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BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING – MOGENS HANSEN

Undervisningen skal ud i det fri

- Bevægelse og indlæring hænger tæt sammen, siger professor Mogens
Hansen, der taler for at styrke idræt og udeliv i undervisningen. Hans
argument er, at børnene lærer mere når de bevæger sig. Det gælder vel at
mærke også i de boglige fag!

 Mange af os er vokset op i den tro, at vi enten er praktisk eller bogligt begavede, og
at “det den ene har i hovedet, har den anden i benene”. Men det er en myte, tværtimod
skal vi til at vænne os til ideen om, at det hele hænger sammen, og at dem der lærer
mest i de praktiske fag, som regel også får forspring i de boglige fag.
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 Mogens Hansen er adjungeret professor ved Institut for Pædagogisk Psykologi på
Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har arbejdet meget med børn, bevægelse og
indlæring.

- Kropslige og materielle fag som idræt, sløjd og håndarbejde lærer børnene
opmærksomhed. På den måde får de optrænet koncentrationsevnen, som de
også skal bruge i de boglige fag, fortæller han.

 En svensk undersøgelse handlede netop om sammenhængen mellem børns motorik
og deres evne til at lære. Resultatet viste, at langt de fleste af de børn, som havde
problemer med at styre deres krop, også havde indlæringsvanskeligheder. Omvendt
var de børn, som havde gode fysiske færdigheder, også dygtige til de boglige fag.
Undersøgelsen er lavet af den svenske forsker Ingegerd Ericsson, og blev
offentliggjort i år 2000. Den er omtalt i Mogens Hansens bog, Børn og
Opmærksomhed.
 I en anden svensk undersøgelse blev to svenske børnehaver sammenlignet.
Børnehavebørnene fra Statarlängen børnehave legede i et varieret område med
klipper, buskads og væltede træer. De blev sammenlignet med børnene i Lekatten,
hvor legepladsen var flad og dækket med græs. Det viste sig at børnene fra
Statarlängen havde udviklet en bedre motorik og – ikke mindst – en bedre
koncentrationsevne end børnene fra Lekatten. Og det er netop det, der er brug for i
indlæringen.

 Konklusionen er, at kropslige færdigheder og indlæringsevne hænger sammen.
Derfor bliver vi nødt til at begrave den gamle fordom om at nogen er kropsligt
begavede, mens andre er boglige. Tværtimod findes der mange forskellige former for
intelligens, kropslig, sproglig, musisk, matematisk, med flere, og man skal passe på
med at tro, at nogen af dem er vigtigere end andre i undervisningen, for det hele
hænger sammen.

- I folkeskolen gælder det derfor om at arbejde bredt og helhedsorienteret,
børnene skal udfordres og stimuleres på så mange fronter som overhovedet
muligt, siger Mogens Hansen.

 Den viljestyrede opmærksomhed

 Skal barnet udvikle sig og lære noget for alvor, skal grundlaget først være i orden.
Hvis barnet fra starten får opmuntret sin lyst til at bevæge sig, udforske naturen, og
udvikle kroppens evner i idræt, så er barnet allerede godt i gang med at erobre verden.

 Opdagelsen af verden starter fra den første morgen, og tager fart når barnet begynder
at kravle i 5- 7 måneders-alderen. Barnet udforsker den fysiske verden, lærer om
afstandene og tingenes placering, og udvikler sin stedsans og sin balanceevne. Længe
inden sproget har dannet sig, er barnet i fuld gang med at indsamle viden og
erfaringer. Nonverbal og ordløs viden, der bliver lagret i kroppen.
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 Voksne, som er nærværende, og peger og fortæller om tingene, er med til at skærpe
det lille barns koncentrationsevne, - det som Mogens Hansen kalder ”den viljestyrede
opmærksomhed”.

- Små børn, som har haft gode betingelser, har fået den viljestyrede
opmærksomhed med i rygsækken hjemmefra. Desværre starter mange af
nutidens børn i skolen, uden rigtigt at have lært det hjemmefra, fortæller
Mogens Hansen.

 På trods af at opmærksomhed er altafgørende for at lære, er det et overset begreb.
Måske går mange forældre rundt og tror, at evnen til at være opmærksom er noget,
man er født med. Vi har ikke gjort os klart, at det er noget, der skal optrænes. Mogens
Hansen har skrevet mange bøger og artikler om dette glemte kapitel i
børneopdragelse.

- At lære børnene viljestyret opmærksomhed er en forældreopgave, som ligger
hjemme på køkkenbordet. Det er op til forældrene, fordi det kræver at barnet
har den voksne for sig selv. Med andre ord, det kræver god tid, og det kræver
den fulde 1-1 voksenkontakt. En lærer kan ganske enkelt ikke undervise 20
elever i opmærksomhed på en gang, siger Mogens Hansen.

Hjemmeopgaven

 At opgaven med opmærksomhedstræning ligger hjemme på køkkenbordet skal tages
helt bogstaveligt. Hus og have er et ideelt sted til at træne børnenes opmærksomhed.

  Forældrene behøver ikke at gå ind i børneværelset og lege med børnene. Faktisk er
det langt bedre, hvis de er sammen med børnene om nogle konkrete arbejdsopgaver.
Børnene kan være med til at så gulerødder, luge ukrudt, feje, rydde op, dække bord,
bage boller og lave mad. Ganske vist tager det fire til seks gange så lang tid, som hvis
de voksne gør arbejdet alene, men Mogens Hansen opfordrer alligevel forældrene til
at benytte sig af muligheden, for tiden er godt givet ud.

- Børnene elsker det, for det er dybt tilfredsstillende at kunne noget, og det er en
ren foræring, for mens forældrene arbejder sammen med deres børn, lærer
børnene at koncentrere sig, oven i købet får de trænet en masse praktiske
færdigheder.

 Styr på krop og sjæl

 Alt for mange børn i dagens Danmark starter i skolen, uden at have styr på
opmærksomheden. Alligevel er slaget ikke tabt.

- Konsekvensen bliver bare, at at skolen må lægge endnu mere vægt på at styrke
koncentrationsevnen i de første skoleår, for det er grundlaget for al videre
læring, siger Mogens Hansen.
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 Af samme årsag er han en varm fortaler for fag, som musik, sløjd, håndarbejde,
billedkunst og idræt, kort sagt alle de praktiske og kropslige fag, hvor man bevæger
sig og bruger sine hænder og sanser.

- Jeg ser en klar fællesnævner mellem disse fag. Det er beslægtede
udtryksformer, som alle har stor udviklingspsykologisk betydning for børnene.

Hvis kroppen ikke bliver trænet, sker det det, at barnet skal bruge alt for megen
opmærksomhed alene på at holde styr på den.

- Bare sådan noget som at sidde på en stol, kræver en utrolig bunke koncentration.
Barnet skal passe på, det ikke falder ned, det skal sidde pænt, og det skal sidde stille,
også med benene. Selv om vi voksne sjældent tænker over det mere, er det faktisk en
krævende opgave. Et utrænet barn har ganske enkelt ikke overskud til lære noget,
fortæller Mogens Hansen.

 Derfor er det trist, at der ofte kun er sat to ugentlige idrætstimer på skemaet.
Timetallet bør udvides, men Mogens Hansen tvivler på, at der er politisk vilje til det.
Resultaterne af Pisa-undersøgelsen fik daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs
til at sige, at hvis børnene er dårlige til dansk, skal vi have flere dansktimer.

- Set i lyset af vor nye viden om sammenhængen mellem bevægelse og
indlæring halter logikken. Egentlig burde Ulla Tørnæs have sagt, at vi skal
have flere idrætstimer, så børnene kan blive bedre til dansk. Men det viser
blot, at der er for lidt politisk forståelse for, hvordan tingene hænger sammen,
siger Mogens Hansen.

Brug for nye briller

Der er mange lærere, der hænger fast i en forældet opfattelse af, hvordan børnene
lærer noget. Hist og pist hører man en bekymret regnelærer beklage sig over en
planlagt temauge, fordi børnene går glip af matematiktimerne. Og dansklæreren
synes, der i forvejen er for få timer til at lære børnene at læse.

- Men de skal tage et par nye, pædagogiske briller på, for temaundervisning
gavner også dansk og matematik. Det er igennem arbejdet med spændende og
helhedsorienterede emner, at børnene bliver motiverede til at lære mere, siger
Mogens Hansen.

Hvis der er behov for ekstra fokus på nogle grundlæggende færdigheder, kan man
give eleverne et intensivt kursus bagefter. Så kan man bestemme, at nu handler det om
læsefærdighed eller taltræning i den kommende uge.

 - Her kommer lærerens professionalisme ind i billedet, for det er selvfølgelig op til
læreren at have overblik over, hvordan det går med den samlede læseplan, og hvad
der er vigtigst for klassen her og nu, indskyder Mogens Hansen.

 Ud i naturen med klassen
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 Selv om Mogens Hansen tvivler på, at politikerne vil give børnene flere idrætstimer,
har lærerne selv mulighed for at rette op på ubalancen mellem det stillesiddende, og
det aktive, undersøgende skolearbejde. Han foreslår, at Dansk- og matematiklærerne
griber chancen.

- Det kan de gøre ved langt oftere at lade naturen være klasseværelse. De ting
eleverne ser eller finder, kan de arbejde videre med hjemme på skolen.

 Begrebet naturen skal forstås i bred forstand. Turen kan gå til en friseret park eller en
ufriseret skov, en strand eller en sø, en klitplantage eller en granplantage, en mose, en
mark eller en å. Man kan også besøge en bondegård eller en naturskole.

- Naturen er en glimrende læremester. For det første er den et godt underlag for
aktivitet. Man kan gå balancegang, slå kolbøller og tage på sporleg. For det
andet er der gode muligheder for samarbejde og samvær. Man kan bygge huler
og bage snobrød. For det tredje er naturen mangfoldig i sine undervisnings-
tilbud. Der er meget at se på, som man kan vide noget om. Træerne,
blomsterne, regnormene, fuglene, - det er et enormt kundskabslager, siger
Mogens Hansen.

 De små får lyst til at lære om myresamfundet, når de lige har kigget på en
kæmpemyretue i skoven. De store bliver nysgerrige efter at vide, hvordan bladenes
fotosyntese virker, eller hvordan forureningen påvirker vandmiljøet. Elevernes fund
kan måles og vejes. Planter, sten og smådyr kan studeres i bøgerne, man kan foretage
udregninger og læse søge på internettet. Man kan tegne og skrive, hvad man har
fundet ud af. Man kan lave en udstilling, en hjemmeside, en avis eller en video.

- Naturen er også magisk, især for de små, der kigger ud fra en meters
øjenhøjde. Der er huller i jorden, hvor der bor nogen nede, og der er mørke
områder i den tætte granskov, der taler til fantasien, - for hvad foregår der
derinde? Der er mange eventyr at fortælle. I naturen behøver man ikke at
arrangere en hel masse, det er tilrettelagt i forvejen, så jeg synes, lærerne skal
gå ud og bruge den pædagogiske plan derude. Gevinsten venter i form af en
flok højt motiverede elever, siger Mogens Hansen.

- I øvrigt er der mere plads i det udendørs klasseværelse. De børn, som tit er
forstyrrende og irriterende indenfor, forvandler sig til nogle helt andre børn,
når de er med ovre i mosen, tilføjer han.

 Dansk- og matematiklærerne skal ikke regne med at idrætslærerne tager børnene med
ud, det er der nemlig ikke tid til. Ganske vist er definitionen på idræt blevet udvidet
meget de senere år. Det kan man for eksempel se i bogen Idrætsundervisning, hvor
forfatterne, Helle Rønholt og Birger Peitersen, har tegnet en model (s. 115). Ud over
et væld af sportsgrene, omfatter idrætsbegrebet også leg og bevægelse; gymnastik,
dans og drama;  samt natur og udeliv. Friluftslivet er forlængst blevet et anerkendt
element i idræt, men desværre tillader timetallet ikke mange udflugter. Netop fordi
idrætsbegrebet er blevet mere omfattende, er det blevet endnu sværere for
idrætslærerne at nå det hele, og naturen er blevet et hjørne, idrætslærerne sjældent når
ud i.
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 Udfordringen i idræt

Et vigtigt formål med den grundlæggende idrætsundervisning i de små klasser (0.-3.
klasse) er at præsentere børnene for en vifte af tilbud, som sætter dem i stand til at
specialisere sig og vælge sportsgren eller aktiviteter senere. Udbudet er så stort, at den
enkelte idrætslærer umuligt kan gabe over det hele. Derfor foreslår Mogens Hansen
idrætslærerne at inddrager sportsklubber og foreninger, som kan vise eleverne de
alternative muligheder.

- Målet er ikke nødvendigvis, at alle børn vælger deres personlige sportsgren. For
nogle af børnene vil meget være nået, blot de får nogle gode vaner, og får lyst til
fortsat at deltage i kropskulturen, og cykle, danse, svømme eller tage på skovture.

En anden vigtig opgave i de små klasser er – ifølge Mogens Hansen - at sørge for at
grunden bliver lagt til den videre læring.

- Undervisningen skal være fyldt med leg og aktiviteter, hvor alle kan være med, og
hvor det ikke handler om at være bedst. Mange af os har oplevet, at det var i idræt de
tykke og svage børn fik deres første nederlag. Før i tiden blev fårene hurtigt skilt fra
bukkene – Der var dem, der var gode til idræt, og dem, der ikke var.

- I stedet for at lave et udskilningsløb, skal formålet med undervisningen være
at give børnene en glæde ved at røre sig og afprøve muligheder. De skal lære
at tro på sig selv, og de skal have lyst til mere, siger Mogens Hansen.

 I dag bliver stadig flere børn kropsligt passive og overvægtige. I en undersøgelse af
Karsten Froberg, Syddansk Universitet i Odense, blev børn i 80’erne og 90’erne
sammenlignet. Resultatet viser, at børn i 90’erne er i dårligere fysisk form end de var i
80’erne.

- Der er to modsatrettede tendenser, det er ikke sådan, at de danske børn
generelt bliver tykkere og mere usunde. Tværtimod sker der det, at forskellen
på top og bund bliver større. Der er en voksende elite af familier, hvor børn og
forældre er fantastisk aktive i foreningslivet – både med idræt, skak og andre
aktiviteter. Samtidigt vokser gruppen af passive børn med ligeså passive
forældre, og der er en afgrund til forskel imellem de to grupper, forklarer
Mogens Hansen.

Opbakning til de tykke børn

 Fremtidsudsigterne for de fysisk svage børn er ildevarslende. Det er dem, der
kommer i højrisikogruppen for diabetes B, åreforkalkning og blodpropper.

 - De kan ganske enkelt ikke lide at røre sig, og de risikerer at få et dårligt helbred, og
et dårligt liv. Det er en kedelig udvikling, som vi skal have vendt, fastslår Mogens
Hansen.

 Fedme er et voksende livsstilsproblem, som de danske medier taler deres tydelige
sprog om. Nogen af debattørerne vil vide, at  vi nærmer os en fedmeepidemi af
amerikanske dimensioner. Billedet er ikke entydigt, så Mogens Hansen mener ikke,
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man skal male fanden på væggen. Men hvis kropskulturen skal have fat i de tykke
børn, og motivere dem for en sundere livsstil, skal forældrene være med.

- Forældrene skal bakke børnene op hjemmefra, også med kosten. Der findes
nemlig ikke tykke børn. Der findes kun familier, som har tykke børn. Der er
meget skam og social arv knyttet til det. Børnene får for mange pølser og
pommes frites, de rører sig for lidt, og får for mange nederlag.

 Mogens Hansen henviser atter til undersøgelsen fra Syddanske Universitet, samt til
endnu en undersøgelse fra 2001 af Niels Wedderkopp. Begge undersøgelser viste en
klar sammenhæng med familiens sociale- og økonomiske forhold og deres fysiske
udfoldelser. De børn og unge, som kom fra familier med dårlige sociale forhold, var
også typisk dem, der fik mindst motion.

  Risikoen for at de fysisk svage børn melder sig ud af idræt er nærliggende, og det er
en af grundene til at idræt skal være rart og sjovt for alle.

- Børnene skal opmuntres og støttes. De skal opleve, at det ikke handler om at
være bedst, men om at lege og have det sjovt. Så finder de også ud af, at det at
røre sig giver selvtillid, velvære og herredømme over egen krop. Med det i
bagagen vil de også klare sig bedre i de andre fag, siger Mogens Hansen.

Lekatten og Statarlängen
Patrik Grahn, Frederika Mårtensson, Bodil, Lindblad, Paula Nilsson og Anna Ekman (2000)
Børns udeleg. Betingelser og betydning.
København: Forlaget Børn & Unge / Pædagogisk Centrum
2. Skolebørns motorik v. Ericsson (2000)
Ingegerd Ericsson: Hur ska det gå för våra "motorikbarn"? Tidsskrift i Gymnastik & Idrott, nr.
4, 2000, s. 18-20.

BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING – KJELD FREDENS

Hjernen er bare en blindtarm på kroppen

 - Folk tænker forkert om kroppen, når de anser hjernen for hovedsagen, siger
hjerneforsker Kjeld Fredens, der har brugt mange år på at forstå, hvordan vores hjerne
arbejder, og spiller sammen med vores krop.

  Han mener, at den viden, vi har i dag, burde føre til forandringer i folkeskolen, både
af de fysiske rammer og den måde, der undervises på. Ser vi på det
udviklingsmæssige, kommer kroppen før hjernen. Menneskebarnet er født med en
næsten tom hjerne. Den har en vældig evne til at suge til sig, men det er kroppen, der
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gør arbejdet med alle erfaringerne. Derfor er det helt misforstået at forherlige hjernen,
og forsømme kroppen.

 - Sætter vi det på spidsen er hjernen ikke anden end en blindtarm på kroppen. Hvis
kroppen ikke fungerer, får hovedet også svært ved at følge med. Når hoved og krop
anses for to adskilte enheder, begår vi en klassisk fejltagelse, der stammer fra den
franske filosof, Descartes (se boks 2).Vores skolesystem bygger også på hans tanker,
derfor er teori og praksis blevet adskilt, men virkelighedens verden er tværfaglig.”

 For at forstå, hvorfor bevægelse og læring er så tæt forbundne, må vi kigge på, hvad
ved vi om samspillet mellem krop og hjerne.

 Hvad ved vi?

 I tidens løb har forskere i hele verden forsøgt at finde ud af, hvad fysiske aktiviteter
betyder for vores liv og udvikling. De har undersøgt konsekvenserne for vores fysiske
og mentale sundhed, vores selvopfattelse og selvtillid og vore sociale evner. Der er
bred enighed om, at fysisk træning også har betydning for børnenes mentale
udvikling, men der er stadig forskere, der tvivler på, at der er en direkte forbindelse
mellem bevægelse og læring. Kjeld Fredens finder det hævet over enhver tvivl, at der
er en sammenhæng.

 - Den kendte amerikanske neurolog Antonio Damasio har i sin bog ”Descartes
fejltagelse” vist, at krop og tænkning hænger sammen. De erfaringer kroppen gør via
sanserne og bevægelserne giver mening til vor tænkning.

 De følelser som opstår i kroppen tæller med i vores mentale planlægning og er med
til at veje for og imod. Forestil dig at du er i svømmehallen og står og overvejer om
du skal springe ud fra firemeter-vippen for første gang. Når du står der, spørger du
også spørge din krop om den er parat.

  Følelserne hænger sammen med sanserne. I første lag ligger kroppens sanser som
lugte og smagssansen, i næste lag kommer de følelser, sanserne udløser. Det kan for
eksempel være glæde eller afsky. På grund af denne direkte forbindelse mellem
sanserne og følelserne anser Damacius det for bevist, at krop og tænkning hænger
sammen.

 Vi behøver bare at tænke på, hvordan det lille barn lærer ting eller steder at kende –
ved at bruge sanserne. Prøv også at tegne en menneskekrop der løber. Du vil
uvilkårligt skele til dit eget bevægemønster, og det trækker måske lidt i musklerne,
mens hjernen og kroppen arbejder sammen om at finde den viden frem, du har. Du
kan også prøve at tegne en mund, der smiler. – Kan du mon gøre det, uden at smile
selv?

 Når vi kigger på spørgsmålet om, hvordan man lærer noget, er det største problem
netop at forklare, hvordan de biologiske og de mentale funktioner hænger sammen. Vi
kan ikke tage billeder af det, eller konkretisere det på anden måde. Forskningen har
ikke kunnet sætte det på formler eller finde kemien.
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 Nogen siger at tænkning ganske enkelt er logiske processer – og ikke andet. Men det
er åbenbart, at tænkning også har en åndelig funktion.

 - Vi har følelserne med i tænkningen, og det skal vi også have. Alt andet ville
simpelthen være for upraktisk. Hvis nogen tror at det endegyldige mål er et
intellektuelt hoved, uden krop, tager de grundigt fejl, siger Keld Fredens.

 Forestil dig, at du skal beslutte, om du vil i byen eller i skoven. Hvis du ikke har
kroppen med i de overvejelser, bliver du aldrig færdig, for der er uendelig mange
argumenter for og imod det ene og det andet. Så hvad gør man? Hjernen spørger bare
kroppen, - den ved, hvad du har lyst til.

 Spørgsmålet er, om der overhovedet findes mentale processer, der er løsrevet fra
kroppen. Et er tænkning, et andet er sprog, - er sprog bare sprog i sig selv?

 - Nej, også sproget er forbundet med kroppen. Nogen vil helst tro, at de enkelte
funktioner ligger bestemte steder i hjernen. Det ville måske også være enklere, men
det gør de desværre ikke, sprog ligger mange steder i hjernen. Vi kan se det på
mennesker, som har fået en skade i hjernen på det sted, hvor kropsfunktionerne
sidder. De får også problemer med at huske bevægeverberne i sproget. Det kan være
at ord som at løbe, hoppe og springe er gået i glemmebogen.”

 International forskning viser, at vi kan forklare de mentale processers udvikling –
også sprogdannelsen - ved at referere til kroppen og følelserne. Vi kan beskrive sprog
og tænkning som noget, der bygger på kropslig erfaring.

 - Sprog er ikke bare sprog, det er det også identitet: Hvem er jeg, hvor kommer jeg
fra, hvordan ser jeg ud. Sproget skal forstås ud fra en sproglig udvikling. Det nyfødte
barn har en lydhørhed for sproglyde. Det første er ikke ordene, det hele starter med
den grundlæggende kropslig kontakt til mor og far.

 Sproglæring handler om krop og følelser og sociale funktioner. Gradvist vokser der
en erkendelse af ordenes betydning frem. Pludselig en dag, hvor barnet peger, sidder
ordet inde under barnets negl: - Det kop! – Så har barnet fundet ud af, hvad en kop
er.”

 Børn skal udvide deres ordforråd. Hammer, knibtang og skruetrækker. Men det
handler også om at lære ordenes betydning. Sanserne og kroppen ved, hvordan
hammeren føles og bruges. Når barnet lærer forholdsordene, har det allerede en
kropslig oplevelse. Det kravler i et træ, og får at vide, at det er oppe i træet. Eller
pædagogerne i børnehaven siger, ”nå, er du under bordet”, og barnet får koblet den
kropslige oplevelse sammen med ordet ”under”.

 Bevægelse i skolen

Kjeld Fredens kom selv i mellemskolen som dreng. Det var den boglige skole, hvor
man bare skulle sidde ned og bruge hovedet.

 - Når børnene skulle lære noget, blev det altid grebet an fra de voksnes synsvinkel,
ovenfra og ned. Børnene skulle sidde stille på deres flade og høre efter, og læreren
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skulle bekæmpe de urolige børn. Men det er umuligt for børn at lære noget, hvis de
ikke bevæger sig.

 Mening opstår ikke oppe i hovedet, den nye viden giver først mening, når man øver
sig i at bruge den, og det virker begge veje, for der kommer også ny viden og nye
erfaringer til, mens eleverne eksperimenterer.

 Børnene skal prøve at smide kork og bly i vandet og se, hvad der flyder ovenpå, og
hvad der synker til bunds. De skal eksperimentere med magneter og statisk
elektricitet. De skal se det frø, de selv har sået spire og blive til karse eller solsikker.
De skal bygge et lille hus. De skal prøve at reparere en motor og kærne smør. De skal
lære at lægge budget og lave husholdningsregnskab. De skal besøge en landmand,
fodre dyrene, og øve sig på de regnestykker han laver om fodring, mælkeproduktion,
gødning og afgrøder.

 Selv om undervisningen har udviklet sig, siden Kjeld Fredens gik i mellemskolen,
skal der mange forandringer til, hvis vi skal udnytte den viden, vi har om bevægelse
og læring i dag.

Målet er livsduelighed

 - Politikerne modsiger sig selv. De vil gerne proppe en masse paratviden ind i
hovedet på børnene, og det skal der så komme kreative mennesker ud af! Lærerne
kender skoleområdet bedre end politikerne. De ved i vid udstrækning, hvad der skal
til. Derfor ville det være godt, hvis politikerne kunne gå foran som de gode ledere, i
stedet for at slå lærerne oven i hovedet med kontrol.

 Målet med folkeskolen er ikke at fylde ungerne med en masse paratviden, men
derimod at forsyne børnene med viden og erfaringer, der gør dem livsduelige.

 - Derfor skal hovedet og kroppen kobles sammen i undervisningen, det var de også
inden skolealderen, - og læg mærke til hvor forbavsende godt børnene lærer i før-
skolealderen.

 De lærer gennem oplevelse, handling og forståelse. Men hvis man stopper legen, og
spørger hvad de laver, ved de det ikke. Børnenes leg er kropslig, så det batter, senere
løfter man sig op på tænkeplanet. Den ideelle læreproces er, når man pendulerer
mellem tanke – oplevelse og handling.

Viden er værktøj

  Viden er et værktøj, derfor skal fingrene op af lommerne og værktøjet skal bruges.
Den viden, børn skal have er ikke inde i deres hoveder fra starten, den ligger ude i
kulturen, så der skal ske en kulturel overlevering. Ansvaret for den overlevering ligger
hos læreren og de andre voksne. Men hvad hjælper det at vide en masse, når man ikke
forstår at bruge det?

 Derfor skal børnene gøre den viden, de voksne formidler, til en del af deres egen
udvikling, og den proces går gennem barnets krop. På det tidspunkt er det vigtigt, at
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læreren kan trække sig tilbage, og lade børnene eksperimentere og lege med den nye
viden, så den kommer til at give mening.

 - Man skal hele tiden medtænke krop og handling i undervisningen, men det betyder
selvfølgelig ikke, at børnene skal løbe rundt hele tiden. Det skal være en
vekselvirkning mellem aktivitet og eftertanke, så der bliver tid til at forstå
sammenhængene.

 Ganske vist er praktiske øvelser og eksperimenter tidkrævende. Alligevel er Kjeld
Fredens ikke i tvivl om, at vi kan give børnene en mere aktiv og lærerig skoledag,
uden at forsømme de grundlæggende færdigheder, som regning og læsning.

 - På de højere klassetrin bliver det nødvendigt at bruge mere tid på den teoretiske del
af undervisningen. Det skulle ikke være noget problem, for på det tidspunkt er
eleverne blevet bedre til at tænke abstrakt. Derfor kan de lettere tage fantasien til
hjælp, når de skal bruge det, de har lært. Men selv på de høje klassetrin er det utrolig
vigtigt, at eleverne – med jævne mellemrum - får lejlighed til at pendulere mellem
teori og praksis.

 Klog på livet

 Pædagogerne er gode til at tænke handling og læring sammen, så her er basis for
noget tværfagligt samarbejde lærere og pædagoger imellem. Forskellen på den faglige
tilgangsvinkel kan illustreres ved et eksempel: Nogle lærere og pædagoger havde til
opgave at fortælle eleverne, at de ikke måtte gå uden for skolens område. Lærerne
tegnede det på tavlen, men pædagogerne sagde til børnene: - Tag jeres gummistøvler
på, så går vi ud og ser på det.”

 Teori uden handling, bliver abstrakt og meningsløst. Det nytter ikke noget, at vi
kender alle ordene, hvis vi ikke kan snakke med andre mennesker, og få vores
synspunkter igennem – på en social og fornuftig måde.

Om det handler H.C. Andersens eventyr, Klodshans. Storebrødrene vidste så meget, at
det halve kunne være nok, alligevel blev det Klodshans, der fik prinsessen og det
halve kongerige. For storebrødrene kom til eksamen i noget, de ikke havde ”læst på”,
nemlig livet. Klodshans var klogere på livet, så han forstod at snakke med prinsessen.

Hvad er hjerneforskning?

Hjerneforskning omfatter mange forskellige videnskabelige discipliner, alt afhængig
af forskerens synsvinklen. Forskerens uddannelsesmæssige baggrund kan være
psykolog eller læge, og han kan forske i flere forskellige retninger. En neurobiolog
beskæftiger sig for eksempel med nerveceller – og primært med, hvordan den raske
hjerne fungerer. En neurolog arbejder med den syge hjerne, og neurofilosofi handler
om, hvad tænkning er.
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Descartes havde også kritikere i sin samtid

 Descartes var en fransk filosof og videnskabsmand, der blev født i 1596. Blandt
mange andre ting, beskæftigede han sig med læring. Her nåede han frem til at den
rene tænkning var adskilt fra kroppens tænkning, der var tale om en todeling, derfor
blev hans teori døbt dualisme.

 Hans samtidige, Vico, var stærkt kritisk overfor denne teori, idet han mente, at det
var en alt for snæver opfattelse af menneskets læring og tænkning. Mennesket tænker
ikke kun med hovedet, også med kroppen – altså med sansning, følelser og fantasi,
fastholdt Vico.

 Næsten 400 år senere – i 1962 – fik han opbakning fra Merleau-Ponty, der
ræsonnerede, at der ikke er nogen handling uden sansning og bevidsthed (perception).
Omvendt er der heller ikke nogen sansning uden handling.

 - Kroppen er et udtryk, som ikke kan adskilles fra det, den udtrykker, sagde Merleau-
Ponty. Hans konklusion var derfor, at menneskets bevægelser er afhængige af
situationen, og at de – modsat robottens – er udtryksfulde.

  Prøv at tage en kop i hænderne. Iagttag samtidigt, hvad der sker – ikke bare i
hovedet, men også med din hånd og dine sanser. Tingen ”taler til dig”, koppen er
måske kold, den er rund og tung, hanken er god at holde i, - den er tom, den kan
bruges til væske eller sukker, du er tørstig …. o.s.v. Måske skal man holde på hanken
på en bestemt måde, for ikke at spilde. Det gør du automatisk, hvis du kender koppen,
for det kan kroppen huske.

  Hjerneforsker Kjeld Fredens skriver i sin bog, Mennesket i hjernen (Systime 2004),
at der er et samspil mellem sansning, handling og selve tingen, som man har i hånden.
Det samspil virker begge veje, og kan ikke umiddelbart adskilles. Meget af det er
ubevidst, kroppens tidligere erfaringer spiller også ind.

 - Det har den konsekvens, at der ikke er nogen sansning uden bevægelse,. Man
bruger hovedet, når man bruger hænderne, siger Kjeld Fredens.

Lillehjernens rolle

 Lillehjernen har stor betydning for læring. Den ligger godt gemt under storhjernen i
baghovedet, og fylder ikke mere en 10 procent, så den er tidligere blevet
undervurderet. Men den indeholder halvdelen af alle hjernens nerveceller, og fungerer
sådan, at vidt forskellige funktioner kan bearbejdes i samme kredsløb.

 Hvis du går op af en trappe, forudsiger lillehjernen, hvornår det næste trin dukker op.
Derfor bliver vi overraskede, når vi går op af en trappe, hvor trinene har forskellig
højde.
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 Lillehjernen kan inddeles i tre dele: 1) Den ældste del sørger for, du kan holde
balancen, 2) en nyere del, tager sig af grovmotorik, for eksempel rutine-bevægelser
som gang. Og 3)den nyeste del, neocerebrellum, der er interessant i denne
sammenhæng.
 Her justeres dine bevægelser, når du lærer en ny gymnastik-øvelse, eller øver dig på
træfsikkerhed med en bold. Men ikke nok med det, neocerebrellum er også aktiv, når
du regner, eller lærer sprog. Den fungerer som en slags bogholder, der sammenligner
hensigten med udførelsen. Rammer man ikke rigtigt, justerer lillehjernen næste gang.
Dette er et eksempel på at fysisk træning arbejder med de samme nervekredsløb, som
man bruger til mentale aktiviteter – for eksempel når man læser.

De fysiske rammer

 - De fysiske rammer i skolen egner sig ikke til moderne undervisningsformer, de er et
levn fra industrisamfundet, siger Kjeld Fredens.

 Nu lever vi i videnssamfundet, hvor udviklingen går så hurtigt, at det næsten er som
at begynde forfra hver morgen. Undervisningslokalerne skal derfor også kunne danne
ramme om kreativitet og nytænkning. Det handler om, hvordan kan man indrette
rummene, så de tiltaler både hovedet og kroppen. Der skal være mange forskellige
slags rum. Der skal også være udendørs undervisningsområder.

 - Det er vigtigt at huske, at rummet også taler til kroppen. Alle tingene taler til
kroppen. Det lille lukkede klasserum, hvor man kun kan sidde ned, inviterer ikke til
den store aktivitet. Derfor ville det være en god ide at invitere kreative arkitekter med
i udviklingsarbejdet om fremtidens klasseværelse.”

BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING – PER FIBÆK LAURSEN

Vi behøver ingen undskyldning for at undervise i idræt

-  Det er sjovt, men ikke særlig vigtigt, lyder mange danskeres holdning til
idræt. Den holdning har både lærere og politikere et medansvar for. Det
handler om at sende de rigtige signaler, siger professor Per Fibæk
Laursen

- Folk går ofte til faget med en forventning om, at nu skal de have det sjovt og have en
pause fra det boglige. De forventer ikke, at de skal lære noget i idræt, og det irriterer
mig, for det viser, at faget ikke har den status, det burde have, siger Per Fibæk
Laursen, der er professor ved Institut for Curriculumforskning på Danmarks
Pædagogiske Universitet.
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 Per Fibæk tror ikke på teorien om, at man bliver bedre til dansk og matematik, hvis
man klarer sig godt i idræt. Det ikke er blevet dokumenteret i international forskning,
at motorik og indlæringsevne hænger sammen, påpeger han, og henviser til den
norske forsker Thomas Moser, der har kortlagt forskningen på området.

 Til gengæld mener professoren, at faget idræt er så væsentligt i sig selv, at man ikke
behøver finde på nye argumenter for at undervise i det.

- Vi har ikke brug for undskyldninger for at undervise i idræt. For det første er
fysiske aktiviteter en vigtig del af det enkelte menneskes potentiale, et
potentiale, der skal udvikles. For det andet  er kropslighed en del af vores
kultur, og det er vigtigt, at alle mennesker deltager i det kulturfællesskab, siger
Per Fibæk Laursen, og peger på, at det er skolens opgave at bidrage med de
grundlæggende færdigheder.

- Desværre har skolen en ubehagelig tendens til at tabe 15-20 procent af
børnene på gulvet, det er en generel pædagogisk problemstilling, så det gælder
også i andre fag.

 Udvid tilbudene i idræt

 Konkret peger Per Fibæk Laursen på, at børnene typisk står passivt og venter i alt for
stor en del af undervisningstiden. Det er kedeligt, så han foreslår lærerne at
tilrettelægge undervisningen, så der ikke er for mange døde venteperioder.

- Lærerne kan starte med at afskaffe rundbold, det spil er absolut uegnet til
undervisning, børnene står i kø det meste af tiden, og det lærer de ikke meget
af. Vil de endelig spille rundbold, kan de jo spille det i fritiden, siger han.

 En hårdt tiltrængt udvidelse af repertoiret i undervisningen, står også på Per Fibæks
ønskeseddel. Selv om idrætten efterhånden rummer så forskellige former for fysisk
aktivitet som leg, udeliv, kampsport og dans, er forandringen endnu ikke trængt
igennem på skolerne i praksis.

- Mange lærere har en alt for snæver og indgroet opfattelse af, hvad idræt er, det
skyldes blandt andet, at der er alt for mange lærere, der underviser i faget uden
at have det som linjefag, siger Per Fibæk Laursen.

Mere aktiv undervisning

Boldspil fylder for meget i timerne, samtidigt bliver der undervist for lidt, og det
er en meget uheldig kombination.

- Når læreren er for passiv, og bare står og kigger på, bliver konsekvensen, at de
dygtige børn, der kan det hele i forvejen, klarer sig bedst. Imens kommer de andre
til at føle sig underlegne, og det øger ikke ligefrem lysten til idræt, påpeger Per
Fibæk.

 Vil man gerne gå til bold, er der rig mulighed for det i fritiden, selv i de små
landsbysamfund, hvor det ofte er det eneste tilbud ved siden af spejder eller FDF.
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I skoleidræt er det vigtigt, at børnene får en bred introduktion til idrætsfaget, så
der er noget for enhver smag, og så de har mulighed for at vælge senere.

- Idrætsfaget har undermineret sig selv, ved at ligne fritidslivet for meget.
Mange steder er læreren blevet sådan en, der har nøglen til boldskabet. Det er
bare ham, der låser op og sætte børnene til at spille bold. Så står han på
sidelinjen og kigger på. Generelt underviser idrætslærerne for lidt, de aktiverer
i stedet for, lyder Per Fibæks kritik.

 På den baggrund mener forskeren, at lærerne har et medansvar for at idrætten
ikke bliver taget alvorligt som fag.

Stil krav til lærere og elever

 Hvis holdningerne skal ændres, må skolen, lærerne og politikerne sende nogle
klare signaler. Først og fremmest skal det faglige indhold være i orden. For at
sikre det, skal skolerne stille større krav til idrætslærerne, helst skal de have idræt
som linjefag.

- Når skolerne stiller høje krav til lærerne i dansk og matematik, kan man også
være bekendt at gøre det i idræt. På den måde viser man, at man anser faget
for væsentligt, påpeger Per Fibæk, der også mener, kan skal stille krav til
eleverne ved at give karakter.

 Engang var han med til at evaluere de afsluttende prøver i folkeskolen. Her kom
det massivt frem, at skolerne først og fremmest tager hensyn til de fag, hvor der
bliver givet karakter, og hvor der er afsluttende prøver. Det er de fag, der kommer
i første række, når skoleåret skal planlægges, når man lægger skema og vælger
lærere.

- Derfor mener jeg, at politikerne skal sidestille idræt med dansk og matematik i
lovgivningen, - også hvad angår karakterer og prøver. Jeg siger ikke, der
nødvendigvis skal gives karakterer i det hele hver gang, blot at der skal være
lige vilkår.

- Vores kultur lider af en voldsom overtro på det verbale, og det er årsag til at vi
uddanner mennesker, som er mere ensidige end godt er. Hvis bøtten skal
vendes, må politikerne sende de rigtige signaler, understreger Per Fibæk.

 Global intelligens

 Heldigvis tyder meget på at der er ved at ske et skred, så kropslige og praktiske fag
som idræt, sløjd og billedkunst kommer til at spille en større rolle på længere sigt.
 I gamle dage blev man anset for en lærd person, når man havde et stort lager af viden,
i dag handler det snarere om at kunne producere ny viden. Desuden er vi blevet
bevidste om, at der findes mange andre former for intelligens end den sproglige. Man
kan blandt andet kigge på de forskellige  sprog eller udtryksformer, som Per Fibæk
har gjort i sin artikel ”Bevægelse og sprog”. Der er det verbale sprog, det matematiske
sprog, musikken, kropssproget, billedsproget og følelsernes sprog.
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 Artiklen når frem til, at de andre udtryksformer faktisk rækker videre end det verbale
sprog. Selv om vi ikke taler samme sprog, kan vi danse eller spille sammen, og vi kan
gøre os forståeligt ved hjælp af bevægelser eller tegninger. Det talte og skrevne sprog
har en anden åbenlys begrænsning. Den kan illustreres med en historie om nogle
forskere indenfor fysik og mekanik, der ville skrive ned, hvad der sker, når vi cykler.
Det blev aldrig til noget, for det var ganske enkelt for indviklet at beskrive processen
at cykle med ord.

 Det vides ikke, om historien om forskernes cykelprojekt er sand, men den taler sit
klare sprog om, at der er situationer, hvor ordene ikke slår til. Kropssprog, musik og
billedsprog er mere internationalt -  eller mere universelt - end det verbale sprog. Der
er ting, som man ikke kan udtrykke med ord, ligesom der ligger en masse ordløs
viden lagret i kroppen, i form af færdigheder og erfaringer, som der ikke
nødvendigvis er ord for.

 Sportsverdenen er rigt på eksempler, som kan illustrere det talte sprogs begrænsning.
Hvis man standser op midt på håndboldbanen og begynder at diskutere, hvad man nu
skal gøre, så er det allerede for sent. Så det gør man ikke, i stedet handler man
lynsnart ud fra den ordløse viden og erfaring, man har indlejret i kroppen. Ser man på
videnskaben og industrien er der talrige opgaver, som bedre kan løses via
eksperimenter end via diskussioner. Globaliseringen er med til at styrke vores
bevidsthed om, hvor værdifulde de nonverbale færdigheder er. Også af den grund er
det vigtigt, at vi forholder os bevidst til, hvilket dannelsesideal vi ønsker.

- Her i Danmark er vi tilbøjelige til at betragte kulturen som et nationalt
anliggende, igen fordi vi knytter kultur og sprog så tæt sammen. Men kulturen
er ikke kun national, den er også grænseløs og international, siger Per Fibæk
Laursen.

Idræt rangerer på 3. pladsen

 Idrætten byder på et blomstrende kulturliv på tværs af grænserne, idrætsfolk er
flittige til at besøge ligesindede i andre lander, der bliver udvekslet erfaringer og
spillet venskabskampe.

 Tilsyneladende lægger vi lige så stor vægt på idræt i skolerne herhjemme, som de
lande, vi kan sammenligne os med. Vi bruger omtrent samme timetal på idræt som det
øvrige Europa. Faktisk placerer faget sig pænt sammenlignet med andre fag i de
danske skoler.

 - Tager man et snit på tværs af alle skoleårene til og med gymnasiet, så ligger idræt
på tredjepladsen, lige efter dansk og matematik. Idræt har altså tredjeflest timer, det er
positivt, og det synes jeg, at mange idrætslærere glemmer, siger Per Fibæk.

- Historisk set har faget været obligatorisk helt fra 1814, hvor vi fik den første
skolelov. Dog var der en periode, hvor piger var fritaget, fordi idræt mest blev regnet
for en militærting på det tidspunkt.

 I lang tid foregik idrætsundervisningen omtrent som ved militæret, og den blev først
og fremmest anset for en slags forberedelse for værnepligtige. Tanken var at idræt
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skulle styrke karakteren, man skulle være ren, pæn, frisk og frejdig, eller som
grundlæggeren af Gotved Instituttet sagde: “Ret ryggen og tal sandhed”. Nogen vil
også kunne huske den navnkundige kaptajn Jespersen, som i mange år havde kronede
dage i radioen med sit gymnastikprogram.

 Efter 2. verdenskrig kom der mere kontinuitet og indhold i undervisningen.
Gymnastik, boldspil, leg og svømning var – og er i øvrigt stadig – med på
programmet. Dagsordenen blev mere og mere sundhedspolitisk, - og det er den stadig.

I dag kan vi godt smågrine lidt af det stive og militæriske islæt, som gymnastikken
havde engang. Men om hundrede år vil nogen måske betragte vor tids sundheds-
politiske dagsorden med samme humoristiske distance.

- Min pointe er, at idrætten i sig selv er så vigtig et fag, at den helt sikkert vil
overleve alle kommende tiders dagsordener. Derfor synes jeg lige så godt vi
kan være ærlige og sige, at idræt er noget essentielt og almenmenneskelig,
som altid vil være der, og som der altid vil være behov for. Derfor skal vi også
holde den faglige fane højt, siger Per Fibæk Laursen.

BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING - THOMAS MOSER

En ny form for idræt – specielt for børn

 Børnene bliver ikke mere intelligente af at leg og bevægelse. Men de lærer mere,
fordi aktiviteterne skaber trivsel og gode betingelser for at lære. Det mener den
norske forsker Thomas Moser fra Learning Lab Denmark ved Danmarks
Pædagogiske Universitet.
 Men hensyn til idrætsundervisningen peger han på, at man med fordel kan
udvikle helt nye idrætsformer for børn.

 - Den traditionelle idrætskultur er meget konservativ, og den er ikke altid lige
børnevenligt, så der er behov for nytænkning, siger Thomas Moser.

 - Nogle voksne mener, at ideen om ”det legende menneske” ikke hører til i idræt,
men leg er netop et væsentligt element, hvis børnene skal lære noget. Og med det for
øje kunne det være interessant at udvikle nogle helt nye undervisningsmetoder og
idrætsformer, som var bedre egnet til børn.

 Fysisk træning gør at børnene lærer at mestre deres krop, lærer sig selv at kende, får
selvtillid og bliver bedre til at samarbejde med andre. Men de gavnlige virkninger
indtræffer ikke af sig selv.

 Det er vigtigt at den fysiske aktivitet bliver grebet rigtigt an, hvis det skal have en
positiv effekt. I modsat fald kan det skade mere end det gavner. Derfor har Thomas
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Moser tre gode tommelfingerregler, når man vil styrke et barns selvtillid og
selvopfattelse:

- Vis barnet accept
- Sæt klare grænser
- Respekter barnets individuelle forudsætninger

  - Det er klart at disse grundlæggende principper også skal tænkes ind i eventuelle
nye former for børneidræt, siger Thomas Moser.

 Leg og bevægelse som pædagogisk princip

 Ifølge den norske forsker har leg og bevægelse stor betydning i undervisningen –
ikke bare i idræt – men i alle fag. Leg og bevægelse skaber trivsel og velvære. At lege
en leg kan give nærhed og tryghed og skabe bedre relationer mellem eleverne. På den
måde kan læringen i skolen styrkes indirekte.

 - Det er helt oplagt at benytte sig af disse sammenhænge, for at skabe et godt
indlæringsmiljø. Det er der også en stigende bevidsthed om rundt om på skolerne, for
eksempel kender jeg en handelsskole, der tilbyder gocart-race og faldskærms-
udspring. Det gør ikke eleverne bedre til handelsfag, men det øger lysten til at være i
skole.

- Men når  tiden til undervisningen er sparsom,  bør man så ikke bruge den på det
væsentlige – og prioritere matematik frem for idræt?

 - Det er klart, at der findes en grænse for, hvor lidt tid man kan nøjes med til
matematik, hvis man skal lære noget. På den anden side skal man ikke undervurdere
betydningen af praktiske eksperimenter, for der er ingen tvivl om at leg og kropslig
erfaring har læringsmæssig værdi. For eksempel har de små elever behov for at
udforske rumforhold, størrelse, vægt og hastighed, og når de gør det, banes vejen for
deres matematiske forståelse.

  - Samtidigt er der vældig gode pædagogiske muligheder i at kombinere de praktiske
fag med de boglige. Man kan kombinere højdespring med matematik, eller arbejde
med madlavning og matematik på en gang. Det giver et rigtigt godt udgangspunkt for
at eleverne kan gøre sig nogle erfaringer.

 Man skal ikke forveksle sammenhæng med årsager

 Thomas Moser har lavet en omfattende undersøgelse, hvor han har kortlagt den
internationale forskning om, hvordan fysiske aktiviteter indvirker på psykiske og
sociale forhold. Han har blandt andet kigget på sammenhængene mellem bevægelse
og  kognitiv læring (tilegnelse af boglig lærdom, red.) Personligt synes han ikke, man
skal overvurdere betydningen af den sammenhæng.

 Hans kritik går på, at man ikke skal forveksle årsag og sammenhæng. En statistisk
sammenhæng er ikke altid ensbetydende med, at der også er en årsagssammenhæng.
Det kan bedst forklares ved et morsomt eksempel fra virkelighedens verden.
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 - Det har vist sig, at der er en klar statistisk sammenhæng mellem skostørrelse og
matematiske færdigheder. Alligevel kan man ikke automatisk udlede, at man er god til
at regne, fordi man har store fødder. Der er altså ingen direkte årsagssammenhæng,
forklarer forskeren.

 Et andet eksempel: Alt andet lige er der en årsagssammenhæng mellem, hvor meget
energi man optager i kroppen, når man spiser, - og hvor mange kilo man tager på.
Men man kan ikke bare gå ud fra, at der er en lignende sammenhæng mellem
bevægelse og læring.

 - Man kan ikke bare sige, at jo mere man bevæger sig, jo mere lærer man. Det kan
også bare være, at du har et højt funktionsniveau på flere områder – både fysisk,
kognitivt og motorisk - uden at de tre faktorer har nogen indflydelse på hinanden,
forklarer Thomas Moser.

  Det er i hvert fald forkert at antage, at der er en generel sammenhæng mellem
bevægelse og alle former for læring.

  - Det afhænger af, hvilken motorisk opgave, du skal udføre. Hvis det er en opgave,
der kræver megen koncentration og planlægning, er der også en højere grad af
sammenhæng mellem bevægelse og læring. Men hvis det blot drejer sig om at holde
balancen, er sammenhængen knap så stor.

 Thomas Moser er ikke uenig i, at der i nogle tilfælde kan være en direkte
sammenhæng mellem bevægelse og læring. Blot mener han ikke, at det har så stor
praktisk betydning for undervisningen i skolerne.

 - Jeg tror mere på den generelle virkning, som leg og bevægelse har, fordi det skaber
trivsel og godt samspil. Hvis man vil bruge leg og bevægelse som et bidrag til mere
læring, er den rette vej at gå via fysiske aktiviteter, som har en positiv effekt på de
sociale og følelsesmæssige forhold.

BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING – HELLE RØNHOLT

Idræt giver enestående muligheder for læring – dem skal vi bruge

- Det er vigtigt at benytte sig af de mange gode muligheder for læring, som idræt
giver, siger Helle Rønholt, der er lektor i idrætsdidaktik.

- Man kan ikke gemme sig i idræt. Idræt er et felt, hvor man er til stede med sin
krop og med hele sin person. Det, læreren gør i idræt, kan få stor personlig
betydning for børnene, for deres liv i og uden for skolen.  Med andre ord der sker
både en fysisk og psykisk læring, tingene kan ikke adskilles.
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-Derfor er det utrolig vigtigt, at læreren er klar over, hvilke perspektiver hun
lægger ned over sin undervisning, fastslår Helle Rønholt, der også giver nogle bud
på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne får mere ud af den.

 Idrætsundervisningen i skolen har især fokuseret på elevernes fysiske udvikling.  I
nogle år var sundhed det altoverskyggende mål, men i 70’erne gryede bevidstheden
om fagets betydning på det personlige og sociale plan.

- Lærere erfarer dagligt, at børns sociale færdigheder ikke kommer af sig selv. Disse
erfaringer er også blevet bekræftet af forskningen. Man bliver for eksempel ikke mere
social af at spille bold på et hold. Men hvis der bliver undervist i det, kan konkrete
situationer i boldspillet lære børnene at samarbejde – og få dem til at forstå
betydningen af et godt samarbejde.

- Det kræver ikke kun taktisk forståelse, at spille godt sammen. Nogle gange skal
man også have vilje til enten at lægge bånd på sig selv, eller deltage mere aktivt
for at kunne indgå i en helhed. I idræt bliver det synligt, hvad handlingerne
betyder, og hvilke konsekvenser de får. Derfor kan man lære meget andet end
den konkrete sportsgren via idrætsundervisning. Der er mange parallelle
læringsmuligheder, og dem synes jeg helt klart, man skal benytte sig af, siger
Helle Rønholt.

  Nogle lærere nøjes med at præsentere børnene for idrætskulturen, og det er i sig selv
en væsentlig opgave, det er bare ikke nok. Hvis undervisningen udelukkende
fokuserer på at præstere, bliver der kun givet feedback på selve præstationen, og ikke
på oplevelserne eller erfaringerne i forbindelse med læreprocessen. Uanset hvad
læreren vælger at prioritere, så er barnet både kropsligt og mentalt til stede i en social
situation, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunktet.

- Det giver en oplagt mulighed for også at lære barnet noget om sig selv og
samspillet med de andre. Så læreren skal have blik for den dobbelte læring i
undervisningssituationen, siger Helle Rønholt.

 Fokus på forskellighed

 Selv om fællesskabet i idræt er uhyre vigtigt, er det også nødvendigt at fokusere mere
på den enkelte, blandt andet for at få de elever med på vognen, som ikke er vilde med
at bevæge sig. Børnene er meget forskellige. Der er dem, der styrter ind i hallen, og
dem, der slet ikke har lyst til at komme derind.

- Variation er et vigtigt nøgleord, hvis man skal have fat i dem alle sammen,
understreger Helle Rønholt.

- Det er for let at sætte et boldspil i gang og lade det køre. Idræt må aldrig blive
lig med boldspil i barnets bevidsthed. Børnene skal stifte bekendtskab med
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musik og bevægelse, drama, gymnastik, atletik, svømning, ja mange af de
former for kropslig aktivitet, der eksisterer i vores idræts og bevægelseskultur.

 De store haller

 De store haller, som skolerne efterhånden har fået mange steder, bliver umiddelbart
anset for et gode, men i nogle tilfælde er de blevet en hæmsko for en alsidig
undervisning.

- Når der kun er to lærere til 45 elever, og det hele foregår i en enkelt, stor hal.
giver det en masse larm, og begrænser mulighederne. Det kræver en særdeles
god tilrettelæggelse at undervise så mange børn på én gang. Hvilken
idrætsforening ville acceptere det? - Men det gør altså skolerne. Og ønsker
man flere forskellige aktiviteter sat i gang samtidigt, får nogle af dem trange
kår. Det er for eksempel uhyre vanskeligt at undervise i bevægelse til musik på
en ene side af stregen, og boldspil på den anden, siger Helle Rønholt.

 Rammerne kan gøre det svært for lærerne at levere en kvalificeret undervisning. En
løsning som ofte anvendes er, at man organiserer tre forskellige aktiviteter i hallen,
som eleverne kan rotere i mellem. Men ak, så mangler der en lærer ved en af
aktiviteterne.

- Hvis eleverne skal lære noget, der ikke har tilfældighedens præg, - og det er jo
det, der er meningen med skoleundervisning, ja så er det vigtigt, at lærerne ser,
hvad eleverne laver. Derfor bør der være mere end to lærere, når to hele
klasser bliver slået sammen til én i idrætstimerne.

- Det er i virkeligheden paradoksalt, hvis konsekvensen af de store idrætshaller bliver,
at pædagogikken bliver forringet. Umiddelbart skulle man tro, at det var det modsatte,
der var hensigten, påpeger Helle Rønholt.

 Respekt om faget

De lovmæssige krav til lærernes kunnen er større end nogensinde før. Skoleidræt kan
og skal ikke sammenlignes med fritidsidræt, da de har vidt forskellige formål.

- Desværre er det sådan, at mange børn har den opfattelse, at de ikke lærer noget
i idræt. De opfatter kun at det enten er sjovt eller kedeligt, altså ren rekreation.

 En forklaring kan være, at idrætslærerne ikke er dygtige nok til at gøre børnene
opmærksomme på, hvad det er, de skal lære. En anden forklaring kan være at nogle
lærere ikke er i stand til at undervise så bredt som faget kræver. Kun få idrætslærere
bliver for eksempel efteruddannet. En tredje forklaring kan være, at mange lærere,
som ikke har idræt som linjefag, alligevel bliver sat til at undervise i faget.

- I alle tilfælde går det ud over de faglige kvaliteter. Hvis læreren har svært ved
at lave et sammenhængende undervisningsforløb, eller ikke underviser, men
blot sætter aktiviteter i gang, så mister børnene hurtigt respekten for faget.
Faglig stolthed  og engagement er vigtig at holde i hævd, siger Helle Rønholt.
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 Kuren går ud på, at der skal arbejdes målrettet med fagplaner og
kompetenceudvikling på den enkelte skole. Det er ikke nok at lave generelle
målsætninger på skoleområdet, som man gør i øjeblikket, mener lektoren.

- De faglige målsætninger, som har udkrystalliseret sig på de forskellige
klassetrin - og som skal evalueres løbende, kan være en hjælp for nogle lærere.
Men de kan også medføre at undervisningen kun kommer til at handle om det
der er indeholdt i målsætningerne. Det kan for eksempel betyde at læreren
glemmer at være opmærksom på de personlige og sociale læreprocesser, som
er så vigtige.

 Når man beskriver, hvad eleverne skal kunne på de forskellige klassetrin, vil der
desuden være nogle børn der magter langt mere end foreskrevet, mens andre falder
igennem. De centralt stillede mål for hvert klassetrin kan derfor blive en spændetrøje,
hvis lærerne følger dem nøje.

- Der er ingen grund til at holde elever i 6. klasse tilbage, hvis de står og hopper
og er topmotiverede for at lære noget bestemt. Hvorfor vente til 8. klassetrin,
hvis det er her og nu motivationen er til stede? spørger Helle Rønholt.

- Hvad eleverne kan og skal lære, afhænger jo netop af deres udvikling, vilje,
lyst og evner, og det er størrelser, som er helt forskellige fra klasse til klasse
på samme alderstrin.

 Grobund for faglighed

 I stedet foreslår Helle Rønholt, at lærerne danner teams eller faggrupper på de enkelte
skoler, for sammen at reflektere over hvilke grundlæggende ting, børnene skal lære.

- Lærerne kender børnene og kan fortælle hinanden, hvad de har lært på de forskellige
klassetrin,  hvordan de har arbejdet i det forgangne år, og hvad der eventuelt kan
arbejdes videre med. Lærerne kender også deres egne styrker og svagheder. Sammen
kan de lægge en plan for undervisningen og for hinandens faglige udvikling. Hvis der
er discipliner, man ikke mestrer på skolen, kan skolen måske hente hjælp på andre
skoler, og få gode ideer til den del af undervisningen.

  Når faggruppen er afklaret indadtil, står lærerne også stærkere, når de skal
argumentere overfor eleverne, forældrene og skolens ledelse. Men tid til eftertanke og
faglig pingpong er desværre en mangelvare i dag. Alt skal nås i frikvartererne, for når
klokken ringer, skal der undervises igen.

- Derfor skal lærerne have tildelt nogle timer til kompetenceudvikling og
planlægning. I erhvervslivet ved man, at hvis personalet ikke bliver
efteruddannet løbende, så går det ud over virksomheden. Sådan er det også i
skolen, siger Helle Rønholt.

 Desuden bør hver faggruppe have tildelt et fagkontor på skolen. Lærerne har helt
urimelige arbejdsvilkår. Man kræver at de skal samarbejde, men hvor og hvornår skal
de gøre det? I dag er de ofte henvist til deres hjemmekontorer, hvor der ikke er
kolleger indenfor armslængde. Et fagkontor kan danne grobund for at det faglige
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miljø kan blomstre. Her kan idrætslærerne holde møder og sidde i fred og ro og
arbejde.

- Kravene til idrætsundervisningen vokser, samtidig er forskellen på stærke og
svage elever blevet større. Hvis læreren er afklaret, kan hun bedre stå fast og
tilrettelægge undervisningen med henblik på at alle får noget ud af den.

Skab et fællesskab

 Det er et stigende problem, at mange elever i de store klasser pjækker fra idræt. Hvis
eleverne ikke kan se meningen med undervisningen, gider de ikke komme. På den
anden side er det ikke de elever, der råber højst, der skal bestemme, hvad der skal
foregå.

 Helle Rønholts løsningsforslag er, at læreren først og fremmest skal gøre sig klart
hvad hun vil med sin undervisning i idræt. Dernæst er det vigtigt at involvere
eleverne.

- Snak med dem om, hvad de skal lære, og hvordan timen gik, og tag dem med i
overvejelserne om, hvordan de kan arbejde videre næste gang. Hvis der bliver stillet
rimelige krav, er der stor mulighed for at eleverne bliver mere engagerede, og
begynder at føle et ansvar, siger hun.

 I de små klasser skal børnene stifte bekendtskab med en bred vifte af aktiviteter, men
i de store klasser er det i orden med en indholdsmæssig differentiering. Nogle elever
vil være meget dygtigere til bestemte idrætsgrene end andre, derfor er det nødvendigt
med individuelle målsætninger inden for den samme aktivitet. Desuden er det en god
ide at dele klassen op i mindre grupper alt efter hvad eleverne skal lære. Så er det
muligt at eleverne også bliver mere bevidste om, hvad de får ud af undervisningen.

Det man gør uden at tænke

 Det er vigtigt at have for øje, at kroppen også lærer noget af sig selv. Derfor skal man
passe på med automatisk at fare for hårdt frem mod en bestemt adfærd hos nogle
elever. Fx er der nogen, der skubber og råber mere end læreren kan acceptere, når
klassen spiller bold. Det kan være, de går til håndbold i fritiden, og har fået nogle
vaner, uden at gøre sig det klart. Med andre ord: De skubber ikke for at genere nogen,
det er bare noget, kroppen har lært i en idrætskultur, hvor det er en del af spillet.

 I stedet for at skælde ud over det, bør man aftale med klassen, hvad der er acceptabelt
i idrætstimerne. Læreren skal fortælle eleverne, hvad hun ser, og minde dem om deres
fælles regler. Man kan evt. snakke om, at der er mange uøvede spillere på banen i
skolen, så derfor må betingelserne være nogle andre. Og så må man finde en løsning
sammen med eleverne.

 Hvis der er mange forudsætningsløse elever på banen, kan det være, man må droppe
nogle af reglerne i det spil, man arbejder med, - i hvert fald i starten. Der er ikke
nogen, der lærer noget, hvis spillet hele tiden går i stå, fordi lærerens fløjte lyder.
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 Måske kan de dygtige spillere få noget ansvar for at lære fra sig til de andre.
 - Det kan godt betale sig at inddrage eleverne i disse overvejelser, og i de større
klasser vil der ofte være nogle elever, der er dygtigere til en bestemt idrætsgren end
læreren. Dog er det vigtigt at huske, at eleverne ikke er bevidste om de overordnede
målsætninger i skoleidrætten. Derfor må læreren aldrig fralægge sig det overordnede
ansvar for undervisningen, siger Helle Rønholt.

 Vi må også være opmærksomme på at idræt rummer en iboende konflikt. Groft sagt
er der to dimensioner, den sunde breddeidræt står overfor den præstationsorienterede
eliteidræt, som langt fra altid er sund.

- Men hvis man i skolen kun fokuserer på idræt for sundhedens skyld, synes jeg,
man går galt i byen. Idræt fra et barneperspektiv er først og fremmest noget
der er sjovt og spændende at deltage i, siger Helle Rønholt, der kun alt for
godt kender trangen til at trodse naturen og hensynet til sundheden for at se,
hvor langt man kan drive det med sin sport.

- Det er og bliver et personligt dilemma, hvad man vil med sin sport, men det er
vigtigt, at lærerne på et eller andet tidspunkt inddrager dilemmaet i
undervisningen, så eleverne bliver bevidste om de muligheder og problemer
der er forbundet med det at dyrke idræt, siger hun.

 Utraditionelle udfoldelser

  De nølende elever bliver måske mere interesserede, hvis de bliver præsenteret for
nogle kropslige aktiviteter, som ikke traditionelt har noget med idræt at gøre. Drama,
kampsport, dans og friluftsliv er for længst kommet ind under idrættens paraply – i
hvert fald på papiret.

- Når der ikke bliver undervist så meget i de discipliner i praksis, tror jeg først
og fremmest det skyldes at lærerne mangler traditioner og metoder. Alt for
mange lærere har ganske enkelt ikke lært, hvordan det kan gribes an. Her
ligger der en stor efteruddannelsesopgave, som dog allerede er godt i gang på
nogle uddannelsesinstitutioner, siger Helle Rønholt.

 Noget andet, der kan gøre idræt mere attraktiv for den nølende elevgruppe, er at
styrke tværfagligheden. Idræt hører naturligt sammen med fag som hjemkundskab,
fysik eller biologi. Og der er en række andre fag, som også kan indgå i tværfaglige
projekter med idræt.

  I 1993 blev det vedtaget ved lov, at det musisk – kreative skulle styrkes i alle fag.
Desværre er udviklingen gået i en anden retning, og politikerne er i dag mere optaget
af om børnene kan leve op til standardiserede internationale tests i dansk og
matematik. Politikernes hensigter blev ikke fulgt op i praksis.

 - Man gav et klart signal om, at man ønskede at prioritere de praktiske og kreative fag
højere, men man glemte at finde ud af, hvordan det kunne gøres. I stedet er sundheds-
dagsordenen igen blevet superaktuel, og den vil i fremtiden komme til at præge
skolens fokus på bevægelse, forudser Helle Rønholt.
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Læring og kropslighed

 Ønsket om at styrke de kropslige og praktiske fag hænger sammen med, at de er
kulturbærende. Men der er også andre gode grunde til at styrke fag som sløjd og
idræt. Forskningen har vist, at de kropslige fag har stor betydning for børnenes læring
– i hvert fald indirekte.

- Når man bevæger sig, blive man ganske enkelt mere veloplagt. Man bliver
afslappet og afstresset og koncentrationsevnen stiger, siger Helle Rønholt.

 Desuden styrker fysiske aktiviteter evnen til indre dialog, eller evnen til kognition,
det vil sige det at lære af egne erfaringer. Som eksempel nævner lektoren en øvelse,
hvor et barn skal ramme en plade et bestemt sted med en bold. Når barnet rammer for
langt til højre, korrigerer det næste gang. Rammer barnet så for langt til venstre, vil
det igen justere bevægelsen, og det lærer efterhånden at ramme mere sikkert.

 - Kroppen lærer gennem refleksion. Barnet har til opgave at lægge mærke til hvad det
gjorde, og så korrigere sine bevægelser næste gang. Den kropslige sansning af
handlingen og det konkrete resultat er feedback, der øjeblikkelig stimulerer til
eftertanke, siger Helle Rønholt.

En kvalificeret deltager

 I idrætsundervisningen lærer børnene også at forstå hinandens kropssprog. Det kan
de ikke lære ved at sidde stille på hver sin stol i klasseværelset. I dag er det verbale
sprog altoverskyggende i skolen, ja, ordene fylder så meget, at man næsten glemmer
kroppens sprog. Egentlig er det paradoksalt, for det at kunne aflæse folks kropssprog
er afgørende for at kunne begå sig socialt.  Børn har i høj grad brug for at lære at se på
hinanden og på de voksne, blandt andet skal de kunne aflæse andres følelser, og finde
ud af, hvor grænsen går. Senere i livet – i hjemmet og på arbejdspladsen – er det også
vigtigt, at man kan læse andre menneskers kropssprog.

 Idrætten giver kompetence til at handle. Det at mestre sin krop, udvikler barnets
selvopfattelse. Når barnet føler sig kompetent, har det et godt udgangspunkt for at
kunne indgå som kvalificeret deltager – i idræt, eller i andre sammenhænge, siger
Helle Rønholt.

- Mange vil påstå, at idræt er et vigtigt fag i sig selv. Det er sandt nok, men der er al
mulig grund til at være opmærksom på de andre – meget vigtige - læringspotentialer i
faget, siger Helle Rønholt.

 -  I de små klasser bliver børnene glade og motiverede af at røre sig. Når jeg spørger
dem, siger de stort set alle sammen, at det er i idræt, de føler sig mest glade og fri. Det
er en enorm ressource, som vi skal værne om og udnytte, så børnene får mest muligt
ud af undervisningen.
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BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING -  RYAN ZINGLERSEN

Børnene sætter sig selv ud af spillet fra starten

 Først vil de ikke cykle i skole, så fylder de sig med slik og sodavand, så vil de
ikke have idræt. Siden fravælger de tysk og andre svære fag i
uddannelsesforløbet. I virkeligheden skal disse valg, som er så afgørende for
børn og unges fremtid, slet ikke overlades til dem selv. De voksne, som overlader
den slags beslutninger til deres børn, svigter dem, for børnene kender ikke
konsekvenserne af de dårlige beslutninger. Det mener Ryan Zinglersen, der er
studievejleder på Skive Handelsskole, og har været håndboldtræner i Viborg i
syv år.  For at støtte børnene i en bedre udvikling skal forældrene lære at stå
fast. Desuden skal undervisningen i skolen bygges anderledes op.”

 Uanset om det handler om folkeskolen eller det videre forløb, gælder det de samme,
grundlæggende principper. De danske børn og unge er blevet for dovne og
overbeskyttede. De tør ikke noget, og prøver de alligevel, giver de alt for hurtigt op.
De trænger til at udfordre sig selv, både kropsligt og sanseligt.

 - De skal ville og kunne noget, og gør de ikke det fra starten, skal det bygges op.
Nogle gange skal man være ret hård ved dem, for at få dem til at ville. De er nødt til at
overskride nogen grænser, for at udforske sig selv og kroppen. Kan man overskride
grænser med kroppen, kan man også gøre det med hovedet!

 Dovenskab og blødsødenhed og en tendens til at udsætte alt til i morgen, er med til at
sætte de unge ud af spillet, inden det er begyndt. Hvis man ikke vil være taber, skal
man gøre det modsatte og kaste sig ud i udfordringerne.

  Det motto, Ryan Zinglersen lærer børnene, er meget enkelt:

- Sæt dig selv på spil, og sæt dig selv i spil!
- Ellers sætter du dig ud af spillet i stedet for.

Skab en sundhedskultur

 I skolen skal det gamle forslidte idrætsbegreb afskaffes helt, i stedet foreslår Ryan
Zinglersen at indføre en sundhedskultur.

- Det bliver godt, men det kræver en længere skoledag.  Børnene skal møde kl. 8.00
og være i skolen til kl. 16.00, på den måde bliver der også tid til at røre sig og få noget
ordentligt at spise.  Dagen starter kl. 8.00 med en eller anden form for sport, leg, dans
eller bevægelse, derefter et bad og et sundt morgenmåltid. Så har eleverne fået en god
start på dagen.

http://www.folkeskolen.dk


Folkeskolen.dk       Helle Frehr / www.folkeskolen.dk                  oktober 2005 27

 Lidt i 10.00 er eleverne vågne, mætte og klar til at koncentrere sig om skolefagene.
Undervisningen fortsætter til kl. 15.00, dog afbrudt af frikvarterer og et godt, fælles
middagsmåltid. Derefter er der kropsbevidsthed til kl. 16.00, hvor børnene har fri.
Kropsbevidsthed må gerne bestå af rolige aktiviteter, der kan få børnene til at falde
ned. De må også gerne mærke deres kroppe, mærke at man kan være træt, øm eller
veltilpas, og at det hele hører med.
 I perioder skal der tages temaer op fra forskellige sportsgrene, og her må der godt
være  valgmuligheder. Eleverne kan for eksempel vælge imellem en introduktion til
fodbold, atletik eller rytmisk gymnastik. Er der specielle sportsgrene på programmet,
kan man hente assistance fra foreninger og klubber udenfor skolen, så får børnene
også kontakt til fritidsidrætten.

 - Hele fundamentet er, at man skal have sundhed, smidighed, balance koordination,
leg og bevægelse med ind i skolen. Børnene har også brug for at lære ro og
fordybelse. Her kan man med fordel skele til de asiatiske lande og lave yoga, taichi og
afspænding til musik eller lignende.

 - Hvis man først har været ude at bruge sin krop, sidder man mere roligt og kan bedre
koncentrere sig. Og hvis man lærer at samarbejde i sport, så kan man også samarbejde
i de boglige fag bagefter.

 Skive har en idrætslinje for 10. klasse

 Ryan Zinglersens tanker er ikke grebet ud af den blå luft. Han er uddannet
folkeskolelærer med linjefag i idræt, dansk og samfundsfag, og har deltaget i mange
utraditionelle projekter, som netop handlede om at finde en mere givende
undervisningsform.

 Fra 1989 til 1994 havde han ansvaret for idrætslinjen på Skive kommunes nye 10.
klasses projekt, i forbindelse med at 10. klasses eleverne skulle samles på en skole.
Undervisningen blev tilrettelagt så utraditionelt, at det vakte interesse andre steder, og
lærerne tog rundt og holdt foredrag om det. 10. klasse blev opdelt i tre linjer, en
idrætslinje, en medielinje og en erhvervslinje, og sådan er det stadig i Skive i dag, selv
om der er sket nogle ændringer siden forsøgsperioden.

 - Der var altid to lærerne i linjetimerne, hvilket gav nye pædagogiske muligheder,
fortæller Ryan Zinglersen.

 I starten kneb det for eksempel med at få gang i diskussionen i dansktimerne. Men en
dag, hvor klassen skulle gennemgå en novelle, begyndte lærerne at diskutere ivrigt
med hinanden for åbent tæppe. Det hjalp, - pludselig var alle eleverne med i
diskussionen.

- Det var nogle fantastiske år, vi lavede mange gode og utraditionelle ting. I perioder
inddrog vi undervisningen i samfundsfag, og dansk. Så kunne vi have 14 timers idræt
i en periode. Det gav mulighed for at fordybe os, så vi kunne rendyrke metoder og
teknikker i en bestemt idrætsgren, - eller arbejde målbevidst på at nå nogle mål med
kondition og styrketræning.
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 10. klasses-eleverne deltog med stor iver i en række turneringer. De gamle
idrætsmærker blev også støvet af og taget frem igen, og det fik eleverne til at hænge
i. De bedste var på det bedste hold i skolen, akkurat som de ville være i en
idrætsforening.

 - Vi tog foreningskulturen med over i skolen. Eleverne ved alligevel godt, hvem der
er de bedste. Hvis man tvinger dem til at løbe med hinanden i hånden, bliver både de
stærke og de svage kede af legen, og så falder de fra.

 Ansvar, nærvær og dynamik

 Gamle værdier som traditioner og konsekvens blev hevet frem af mølposen og brugt
i undervisningen. Hvis eleverne kom for sent fik de armbøjninger, havde de glemt
gymnastiktøjet, blev de ikke fritaget af den grund.

 Hvis en elev sov over gentagne gange, tog læreren hjem og hentede ham om
morgenen, eller en kammerat sørgede for, at syvsoveren kom op til tiden. Inden
ferierne gav elever og lærere hinanden hånden, kiggede hinanden i øjnene og ønskede
god ferie.

 - Måske lyder det gammeldags, men det gav nærhed og dynamik. Eleverne trivedes,
og forældrene var fuldt informeret, og bakkede op. Vi havde også vores egen hilsen,
og det sker stadig, jeg møder en elev på gaden, der hilser på den måde. Vi brugte
traditionerne og idrætten til at skabe identitet med den enkelte og sætte tingene i
perspektiv. For eleverne på idrætslinjen handlede det hele tiden om idræt, også når de
havde dansk og samfundsfag. Det motiverede dem, og vi fik sneget megen lærdom
ind ad bagdøren.

 - Vi provokerede også med at pensum i dansk kunne nås fra påske til sommer. Det
var selvfølgelig en overdrivelse, men det førte til, at der blev sat turbo på. Når de
skulle til eksamen var der faktisk mange gode resultater i mellem, selv om det ikke
var de mest bogligt stærke elever.

 10. klasses-projektet blev en kanon-succes med 65 elever det første år og dobbelt så
mange året efter, og 10. klasse i Skive er stadig linjeopdelt den dag i dag. De
indhøstede erfaringer om idræt, identitet, motivation og fællesskab kunne sagtens
anvendes på alle klassetrin i folkeskolen, mener Ryan Zinglersen.

- Mine tanker ligner meget det, man gør på en efterskole, og det er ikke tilfældigt, for
der er en grund til, at der er 30.000 elever, der går på efterskole CHECK!
Man skaber et miljø, hvor man bryder sig om hinanden og tager fat i hinanden, - et
fællesskab, hvor man har et ansvar og arbejder i teams. Og der er et helhedsideal,
efterskolerne er gode til at tænke på almendannelsen.

Slut med ret uden pligt
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 Ryan Zinglersen synes der er for megen blødsødenhed i moderne opdragelse. Nogle
gange tror han ikke sine egne ører. Alle vil kun have rettigheder og ikke pligter. I dag
er der mange – selv voksne – der ikke forstår, at ret og pligt hænger sammen.

 - Der står en gut på seks år og råber i køkkenet om morgenen, han vil ikke have
havregrød, han vil have sandwich! Så farer forældrene hen og købet sandwichbrød, -
men næste morgen vil han have yoghurt, og han står igen og skriger og stamper i
gulvet.

 Hvilken ret har børnene til at kræve, hvis de ikke bidrager, spørger han? De skal
hjælpe til derhjemme, tømme skraldespanden, dække bord eller skrælle kartofler til
aften. De skal lære, at man har pligt til at leve sig ind i fællesskabet med de andre.

 - Nogen forældre er tjenere i deres eget hus, de vasker deres store børns tøj, og når de
så kommer med det pænt lagt sammen, må de ikke engang komme ind på børnenes
værelse. Børnene forlanger at de skal banke på og lægge tøjet uden for døren. Men
hvis hus er det egentlig?

 I stedet for at finde sig i børnenes tyranni, skal forældrene begynde at sætte grænser
og stille krav, også for børnenes egen skyld. Med hensyn til kosten, er det oplagt, at
børnene ikke kender konsekvensen af alt det slik, fastfood og sodavand, de sætter til
livs. Forældrene bør også tage  mange andre beslutninger, som i dag overlades til
børnene og de unge selv. Det gælder i høj grad de valg, som har med børnenes
uddannelse at gøre.

 At turde dømme

 Som studievejleder på handelsskolen oplever Ryan Zinglersen mange situationer,
hvor de unge – uden at være klar over det – har afskåret sig fra nogle
fremtidsmuligheder i kraft af de valg, de har truffet.

For eksempel er der mange elever, der vælger tysk fra allerede i folkeskolen. Men på
Handelsgymnasiet skal man altid have tysk, og på HG skal man have tysk på 2. år, så
der hopper kæden af.

 - Så sidder forældrene og ærgrer sig. I stedet burde de have insisteret på, at deres
datter skulle have tysk. Der er jo en grund til, at de voksne skal bestemme, for de har
erfaring. Problemet er, at mange voksne er bange for at dømme om rigtigt og forkert.
De tør ikke gå ud og spille rundbold med børnene. De tør ikke engang spille ludo, for
tænk, hvis de kommer i en situation, hvor de skal skære igennem og håndhæve
reglerne.

 - Men det bliver de voksne bare nødt til at lære, for der er brug for voksne, som har
mod og overskud til at sige til børnene, at sådan der det bare. Hvis vi ikke gør det,
svigter vi børnene og de unge, for det er deres fremtid, det handler om, og de kender
ikke selv konsekvenserne af de dårlige beslutninger.

 Noget helt andet er, at ungdomsuddannelserne er blevet for indviklede. Det er svært
for de unge at tage stilling til den urskov af valgmuligheder, en handelsuddannelse
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byder på i dag. Ryan Zinglersen så gerne en mere helhedspræget handelsskole, det
tror han også, de unge ville have mere udbytte af.

Interrail eller Charter

 - Det handler i bund og grund om at vi mennesker er forskellige. Hvis mine elever
skal ud at rejse, er de ikke tilbøjelige til at vælge Interrail, hvor de selv skal stykke
rejsen sammen. De fleste af dem vil foretrække en Charterrejse. Skolemæssigt mener
jeg også, at gruppemodellen passer bedre til dem, end en individuelt sammensatte
uddannelse.

 Handelsskolens HG er stadig et godt bud for unge, der ikke ønsker en lang, teoretisk
uddannelse, men der er der brug for nytænkning, hvis man skal tackle de store
problemer med frafald på uddannelsen. Handelsskolerne rundt om i landet kunne
specialisere sig og have forskellige profiler, ligesom gymnasierne. Eleverne kunne så
vælge eksport-college, idræts-college eller noget tredie.

  - Det handler om at sende nogle signaler, og skabe en fælles identitet. Ved at
fokusere på de unges interesser og bruge dem som som samlingspunkt og pædagogisk
virkemiddel, kan vi gøre uddannelsen mere vedkommende, så de unge bliver
hængende.

 Sportscollege

  Ryan Zinglersen har selv medvirket i et forsøg med sportscollege i Skive fra 1994 til
1996 i samarbejde med Skive Handelsskole. Fra Handelsskolens side handlede det
blandt andet om at nedbringe frafald.

 - Vi rykkede ind i en nedlagt højskole og lavede en kostskole for 56 elever, hvis
primære interesse var håndbold. Idræt var ledetråden, og de unge fik et års HG-
uddannelse, kombineret med håndbold. Der var skole fra 8.00 til 18.00 hver dag, så
der var masser af tid til både håndbold og handelsskole. Socialt fungerede det også
godt. De unge blev inddelt i små grupper, hvor de tog vare på hinanden. De lærte at
arbejde sammen og være et hold, uanset politik, religion eller andre forskelligheder.

 Desværre lukkede sportscollege i Skive allerede efter to år. Ryan Zinglersen synes
det er ærgerligt, at forsøget ikke fik tid til at overvinde de økonomiske
startvanskeligheder, for pædagogisk var det en succes. I dag findes der sportscollege i
Holstebro og Viborg.

 - Modellen med HG, sunde vaner og stram styring omkring de unges liv, det er bare
noget der duer. Mad og motion skal med på et eller andet plan - i hvert fald for de
svage. Og idræt er en fremragende katalysator for gode energier.

  Erfaringerne fra handelsskolen og sportscollege handler ganske vist om ældre elever,
men de kan med lige så god ret anvendes i folkeskolen.
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 - Vi skal skabe en sundhedstradition i skolen. Vi er så oplyste her i Danmark, at vi
alle sammen burde kunne forstå, hvor vigtigt det er, siger Ryan Zinglersen.

  - Hvis folkeskolen begynder at tage hensyn til både kroppen og hjernen - og betragte
de to som en helhed i undervisningen - så tror jeg på at vi får sunde, glade og
motiverede elever. Dermed får vi også bedre resultater over hele linjen.

BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING  - PER KØLLE

Forskud på fremtidens skole – alle børn skal have en kropsuddannelse

 I dag Ballerup – i morgen hele Danmark. Det håber skolekonsulent Per Kølle
bliver til virkelighed for et projekt, der handler om børn og idræt. Ballerup
kommune har målbevidst indarbejdet sundhed, bevægelse og læring i
børnepolitikken. Blandt andet skal alle børn have en kropsuddannelse – og de
får masser af muligheder for at røre sig, både i skolen og i fritiden. Der er lavet
nye legepladser, og skolerne har fået nye redskaber i idræt.

 Noget af det første, der skete var at timetallet i idræt blev fordoblet for alle børn fra
børnehaveklassen til 3. klasse, og det er ikke bare et forsøg, det er varigt. De 600
Ballerup-børn, der går i 3. klasse nu, har haft to gange to timers idræt om ugen lige fra
starten. Desuden er de med i en videnskabelig undersøgelse, hvor forskere fra Institut
for Idræt på Københavns Universitet og Syddansk Universitet undersøger
sammenhængene mellem motion, kost og læring.

De får målt kondition, blodtryk, kolesteroltal med videre. Konditionen måles på
løbebånd. Undersøgelsen beskæftiger sig også med børnenes motoriske udvikling og
kognition, det vil sige bevægelse og læring.

Den videnskabelige undersøgelse falder i fire dele: Den første afhandling er netop
blevet færdig her i august i år, og den fjerde og sidste bliver færdig i 2007. Derfor er
det for tidligt med videnskabelige konklusioner. Men det generelle indtryk fra skolens
hverdag er, at det virker med de ekstra idrætstimer, de nye legepladser,
idrætsredskaberne og de andre nye ting.

 - Lærerne mærker, at børnene har fået en bedre kondition. Den ekstra omgang idræt
gør også en forskel på andre måder. Lærerne oplever at eleverne er mere åbne og
glade, og virker mere modtagelige for at lære noget, siger skolekonsulent Per Kølle.

Men det er ikke kun eleverne, der har brug for at lære nyt, - det har lærerne også.
Derfor efteruddannes idrætslærerne i Ballerup løbende. Desværre udhules den
ekstraordinære indsats i Ballerup af, at idrætslærernes uddannelse er blevet forringet
på landsplan.

 - Timetallet på idrætslæreruddannelsen er blevet nedbragt fra 650 timer til 250 timer,
det er en underligt selvimodsigende politik, når regeringen har et overordnet mål om
at styrke idræt i folkeskolen, påpeger skolekonsulenten.
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Stillesiddende undervisning er galimatias

 - Inaktiviteten er den største dræber i vor kultur. 25 procent dør af følgesygdomme,
som skyldes inaktivitet, det vil sige livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme,
blodpropper og sukkersyge. Med hensyn til skolernes stillesiddende
undervisningsform, er der ingen tvivl om, at det er galimatias. I virkeligheden er det
vigtigt at bevægelse indgår i undervisningen, fordi det styrker kreativiteten, og fordi
vi tænker i bevægelser, former og figurer. Det hjælper at bevæge sig, når man skal
lære.”

 Det fremgår også af en undersøgelse, som NASA - det amerikanske
rumforskningsinstitut – bestilte hos forskeren George Land allerede i 1965.
Undersøgelsen handlede om kreativitet. Netop kreativitet er en afgørende egenskab
for menneskets udvikling og overlevelse, derfor undersøgte George Land
sammenhængen mellem alder og kreativitet. Han målte kreativiteten i procent, og hos
5-årige børn var den på 98 procent i snit. Når man blev voksen var den helt nede på 2
procent i snit. Det er tankevækkende!

 - Kreativiteten falder med andre ord, jo ældre vi bliver. De første ti år lærer vi tre
gange hurtigere, end vi gør resten af livet. Så det er på tide vi begynder at tænke
alvorligt over, hvad vi gør ved vores børn i skolen!

 De fremtidige læringsmiljøer, skal være mere kropslige, for alle intelligenser skal
have et ordentligt spark, hvis eleverne skal udvikle sig, både den kropslige, den
matematiske, den musiske, den sproglige, og hvad de ellers hedder. Men man skal
ikke lære lige meget af det hele, som man troede i gamle dage.

 - Der, hvor man er rigtig god, skal man have et ordentligt spark, for når man
fremelsker sine stærke sider, får man selvtillid, og så vokser man med opgaven. Men
det er vigtigt for helheden, at man også styrker sine svage sider.

 - Når man underviser, skal man desuden holde sig for øje, at børn kun kan
koncentrere sig så og så længe ad gangen. En tommelfingerregel siger, at
koncentrationen holder personens alder plus et par minutter. Derfor skal der ske noget
nyt en gang i mellem, så man kan med fordel lægge variation og bevægelse ind i den
stillesiddende undervisning, råder Per Kølle.

Baggrunden for ideen

 Tanken om at der måtte gøres noget ekstraordinært for at sikre børns sundhed,
begyndte at tage form i Per Kølles hoved for over 20 år siden.

 - Jeg har altid selv dyrket idræt, og har rødder i den lokale gymnastikforening og
basketklub. Allerede dengang begyndte tendensen med at flere og flere børn droppede
ud af idræt både i skolen og i idrætsforeningerne.

http://www.folkeskolen.dk


Folkeskolen.dk       Helle Frehr / www.folkeskolen.dk                  oktober 2005 33

 Per Kølle havde nogle ideer og holdninger til idrætsundervisningen, som han
afprøvede sammen med sine kolleger som idrætslærer, og det virkede. - Faktisk vandt
eleverne en række Danmarksmesterskaber i basketball.

- Kort fortalt handler det om, at der er nogle discipliner, som er et godt grundlag for al
anden sport – også boldspil. Det gælder om at have en god balance og
koordinationsevne, derfor skal der meget gymnastik, redskabsgymnastik og spring til.
Desuden er rytmisk musik og bevægelse vigtigt. Ensporet og intensiv fodboldtræning
kan du også blive god af, - men det gør dig ikke allround.

 Der er andre grunde til at give børnene en basal kropsuddannelse. Undersøgelser fra
både Tyskland, Danmark og Sverige har vist, at specialister, som kun kan en ting,
dropper hurtigere ud. De holder simpelthen op med at røre sig, når de bliver trætte af
deres idrætsgren som voksne.

 - De alsidige idrætsudøvere, der har det grundlæggende i orden, kan derimod altid
finde – og tilegne sig – nye motionsformer. De har lysten og evnen til at blive ved
med at røre sig hele livet.

Kropsuddannelse, idrætsklub og skum

 Projekt Børn og idræt i Ballerup begyndte med at kommunen satte sig for at finde ud
af, hvad et godt børneliv er. Kommunen spurgte blandt andet børnene selv. I 1999
blev i alt 15.000 børn i alderen 3 til 18 år spurgt, de svarede at det vigtigste var 4 ting:

1. En god familie
2. Gode venner
3. Voksne, der har tid og vil lege
4. Spændende legepladser, - også gerne med vand

Firs konkrete indsatsområder er blevet udpeget, der er sat årstal på, og der er afsat
penge til at gennemføre målene, - og der sker virkelig noget.

  Kigger vi på den del af børnepolitikken, der handler om bevægelse og læring, skal
alle børn nu have en kropsuddannelse. De lærer om kroppens funktioner, kost,
sundhed og motion. De får en mappe med materiale til både dem selv og deres
forældre. Der er også hjemmearbejde og der er evalueringssedler, hvor både lærer og
elev skriver, hvordan det går. Sedlerne kommer med hjem til mor og far, så de kan
læse dem og udtale sig. Papirerne bliver også taget frem, når der er skole-hjem
samtaler.

 Det kan være at den enkelte elev har brug for at arbejde med noget bestemt – for
eksempel at løbe, kaste, eller få en bedre balance. Så skriver idrætslæreren det i
mappen, og på den måde ved både lærer, elev og forældre, hvad der skal gøres.

Der kommer også snart en skoleidrætsklub i Ballerup, hvor børnene får adgang til
idræt efter skoletid et par gange om ugen. Idrætsklubben er ved at blive startet op i et
samarbejde mellem institutioner, klubber og skoler.
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 Alle skoler i Ballerup har fået et undervisningslandskab, med en masse forskellige
redskaber specielt for børn, der er lavet af skum, plast og luft. Redskaberne fandtes
ikke i forvejen, derfor har Per Kølle selv været med til at udvikle dem.

- De gamle, traditionelle redskaber stammer fra det tyske militær. De er hårde, og det
har vist sig, at mange børn aldrig rigtigt kommer ud at hoppe og flyve, fordi de er
bange for at slå sig. Det har de nye redskaber lavet om på, fortæller Per Kølle.

 Undervisningslandskabet bliver stillet op om morgenen og taget ned om
eftermiddagen. Eleverne skiftes til at gøre det, og det sparer en masse tid i
idrætstimerne. Man skal ikke bruge tid på at stille redskaberne op hver gang, og
landskabet er så stort, at alle elever kan træne hele tiden, de behøver ikke stå i kø.

  - Det er godt for børnene, at komme op at flyve, for der er gået fuldstændig pyller i
børneopdragelsen. Mange børn må ingenting, fordi forældrene synes, det er farligt.
Og det er en forkert holdning, for når børn blot får lov at udvikle sig, bliver de ikke
bremset i deres udvikling, siger skolekonsulenten.

 - Med de nye redskaber kommer selv forsigtig-børnene ud at flyve, klatre og rulle
rundt, og det giver kropsfornemmelse. De udvikler sig og lærer alle de kropslige
færdigheder, der skal til i livet, for at turde noget.

Kropsekperimentarium

 Det er meningen, at alle skole skal have et kropseksperimentarium. En slags
værksted, hvor eleverne kan lære alt om kroppens funktioner. Der kan børnene lære at
teste kondition, koordination, balance, styrke og meget andet. Desuden kan de søge
viden på PC og få materialer.

 - De skal lære om hjerter, lunger og nyrer. Om vitaminer og mineraler,
kostpyramiden, fedtforbrænding, stofskifte, puls, blodtryk og blodsukker. Kort sagt,
det skal være deres egne små overlæger.”

 Eksperimentariet skal være centrum for en masse tværfaglig undervisning, samtlige
fag skal kobles på natur og teknik, hjemkundskab, dansk, matematik. Der skal måles,
regnes, tegnes, beskrives og eksperimenteres.

  - Hvert enkelt klasselokale skal have et mini-eksperimentarium. Her skal der være en
spinningcykel, et rullerør, og forskelligt andet udstyr. Det er kun en start, fremtidens
klasseværelse bliver et bevægerum, forudser skolekonsulenten.

 Han forestiller sig, at de firkantede rum bliver erstattet af nogle langt mere
spændende og fantasifulde lokaler. Musiklokalet kunne for eksempel ligne en violin.
Og klasseværelset kunne have flere forskellige kroge og afdelinger, hvor eleverne
kunne få stimuleret de forskellige intelligenser.

 - Der er en stigende bevidsthed om, at der findes mange forskellige intelligenser. Her
på skolen er der allerede en klasse, der har et klasseværelse, som er indrettet så
eleverne kan flytte rundt og arbejde med de forskellige intelligenser. De kan for
eksempel blive kropskloge, talkloge, musikkloge, ordkloge eller billedkloge.
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Far låner pulsuret

Tanken er at alle børn i Ballerup skal have et pulsur, så de kan måle deres puls, ligeså
tit, de har lyst. De børn, som er med i forskningsprojektet har allerede fået et. Nogle
gange kan de ikke have det i fred, så skal far lige pludselig låne det, når han skal ud
og løbe!

 - Det er spændende at blive kropsklog, så det er dejligt, når begejstringen smitter af
på forældrene. Det skal ende med at hele Danmark kommer i bevægelse, siger Per
Kølle.

 Det er vigtigt, at forældrene kommer på banen i forhold til børnenes sundhed. De
voksne skal turde have en mening, og komme med nogle meldinger. Det skal være
slut med børn, der ligger og SMS-er på mobilen til langt ud på natten, - eller spiller
computerspil i timevis.

 - Der kommer mere og mere maskinpark ind i vores kultur, derfor må vi hele tiden
lægge hjernen i blød for at danne modvægt. Hver gang der bliver skabt en ny Volvo
eller PC-spil, skal vi modgå det med noget, der er ligeså spændende. F.eks. en god
legeplads, en spændende klatrevæg, svævebane. Spændende kropsmiljøer giver sunde
og stærke børn.

Først Ballerup – så Danmark?

 Tre gange om året får alle børnefamilier i Ballerup tilsendt bladet Børn i Ballerup,
der handler om børnenes hverdag. Her kan børnene og dem, der arbejder med
børnene, komme til orde.

Ballerup-projektet er en del af regeringens folkesundhedsprogram. Det vil sige at
projektet kan danne grundlag for en politisk beslutning. Det er Per Kølles håb, at det
bliver til virkelighed i alle danske kommuner, - så skoler landet over får
kropsuddannelse, et undervisningslandskab, krops-eksperimentarium og alt, hvad
dertil hører.

- Skønsmæssigt vil det koste 3-4 millioner kroner pr. skole. Har Danmark virkelig
råd til det?

- Danmark har ikke råd til at lade være. Sidste år kostede fedme os 6,5 milliarder
kroner i sundhedssektoren. Gennemføres projektet, er der store besparelser i vente,
plus en kæmpegevinst i form af livskvalitet. Desuden koster en skole 100 millioner
kroner, så 3-4 millioner er pebernødder i den sammenhæng. Og det handler om vores
børns fremtid.

BØRN, BEVÆGELSE OG LÆRING – ELLEN CHRISTIANSEN
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Pædagogerne og lærerne skal også hoppe i vandet

 - Lærerne og pædagogerne har pligt til at gå foran og vise et godt eksempel for
eleverne i
idræt. Hvis ikke lærerne selv hopper i vandet, viser de, at det er i orden at lade
være,
siger pædagog Ellen Christiansen, Hornbæk Skole i Randers.
 Som pædagog har hun arbejdet i sundhed og bevægelse på flere fronter. Hun har
været med til at starte et danseprojekt i skolens sfo, der fik besøg af en danseinstruktør
hver torsdag eftermiddag.
 Projektet var blandt andet inspireret af en undersøgelse i Esbjerg, der viste, at
gymnasiepiger i 1. g havde dårligere kondition end deres bedsteforældre!
 - Vi ville gerne have fat i pigerne i sfo’en for at forebygge, at det gik lige sådan for
dem. Desværre fangede vi ikke så mange piger, men pudsigt nok var der mange
drenge, der ville være med i stedet. De er til hiphop og har en stærk kropskultur.
 Fritteren arrangerer også OL, hvor store elever coacher de små elever. De dyster i
hold, og der bliver sat resultater op på opslagstavlen hver dag.
 - Konkurrence-elementet virker stærkt motiverende, men det er også vigtigt at have
lege- og pjattediscipliner med, så det hele ikke bliver for alvorligt. Der skal ikke være
nogen, der ikke vil være med, fordi de er bange for at dumme sig.
 Selv er Ellen meget opmærksom på, at man som voksen godt må vise, at man ikke
behøver være perfekt, og at det ikke er jordens undergang, hvis man kommer til at
fjumre lidt.
 - Hvis de voksne selv er med, og griner og fjumrer lidt, så kan børnene se, at man
godt må tage det hele afslappet, - og ikke behøver være perfekt.
 Ellers handler det meget om at være opmærksom på alle muligheder for bevægelse i
det daglige. Noget af det bedste, fritterbørnene ved, er at komme over og hoppe på
hoppepude, hvis idrætshallen er ledig. Pædagogerne i fritteren har også fokus på,
hvem der ikke vil bevæge sig og trænger til det.
 - Man er nødt til at komme ned på det individuelle plan, for at fange de 5-6 stykker i
klassen, der ikke kan lide at røre sig. Så kortlægger vi nederlag og successer. Tit
ligger der nogle nederlag og lurer i baggrunden. Dem handler det så om at undgå – og
finde noget nyt – eller opdyrke successerne - i stedet. Man kan jo godt lide det, man er
god til.
 Som pædagog er hun med i skolens undervisning seks timer om ugen, hun går ikke så
meget op i emnevalget, men lægger mere vægt på form og arbejdsmåde.
 - Det er ikke røv-til-sæde-undervisning, når jeg er med. Det, der rigtigt får gang i
læringen er værkstedsarbejde, og børnene skal have en række valgmuligheder.
 Eleverne er forskellige, og præget af forskellige former for intelligens, kropslig,
musikalsk, sproglig, matematisk, og så videre …. Derfor foretrækker nogen måske at
forme kamelen i ler, mens andre skriver om den, eller regner ud, hvor meget vand den
har i puklen.

 Mad hører med
 Ellen Christiansen er medlem af styregruppen for amtets forebygningsstrategi, Krop,
mad og bevægelse.
 På Hornbæk Skole er sund kost tænkt med ind i undervisningen.
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BEVÆGELSE OG LÆRING -  DET SIGER ELEVERNE:

Der skal være noget for alle

 Når man har mere idræt, bevæger man sig mere, og får en bedre kondi. Det
giver mere overskud. Det er også godt, at der er blevet tid til så mange
forskellige aktiviteter, så får vi prøvet noget, og alle får mulighed for at finde sig
en sportsgren, de kan lide.
 Lige som sine kammerater I 6.A på Hornbæk Skole i Randers er Alexander Haacks-
Hansen glad for den ekstra idrætsundervisning, og han kan varmt anbefale modellen
til andre skoler. I sin fritid dyrker han golf, håndbold og fodbold. Der er forskel på
klubsport og skoleidræt, det skal der også være, synes han.
  - I fritiden er alle med fra starten, - de har jo selv valgt at gå til fodbold. Men i skolen
kan der godt være nogen, der siger, at de ikke gider. Der laver vi jo mange forskellige
ting, og nogen kan lide æbler, andre kan lide pærer.
 Trods forskellig smag er det vigtigt, at han og kammeraterne får prøvet det hele,
synes han.
  - Selv om man kan lide fodbold, kan det godt blive kedeligt i længden. Så er det rart,
at man også har prøvet andre ting, så man har noget at vælge imellem.
 Han er enig i, at ekstra idræt giver mere overskud i fritiden, og øger koncentrationen i
de boglige fag. Men han går ikke ind for en masse fysiske aktiviteter i matematik.
  - Matematik er mit yndlingsfag, og fysiske øvelser tager tid, så jeg foretrækker en
mere traditionel undervisning. Hvis man skal i skoven, tager det tid at komme frem og
tilbage, derfor vil vi få mere ud af at sidde i klasseværelset og regne og bruge
passeren.
 Idéen om en sundhedstradition er god nok, men skoledagen bliver for lang, hvis
undervisningen skal fortsætte til kl. 16.00.
  - De sidste timer er jeg altid mere ukoncentreret, så ved to-tre-tiden vil jeg gerne
hjem.

Matematik skal opleves

 Det er en klar forbedring at have idræt hver dag i stedet for to timer om ugen,
siger Mathilde Gamrath fra 6. a på Hornbæk Skole ved Randers.
  - Idræt er faktisk mit yndlingsfag. Det er sjovere at røre sig, end at sidde med
skolebøgerne. Man kunne med fordel have flere praktiske øvelser i fag som
matematik. Hvis man måler og vejer og bruger hænderne, oplever man mere, og jo
mere aktiv man er, jo mere lærer man.
 Mathilde synes, klassen laver mange sjove ting i idræt. Især kan hun godt lide atletik
og svømning.
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  - Vi har endda været til stævne i atletik. Det er sjovt at konkurrere mod de andre
skoler, og vi var dem, der vandt mest. Jeg tror det hænger sammen med, at vi har
mere idræt.
 Fra 4. klasse må eleverne på Hornbæk Skole cykle, det er en stor fordel, når eleverne
har cyklen med, for så er der også chance for at komme ud at cykle en tur i for
eksempel dansktimen.
 - I løbet af det år, hvor ekstra idræt har været en realitet, er der mange, der har tabt
sig, fortæller Mathilde, der ikke mener, at det går ud over fritidsidrætten.
  - Nej det tror jeg ikke, selv har jeg en pony, og jeg har masser af overskud til den.
Oven i købet er jeg begyndt at gå til atletik.
 Klassen er heldig at have lærere i de andre fag, som også er idrætslærere, noget
Mathilde sætter stor pris på, fordi de er opmærksomme på, når koncentrationen daler,
og så får eleverne lov til at røre sig lidt.
 - Det frisker op at løbe en runde i skolegården, når man har matematik sidst på dagen,
for det kan godt være en drøj omgang.
 Mathilde siger okay  til ideen med idræt og spisning på skolen hver dag, dog med en
justering. Det er for meget at gå i skole til kl. 16 hver dag.
 - Problemet er, at så har man ingen fritid, hvor man selv kan bestemme mere, og så
bliver der jo ikke meget tid til min hest. Der er også mange andre i klassen, der har
fritidsinteresser, som de vil blive tvunget til at droppe, hvis skoledagen bliver
længere.

Mere lyst til idræt – også i fritiden

 Før havde jeg sommetider lyst til at blive væk fra idræt, selv om jeg ikke var
syg, men sådan er det ikke mere, fortæller Pernille Jørgensen, 6.a, der er blevet
meget gladere for gymnastik, siden eleverne begyndte at have idræt hver dag.
  - Jeg bryder mig ikke så meget om fodbold og vil helst ikke være tvunget til det, der
er så mange andre muligheder.
 Nu laver klassen mange flere forskellige ting, det er også blevet sjovere, - og Pernille
nyder, at der er blevet mere tid til musik, bevægelse, svømning og rundbold.
  - Jeg kan godt tænke: Åh nej, i dag skal vi være udenfor, men når jeg får at vide, vi
skal spille rundbold, så kører det. Det er dejligt at spille noget, man kan finde ud af.
 Hun er tilhænger af idræt hver dag, og er blevet meget bedre til faget det seneste år.
Desuden har hun fået mere lyst til fritidsaktiviteter. For hendes skyld må der gerne
være mere leg i idræt, så hun hilser det velkommen, at der er lukket op for drama-
undervisning.
 - Jeg kan huske, vi legede mere i første klasse. Vi legede blandt andet mørkeleg, - og
det var sjovt, for der er meget der er anderledes, når man ikke kan se. Jeg kender også
en i 7. klasse, der har drama, - det kunne jeg godt tænke mig.
 Hun mener at fag som idræt og matematik har en gavnlig virkning på hinanden.
  - I matematik sidder vi meget ned og laver øvelser, men det kan godt være, vi er
mere friske i hovederne, når vi har haft idræt først. I dansk har vi en lærer, som tænker
meget på, vi også har brug for at bevæge os, - det er rart, for så er det nemmere at
koncentrere sig.
 Pernille Jørgensen kan rigtig godt lide ideen om en sundhedstradition på skolen, hvor
man spiser morgenmad og middag sammen og har idræt hver dag. Hun synes ikke, det
gør noget, at skoledagen bliver lang, når man også får tid til at spise og røre sig
undervejs.
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Man skal bare lige i gang – så er det dejligt

 I dag var det lidt koldt, og så kan man godt tænke, at man ikke gider, når man
slår øjnene op. Men bare man lige kommer i gang, så er det dejligt at starte
dagen med idræt og et varmt bad, siger 12-årige Jakob Hansen, der går i 6. a på
Hornbæk Skole i Randers.
 Både han og klassekammeraterne virker mere friske, når de har rørt sig fra
morgenstunden, og så kan de bedre holde sig vågne, når den stillesiddende
undervisning starter.
 I fritiden dyrker Jakob håndbold og golf. Det er en familietradition at være fysisk
aktiv, mor og far spiller henholdsvis håndbold og fodbold, desuden har de alle tre golf
til fælles, og de er heldige at have Randers Golfklub lige i nærheden.
  - Jeg har altid dyrket meget sport, og lysten er ikke blevet mindre af, at vi har idræt i
skolen hver dag, tværtimod kan jeg sagtens finde overskud til det hele. Så snart jeg
kommer hjem fra skole, laver jeg lektier, - og så er det afsted.
 Han glæder sig over, at mere tid til idræt, giver flere muligheder, når man skal vælge
aktivitet.
  - Det er sundt at prøve noget forskelligt. Man skal jo prøve det, før man ved, hvad
man synes om det. Der er også mere tid til rundbold, og det er godt, for det er noget
alle kan være med til, - også dem, der ikke er så glade for håndbold og fodbold.
 Jakob kan sagtens se ideen med at kombinere idræt med teoretiske fag, faktisk har
klassen allerede prøvet at kombinere regning og idræt.
 - Vi skulle finde forskellige poster og løse nogle opgaver, så regnede vi resultaterne
ud på tavlen. Det var sjovt at løbe og bruge hovedet på samme tid. Men det handler
også om at lærerne er indstillede på fysisk aktivitet. Det er klart at hvis lærerne er
megadovne, kommer eleverne ikke ud at røre sig så meget.
 Jakob kan godt lide nogle af Ryan Zinglersens tanker om idræt og fælles spisning i
skolen. Det ville være dejligt at spise morgenmad og middagsmad sammen med
klassekammeraterne.
  - Men jeg vil gerne have noget fritid, hvor jeg kan lave lektier og dyrke mine
interesser. Det ville der ikke blive tid til, hvis undervisningen først sluttede kl. 16. Så
ville der blive sat en stopper for alle fritidsaktiviteter, hvis man også skulle lave
lektier. Derfor ville det være bedre at stoppe kl. 14, foreslår Jakob Hansen.
  - En anden mulighed kunne være at den sidste time var en lektietime, men så ville
det nok blive svært for nogen elever at nå at blive færdige.

KILDER OG HJEMMESIDER

Mennesket i Hjernen, Kjeld Fredens, Systime 2004.

Børn og opmærksomhed, Mogens Hansen, Gyldendal 2002.

Opmærksomhed, leg og idræt, Mogens Hansen, artikel i Idræt 2, 1999.
Krop og læring, Mogens Hansen, artikel i Uddannelse 6, 2000.

Kropstænkning – om udvikling, læring, leg og idræt, Mogens Hansen, artikel i Focus
Idræt nr. 5, 1998.

http://www.folkeskolen.dk


Folkeskolen.dk       Helle Frehr / www.folkeskolen.dk                  oktober 2005 40

Bevægelse og Sprog, Per Fibæk Laursen, arikel af Per Fibæk Laursen. Artikel i
Idrætspædagogisk årbog, Klim 2003, Kurt Lüders og Niels Vogensen.

Idrætsundervisning, Helle Rønholt og Birger Peitersen, lærebog fra forlaget
Hovedland 2000.

Barns Selvbilde og bevegelse, artikel af Thomas Moser og Bettina Dudas, Høgskolen
i Vestfold. Artiklen findes på www.cvustork.dk/agoranr64.asp

The significance of psysical activity for the psychosocial domain: A crash between
myths and empirical reality? Thomas Moser. Artikel i P. Jørgensen & N. Vogensen
(editors), What’s going on in the Gym? Learning, Teaching and Research in Physical
Education (s. 50-71). Odense: University of Southern Denmark

www.lld.dk   Learning Lab Denmark.
Søg på „bevægelse og læring“ og læs artiklen Er du for klog til din krop af
Thomas Moser og Søren Kjær Jensen.

Børn og unge i bevægelse, Thomas Moser og Søren Kjær Jensen.

Embodiment and learning, Reinhard Stelter. Artiklen findes på:
www.cvustork.dk/agoranr63.asp

www.mobiludenbil.dk/gabus.htm

www.grejsdal-skole.dk (om gå-bussen)

Idræt og bevægelse. Tema i tidsskriftet Børn i Ballerup nr. 2 / 1. årgang, maj 2001.

Den gode legeplads. Tema i Børn i Ballerup nr. 5 / 2. årgang, juni 2002.

Børns udvikling – Et fælles ansvar. Tema udgivet af Danmarks Gymnastik Forbund.

Læs også artiklerne i fagbladet Folkeskolen nrummer 41, 2005, om bevægelse og
læring af  Helle Frehr  -    helle@frehr.dk      telefon: 41 28 65 40
Artikler og interview kan alle findes på www.folkeskolen.dk
Interviewene ovenfor danner baggrundsmateriale for bladets artikler.
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