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Introduktion til Movement Culture i 

Udviklet af Gerlev Center for Leg & Bevægelse 
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Kompetenceforløbet Movement Culture er målrettet idrætslærere fra mellemtrinnet og 

opefter, men kan bruges af alle der ønsker at facilitere aktiviteter som understøtter en 

glædesbaseret bevægelseskultur blandt større børn og unge. Fritidsklubber og 

foreninger kan derfor også oplagt være med til at kultivere denne legende praksis i 

fritidslivet. 

Læs det indledende afsnit om formålet med Movement Culture og bliv klogere på 

forløbet, som er en naturlig udvikling i en legekultur og som giver blik for i hvor høj grad 

legende bevægelse appellerer til større børn og ung. Efter det indledende afsnit 

kommer introduktion til udviklingsforløbet samt beskrivelse af forløbets moduler. 
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Formålet med MOvement Culture 
Formålet med udviklingsforløbet er at give kursisterne konkrete redskaber til at 

præsentere en bevægelsespraksis for børn og unge, som først og fremmest er 

motiveret af glæden ved bevægelse. Aktiviteterne danner rammen om et legende 

fællesskab hvor deltagerne udforsker og opdager nye sjove måder at bevæge sig 

sammen og hver for sig. Igennem denne legende bevægelsespraksis vil deltagerne helt 

naturligt udvikle større kropsbevidsthed og hele tiden opleve glæden ved at mestre nye 

bevægelser. Hvilke konkrete bevægelser man lærer, er imidlertid underordnet, og 

mestringen er derfor blot et naturligt biprodukt af at have det sjovt.

MOVEMENT CULTURE (BASISMODUL)

AKROBATIK/AKROYOGA

KAMPLEG 

GØGLERI

FÆLLESLEG

Forløbets moduler

Kompetenceforløbet er inddelt i forskellige moduler med udgangspunkt i forskellige 
bevægelsesgenrer, der alle har den legende, nysgerrige og ikke-målorienterede tilgang 
til fælles:

PARKOUR
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Alle modulerne tager udgangspunkt i konkrete aktiviteter som er lette at overføre 

og igangsætte sammen med børn og unge. Basismodulet i Movement Culture 

skaber et godt fundament, som de andre genrer kan inkorporeres i, og vi anbefaler 

derfor at man starter med dette modul. Modulopdelingen er først og fremmest for 

tematiseringens skyld, og indholdet kan kombineres på kryds og tværs fordi alle 

moduler har det legende og glædesbaserede udgangspunkt tilfælles. Herunder 

beskrives de enkelte modulers indhold nærmere.  

MODUL 1. MOVEMENT CULTURE (BASISMODUL)

På dette modul introduceres den legende tilgang til kropsbasis gennem øvelser 
som tager inspiration fra blandt andet kamp, moderne dans, leg, gymnastik, 
parkour og forskellige kropslige eksperimenter. 

Gennem makkerarbejde med simple redskaber skaber deltagerne interessante og 

udfordrende bevægelsessituationer for hinanden, som giver anledning til både 

improviseret og koreograferet bevægelse. Det særlige ved tilgangen er at 

aktiviteterne ikke motiveres af et mål om at lære bestemte bevægelser, men at 

deltagerne i stedet oplever en naturlig lyst til at udforske de 

bevægelsesmuligheder som aktiviteterne tilbyder.

Der er således ikke noget fast defineret mål om 

hvad deltagerne skal lære – i stedet vil en alsidig 

kropsbevidsthed tage form som et naturligt 

biprodukt af de sjove og legende aktiviteter. 

Fordi deltagerne selv er med til at skabe 

aktiviteterne for hinanden, deltager de også 

samtidig i en spændende og kreativ 

samskabelsesproces. Det betyder at de, mens 

de bevæger sig, også øver sig i kunsten at lytte 

med øjnene – altså at aflæse hinandens 

intentioner og skabe fælles forståelse kun ved 

hjælp af kropslige signaler.
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MODUL 2. AKROBATIK / AKROYOGA

Akrobatikken indeholder et stort repertoire af sjove bevægelser, som skaber et rum 

for udforskning af balance, fælles intention og samarbejde. 

På kurset vil du lære en masse konkrete akrobatiske makkerøvelser, og du vil lære 

hvordan du kan skabe et rum hvor deltagerne oplever at de lærer i fællesskab – og 

at de faktisk kan hjælpe hinanden med at lære. Akrobatikken er fyldt med 

”lavthængende frugter” som gør det let for alle at være med, og samtidig er det let 

at skabe nye udfordringer til dem der lærer hurtigst – man kan endda hjælpe dem 

med at skabe nye udfordringer selv. Derfor byder akrobatikken på masser af 

succesoplevelser for alle på tværs af niveau.

Med tiden vil deltagerne få et voksende fælles 
repertoire, som giver mulighed for at deltagerne selv 
kan improvisere og eksperimentere videre med 
akrobatikken på egen hånd.

MODUL 3. GØGLERI 

Gøgleri tilbyder en lang række sjove færdigheder, som kan læres ganske hurtigt. 

På kurset vil du lære hvordan man kommer i gang med at gøgle med forskellige 

simple redskaber som f.eks. jonglørbolde, stave og poi. Selv de simple tricks kan være 

rigtig sjove, og jo mere man lærer, jo større en verden af nye, sjove udfordringer vil 

åbne sig op.

For den der formidler gøgleri, består kunsten derfor i høj grad i at præsentere det på 

en måde så hver enkelt lille ny udfordring bliver sjov i sig selv. På den måde bliver 

selve læringsprocessen motiverende, og det vil føles sjovt og berigende at øve sig (i 

modsætning til slidsomt). Gøgleri giver således en vigtig metalæring, fordi deltagerne 

i bund og grund lærer hvordan man tilegner sig nye kundskaber på en måde så det 

både er let og sjovt – og denne erfaring kan overføres til mange andre 

læringskontekster. Efter modulet er du derfor også selv klædt godt på til at 

fortsætte din egen gøglerudvikling, så du bliver ved med at have nye udfordringer til 

dine unge.

Gøgleri er særligt oplagt til kontekster hvor man kan have mindre grupper aktiveret i 

kortere tid ad gangen, fx i fritidsklub.
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MODUL 4. KAMPLEG 

Dette kursus giver værktøjer til at opbygge og understøtte en prosocial kampkultur. 

Det foregår først og fremmest gennem en lang række små øvelser hvor deltagerne 

ikke er i direkte kamp, men i stedet blot udfordrer og ”driller” hinanden i 

kamplignende lege i par og mindre grupper. Herigennem vil deltagerne få positive 

oplevelser med at udfordre hinanden, og de vil erfare at aktiviteterne bliver sjovest 

for dem selv, hvis de sørger for at det også er sjovt for den anden. Dermed gøres 

kampens konkurrenceelement underordnet, fordi deltagerne opbygger en forståelse 

af at den gode kamp ikke kun handler om at vinde, men snarere om at give tilpas 

meget modstand til at det er sjovt og lærerigt for begge parter. 

Denne erfaring lægger derfor 

fundamentet for at indgå i en sjov 

og prosocial kampkultur - og 

desuden andre kontekster der, 

ligesom kamp, stiller store krav til 

empati.
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Modul 5. Parkour

Parkour er en sjov udforskning af det 
skatkammer af bevægelsesmuligheder 
som fysiske miljøer i vores dagligdag 
tilbyder. Modulet giver først og fremmest 
et lettilgængeligt repertoire af sjove 
måder at bevæge sig over/under/forbi 
forskellige objekter.

Ud fra dette fundament skal vi se hvordan selv et simpelt repertoire som dette giver 

mulighed for at udforske og eksperimentere, eksempelvis ved at sætte flere simple 

bevægelser sammen til en større sekvens af bevægelse. I denne legende proces 

bliver udforskningen og nysgerrigheden den primære motivation, og det skaber et 

rum hvor man kan inspirere hinanden og være kreative i fællesskab. Heri består den 

vigtigste læring: nemlig at det er processen der gør det sjovt, mens resultatet og de 

nye evner blot er et biprodukt, der åbner op for flere muligheder i morgen.

Modulet er derfor også en introduktion til hvordan du som underviser selv kan 

fortsætte din egen bevægelsespraksis, så du altid har nye udfordringer og idéer til 

dine



Modul 6. fællesleg

Formålet med dette modul er dels at lære en masse konkrete fælleslege, og 

samtidig få øje for hvordan disse lege er opbygget af simple elementer som 

kan ændres og kombineres. 

Fælleslege udspringer af samme eksperimenterende tilgang til krop og 

fællesskab som kursets øvrige elementer, og de er opstået ved at mennesker 

har leget med simple koncepter (f.eks. at fange hinanden), som med tiden er 

blevet kombineret med nye regler og begrænsninger, for at gøre legen ny og 

spændende. På den måde har komplekse lege taget form over tid. 

Kendskab til hvordan fællesleg opstår, giver mulighed for at man selv og i 

fællesskab kan “lege med legene”: lave om i dem, finde på nyt og se hvad det 

gør ved legen. Jo større ens repertoire af fælleslege er, jo lettere er det også 

selv at finde på nye sjove lege og variationer af velkendte lege. 

Med dette kendskab kan man give deltagerne ejerskabet over legen tilbage - 

det bliver deres egne lege, som de selv kan udvikle og eksperimentere videre 

med, sådan som det altid har været med fælleslege.
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Movement Culture - er det overhovedet leg?
Mennesker er legelystne hele livet. Både børn, unge og voksne elsker at være 

nysgerrige, eksperimenterende, kreative og fjollede. Der eksisterer dog en 

udbredt misforståelse af at det primært er børn der leger, og det betyder at 

vores forståelse af hvad leg er, i høj grad er centreret omkring legekultur for 

mindre børn. Men når man kigger på unges (og voksnes) legekultur, så ser man 

at den handler om utroligt meget andet end bare ståtrold og gemmelege. 

Udviklingsforløbet giver derfor blik for i hvor høj grad legende bevægelse faktisk 

appellerer til større børn og unge, hvis man blot forstår at det er den legende 

tilgang til bevægelse der gør det til leg - ikke de konkrete aktiviteter. Movement 

Culture er derfor en håndgribelig måde at skabe dette rum for at udforske, lære 

og bevæge sig sammen, hvor glæden er i centrum.

HVAD GØR TILGANGEN SÆRLIG?
Glæden ved bevægelse er heldigvis allerede et ideal for meget sport og 

idræt for unge, men idræt har ofte meget konkrete mål for hvad der skal 

læres, og hvad der er “god” bevægelse. Movement Culture adskiller sig fra 

anden idræt ved at det ikke skal bruges til andet end at være sjovt. Denne 

ikke-målorienterede tilgang betyder at man undgår forventningspresset om 

at bevægelserne skal se ud på en bestemt måde fra start, fordi det eneste 

kriterium for at det er godt, er at det er sjovt. Derfor vil denne 

bevægelsespraksis også appellere til dem der ikke er vant til 

succesoplevelser med idræt.

Det er dog naturligvis både sjovt og stærkt motiverende at opleve at man 

bliver bedre til at bruge sin krop og opnår nye evner, og det følger helt 

naturligt af erfaringen som man opnår ved at lege med bevægelse. 

Forskellen er blot at lysten til at lære er drevet af nysgerrighed i stedet for 

arbejdsomhed, og af glæden ved processen i stedet for målet om 

perfektion.

En levende, legende praksis
Efterhånden som som deltagernes fælles bevægelsesrepertoire udvikler sig, vil 

den legende praksis naturligt bevæge sig ud af undervisningen og ind i 

fritidslivet, hvor deltagerne selv kan øve videre, udvikle, improvisere og dele 

erfaringer med hinanden. Dermed opstår der en mere organisk og levende 

legekultur blandt unge i lokalmiljøet som med tiden vil være så velforankret at 

den kan leve på egen hånd. Kulturen vil naturligvis have stor gavn af at blive 

understøttet af diverse fritidstilbud i f.eks. foreninger, fritidsklub eller 

ungdomsskole, og i de begyndende år vil sådanne tilbud spille en afgørende 

rolle for forankringen i fritidslivet.
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Gerlev Center for Leg & Bevægelse 

Gerlev Center for Leg & Bevægelse er Gerlev Idrætshøjskoles projekt- og formidlingsaf-

deling og samtidig europæisk udviklingscenter for leg og legeudvikling ved den globale 

idrætsorganisation TAFISA. Centeret arbejder med leg som redskab til at styrke trivsel, 

kreativitet og fællesskab. 

Gerlev Center for Leg & Bevægelse består af: 
l Gerlev Legepark – et praktisk eksperimentarium for leg
l Legevirksomhed med legearrangementer i hele landet
l Kursuscenter med kurser i leg for daginstitutioner, folkeskoler, boligområder m.m.
l Rådgivning til kommuner og institutioner
l Forskningssamarbejde, hvor forskning og praksis i leg og bevægelse er med til at

forme og udvikle hinanden.
l Projektindsatser med større og mindre projekter inden for legekultur, heriblandt

indsatsen Levende Legekultur.

Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden støtter Levende Legekultur i fem udvalgte kommuner fra 2019 til 

2023. 

Fonden udspringer af et af Danmarks ældste rederier, J. Lauritzen, og den er forankret 

i det maritime Danmark. Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almen-

nyttige aktiviteter, og fondens målsætning er, at flere børn og unge, der lever i fattig-

dom, bliver inkluderet og bedre rustet til at være bidragende medborgere i fremtidens 

Danmark.

”Leg gør os nysgerrige, kreative og robuste. Leg former og danner os og er en 

forudsætning for, at vi som mennesker og dermed samfund udvikler os. Derfor 

glæder det os, at vi med indsatsen Levende Legekultur nu får mulighed for at 

arbejde videre med Legeskibets vision om at udbrede legekultur, og at vi her-

igennem får stillet skarpt på legens betydning for børn og unges sociale og 

kulturelle dannelse” 

Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fonden.
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