

ret på forklaringer som køn og idrætsfær-

digheder. Man er nødsaget til at se det i 

et mere komplekst perspektiv for at finde 

ud af, hvordan de her ting spiller sammen. 

Min ph.d. kommer til at tage udgangs-

punkt i nye perspektiver, forklarer Mette 

Munk.

Med nye perspektiver tænker Mette Munk 

bl.a. på den seneste forskning fra udlan-

det, hvor man ser på eleverne som hele 

mennesker. Den forskning peger på, at de 

sociale relationer også spiller ind.

– Er man populær i flokken, gør det 
knap så meget, at man er dårlig til 
idræt. Omvendt, hvis man er upopu-
lær i gruppen, så kan man være utrolig 
dygtig, men bliver alligevel ikke aner-
kendt og inkluderet. Så det ser ud til, at 
der er nogle sociale relationer på spil, 
som har betydning, siger Mette Munk.

– Mange har nok nu erkendt, at ikke alle 

kan være inkluderede på samme tid. Over 

en længere periode skulle alle imidler-

tid gerne have følt sig inkluderet, og jeg 

vil gerne udover det statiske billede af, at 

man er enten det ene eller det andet, for-

tæller Mette Munk.

Bog på vej
Alle, der skal arbejde med idræt under den 

nye reform, kan glæde sig til det værktøj, 

der kommer på banen om et par år i form 

af en bog med didaktiske og pædagogiske 

modeller, der minimerer eksklusionen.

– Jeg kan ikke sige noget konkret om mo-

dellerne endnu, da jeg først skal ud og ob-

servere og interviewe. Resultaterne herfra 

bliver afgørende for de værktøjer, jeg ud-

former, slutter en optimistisk Mette Munk.
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tale med hinanden om, hvordan vi griber 

det an, så vi ikke snakker forbi hinanden, 

når flere skoler om nogle år vil sige, at de 

har opprioriteret idræt, understreger Jes-

per von Seelen.

Taksonomien er udarbejdet i forbindelse 

med et forskningsprojekt under Ministeri-

et for Børn og Undervisning omkring fysisk 

aktivitet og læring, hvor Jesper von Seelen 

har deltaget.

– Vi skal kunne skelne skidt fra kanel, og vi 

skal snakke samme sprog, siger Jesper von 

Seelen, der er lektor og ph.d. ved UC Syd-

danmark.

En taksonomi
For at kommunikationen kan lykkes, har 

Jesper von Seelen introduceret en taksono-

mi (klassifikation) over fire hovedtyper af 

fysisk aktivitet (se side 24). Disse typer af 

aktivitet i forbindelse med læring anskue-

liggør, hvor mulighederne ligger for at op-

gradere og implementere de 45 minut-

ters daglig aktivitet under den nye reform. 

Ved brug af taksonomien kan lærere, le-

dere, politikere og forskere fremme den 

gode kommunikation, så forskellige typer 

af fysisk aktivitet omtales med et og sam-

me begreb.

– Der er store forskelle på, hvordan kom-

munerne og de enkelte skoler er gået til 

denne reform, og derfor skal vi være klare 

i spyttet. Vi er nødt til at blive gode til at 

NY SKOLEREFORM 
KRÆVER 
KOMMUNIKATION

Samtale og kompetenceudvikling på 
flere platforme er en forudsætning, hvis 
skolerne skal lykkes med at fremme 
idræt og bevægelse under den nye sko-
lereform.

Der skal kommunikeres, koordineres og 

kompetenceudvikles internt i persona-

legruppen og på tværs af skoler og for-

eninger, hvis de mange involverede parter 

skal undgå at tale forbi hinanden i forbin-

delse med den nye folkeskolereform. Idræt 

kan nemlig opgraderes på flere forskelli-

ge måder: 

Én skole kan vælge mange idrætsti-
mer, og en anden kan vælge at integre-
re idrætten i de boglige timer 

- og det er ifølge forsker Jesper von Seelen 

to vidt forskellige tilgange:



målsparagraf og foreningernes formåls-

paragraf. Her ligger der også en kæmpe 

opgave med kommunikation og koordi-

nering.

– Her står vi overfor et tankskib, der skal 

vendes. Skoler og foreninger skal lære at 

snakke bedre sammen. Man kan ikke bare 

tage foreningernes idræt og proppe det 

ind i skolen. Der er jo elever, der aldrig 

kommer i foreningerne, og det er jo for-

di, foreningernes tilbud ikke passer til de 

idrætsusikre. Derfor skal foreningerne lære 

at forstå, hvad der foregår i folkeskolen. 

Det kræver kompetenceudvikling, og det 

er ikke kun i foreningerne, men på begge 

sider af plankeværket. Alle har brug for at 

få inspiration, så det ikke bliver de uhen-

sigtsmæssige løsninger, der bliver valgt, 

forklarer Jesper von Seelen.

Foreningerne er dog ved at lære, at der er 

forskel på foreningsidræt og skoleidræt, så 

Jesper von Seelen ser optimistisk på mulig-

hederne i fremtiden.

ner i arbejdet med reformen, så de får mu-

lighed for at koordinere og snakke sam-

men. 

Idrætslærerne kan byde ind med deres vi-

den om at undervise børn i forhold til at 

bevæge sig, både hvad angår didaktik og 

indholdsidéer. De andre lærere, der skal 

deltage, skal have mulighed for at tilegne 

sig disse kompetencer enten ved interne 

kurser med idrætslæreren på skolen, ved 

at købe folk ind til opgaven, ved at sende 

personalet ud af huset eller ved at danne 

netværk med andre skoler. 

Endelig skal pædagogerne på skolerne 

have mulighed for som faggruppe at for-

mulere, hvilke ting de kan og vil byde ind 

med i de understøttende timer, fortæller 

Jesper von Seelen.

Forening og skole skal forstå 
hinanden
En anden stor udfordring bliver samarbej-

det mellem skolerne og foreningerne, hvor 

der jo er store forskelle på folkeskolens for-

Hvad skal skoleleder og 
personale gøre?
På den enkelte skole skal der også kom-

munikeres og kompetenceudvikles, så per-

sonalegruppen bliver i stand til at opstille 

klare pædagogiske mål og didaktiske pla-

ner. Og Jesper von Seelen ved godt, hvad 

han ville gøre, hvis han sad som skoleleder 

på en af de danske folkeskoler:

– Først ville jeg danne et netværk for de 

medarbejdere, der bliver ressourceperso-
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Taksonomi over typer af fysisk aktivitet

Type 1
Aktive pauser

Type 2
Fysisk træning

BIU 1
Lav intensitet

Type 3
BIU-aktiviteter✱

BIU 2
Høj intensitet

Type 4
Idrætsfaget

✱ Bevægelse Integreret i Undervisning

Jesper von Selen 2013

Type 3 – Bevægelse Integreret i 
Undervisningen (BIU-aktiviteter)
BIU aktiviteter er - modsat type 2 aktivite-

ter - ikke løsrevet fra den boglige under-

visning, men tværtimod integreret deri. 

BIU-aktiviteter kan opdeles i to underkate-

gorier BIU-1 og BIU-2, som adskilles af in-

tensiteten af den fysiske aktivitet.

BIU-1-aktiviteter handler i virkelighe-
den ikke så meget om fysisk aktivitet, 
men i højere grad om at gå fra en ab-
strakt til en konkret læringsstil. 

Det kan have en positiv effekt på man-

ge elever, hvis de i stedet for at sidde ned 

og lave matematik rejser sig op og flytter 

rundt på bolde mellem nogle kasser eller 

går ud i skolegården for at regne ud, hvor 

mange tagsten, der er på skolens tag. 

I BIU-2-aktiviteter er fysiske aktivitet lige-

som i BIU-1-aktiviteter integreret i den 

boglige undervisning, men i BIU-2-

Type 2 – Fysisk træning
Denne form for fysisk aktivitet kan beskri-

ves som: 

Fysisk aktivitet med en varighed og en 
intensitet, der er høj nok til, at der ska-
bes en fysiologisk respons, som giver 
en positiv effekt på læring. 

Pulsen skal op, og åndedrættet er belastet. 

Det er ikke nok at gå en tur rundt om sko-

len. I praksis er type 2 aktiviteter ofte knyt-

tet til idrætstimerne. På enkelte skoler er 

der dog lagt et såkaldt bevægebånd el-

ler perioder i løbet af skoledagen ind, hvor 

eleverne er fysiske aktive. Type 2 aktivite-

ter kræver mere tid, ofte andre faciliteter 

og ofte mere planlægning end type 1 ak-

tiviteter.

FIRE HOVEDTYPER AF 
FYSISK AKTIVITET

Type 1 – aktive pauser
Der har allerede været afviklet adskillige 

projekter med fokus på at lægge små kor-

te aktiviteter ind i den boglige undervis-

ning. 

I nogle sammenhænge kaldes disse ak-
tiviteter for brain-breaks. Argumenta-
tionen er som regel, at pauserne giver 
eleverne lidt ilt til hjernen, eller at ele-
verne lige skal brænde lidt krudt af. 

De aktive pauser er korte, og de skaber 

som regel ikke de store didaktiske eller 

strukturelle udfordringer. Med lidt opfind-

somhed kan de fleste undervisere hurtigt 

finde på en lang række små aktiviteter, 

som kan bruges som type 1 aktiviteter – 

altså aktive pauser.



aktiviteter er intensiteten og varigheden 

høj. Her er altså ikke tale om, at man går 

rundt i klasselokalet for at hente sedler 

med navneord. 

BIU-2-aktiviter foregår med høj puls 
samtidig med, at det er en del af den 
boglige undervisning.

TYPE 4 – Idrætsfaget
Den sidste type aktiviteter er de aktiviteter, 

der er knyttet til idrætsfaget og det fag-

hæfte, der beskriver fagets læringsmål.

Det er vigtigt at understrege, at det 
store fokus på fysisk aktivitet i den 
kommende reform ikke overflødiggør 
idrætsfaget

som netop har en lang række mål, der ikke 

dækkes af de øvrige tre typer af fysisk ak-

tivitet.
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Hvis idræt kan få lov til at blive ved med at 

være et idrætsfag, så er der brug for mere 

forskning med hensyn til, hvordan vi fast-

holder unge menneskers interesse for at 

bevæge sig. 

Det handler om den dannelsesmæssige 

værdi, der ligger i idrætsfaget. Hvordan 

kan vi arbejde med den, mens de unge 

går i folkeskolen, sådan at de også er op-

taget af at bevæge sig, når de forlader fol-

keskolen.

KOSMOS 2014 OG DE 
KOMMENDE ÅR

Videncenterleder Børge Koch om 

KOSMOS i dag og i fremtiden

KOSMOS blev født i 2007. Hvad er 
KOSMOS for en størrelse i 2014?
KOSMOS er et nationalt videncenter, der 

drives af to professionshøjskoler i fælles-

skab, nemlig UC Syddanmark og UC Sjæl-

land. 

Vi er et nationalt videncenter, der er opstå-

et på den baggrund, at regeringen i peri-

oden 2004-2007 havde 28 temaer, ud fra 

hvilke der skulle etableres nationale viden-

centre. Videncentret for kost, motion og 

sundhed for børn og unge blev et af dem 

- i daglig tale KOSMOS. 

I KOSMOS arbejder vi for at komme med 

gode bud på, hvordan vi kan forske og 

udvikle indenfor sundhed, kost og motion 

og på, hvordan vi kan koble områderne. 

Vi prøver så at omsætte denne forskning 

til rigtig god praksis.

Hvem er samarbejdspartnerne? 
Udover de to professionshøjskoler, der står 

for den daglige drift, har vi en udviklings-

gruppe med repræsentanter fra KL, DLF, 

BUPL, Danmarks Pædagogiske Universi-

tetsskole og Sund By Netværket. Denne 

gruppe er vores sparringspartner i forhold 

til, hvilke udviklingstendenser KOSMOS 

skal tage sig af, og vi tager deres anbefa-

linger med i det videre arbejde.

KOSMOS er førende på forsknings-
området. Hvordan vil I blive ved med 
at være det de kommende år?
Vi har forsket på folkeskoleområdet de se-

neste 10 år, og det ser også lovende ud 

med hensyn til forskning fremadrettet. 



Hvad er de største opgaver for 
KOSMOS i den nærmeste fremtid?
Den store udfordring de næste tre til fire 

år - hvis ikke mere - bliver at guide, vejle-

de og inspirere i forhold til den nye skole-

reform. 

Efter flere års tilløb ser det nu ud til, 
at man begynder at bruge den viden, 
der ligger omkring bevægelses betyd-
ning for børns læring, velvære og triv-
sel. Den viden vil man nu putte ind i en 
skolehverdag, hvilket forhåbentlig gør, 
at vi fremadrettet får nogle børn, der 
trives bedre og bliver dygtigere. 

Man skal ikke afvise, at der også kommer 

noget følgeevaluering eller følgeforskning. 

Det vil naturligvis afhænge af, hvilke pro-

jekter skoler og kommuner sætter i gang.

Hvad tror du er lykkedes med hensyn 
til idræt og bevægelse i den nye re-
form, hvis vi ser fem år frem i tiden?
I rigtig mange kommuner og på mange 

skoler vil der være en ændret bevægelses-

kultur. Man vil være bevidst om at få be-

vægelse meget mere ind i dagligdagen, 

end tilfældet er i dag. Der vil dog stadig 

være nogle udfordringer på enkelte om-

råder og nogle skoler, der ikke er nået så 

langt, og de skal naturligvis have støtte. 

Spørgsmålet er, om vi om fem år kan hol-

de skruen i vandet, så det nye fokus på 

idræt og bevægelse ikke bare bliver en 

varmluftballon, der nok er sendt op, men 

hvor energien og saften langsomt siver ud. 

Hvordan får vi det implementeret, og hvor-

dan får vi det til at blive en fast del af vo-

res måde at køre praksis på. Det er udfor-

dringen.
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