
”Børneidræt – målt på robusthed og livsmod” 

 – af Poul Erik Nørregård 
 

Børn har fra helt små en legende, 

undersøgende og eksperimente-

rende tilgang til verden. Det 

udvikler deres motorik og 

forståelse af omverdenen. 

Allerede som 2-3 årige begynder 

legekammera-terne at have stor 

betydning for dem. De leger 

rollelege, spiller bold, leger skjul, 

bygger sandslotte, klæder sig ud, 

danser til musik og pjasker rundt 

i vandpytter. Når de bliver lidt 

ældre får langt de fleste af dem 

– faktisk 8 ud af 10 - deres ”debut” i idrætsforeningerne.  

Mange forældre nøjes ikke med at følge 

barnet hen til den lokale idrætsforening. 

De bliver selv hurtigt en del af børne – og 

ungdomsarbejdet. Der opstår derfor et 

behov for, at man kan navigere i en 

mangfoldighed af idrætskultur, der 

spænder fra fri leg til konkurrence og 

tidlig specialisering.  

Mit ærinde med denne bog er at beskrive 

og reflektere over en række af problemstillinger forældre støder på, når de træder ind i 

idrætslivet:  

• Hvor er den rette balance mellem leg og konkurrence i børneidrætten?  

• Hvornår og hvordan støtte op om specialisering for det talentfulde og ambitiøse børn?  

• Hvordan finde grænsen mellem at bakke sit barn op i dets idræt og have ambitioner på 

barnets vegne? 

• Har idræts – og foreningslivet et særligt ansvar for børn ”med ondt i sjælen”, eller børn 

med anden etnisk baggrund?  

• Hvordan støtte foreningsidrætten i at modvirke den såkaldte ” curlingopdragelse”, og i 

stedet bidrage til robusthed og livsmod hos børn? 



 

Barrierer 

Foreningslivet er naturligvis en afspejling af, og langt hen ad vejen også underlagt det samfund, 

den er en del af. Derfor har jeg medtaget en række problemstillinger, som efter min mening 

udgør barrierer for at foreningslivet kan bibringe børn en karakterdannelse i retning af 

robusthed og livsmod. I overskriftform ser barriererne således ud: 

 Perfektionskulturen hos børn og unge 

 Børn med ”ondt i sjælen” 

 Kommercialiseringen af eliteidrætten og dens afsmitning ned i børnerækkerne 

 Elitesportens negative afsmitning på fairplay 

 Når forældreopbakning bliver forvekslet med forældreambitioner på barnets vegne 

Idræt på børnenes præmisser 
På trods af barriererne har 

børneidrætten gennemlevet en 

positiv udvikling de seneste årtier. Med 

eksempler fra volleyball, gymnastik og 

fodbold beskrives en udvikling, som jeg har 

samlet under overskriften: ”Idræt på 

børnenes præmisser”. 

Den danske foreningsmodel 

Den sidste foreningsopgørelse over antallet 

af medlemmer i Dansk Foreningsidræt 

fortæller, at der i Danmark i 2019 var 2.6 

mio. aktive - og heraf er knap 1 mio. under 

18 år. Målt i forhold til befolkningstallet, er 

der ikke ret mange lande, der kan hamle op 

med Danmark på det felt.  

Ofte tilskrives Enhedstesen – elite skaber 

bredde og bredde skaber elite – æren for 

denne succes. Hemmeligheden ligger dog 

dybest set et andet sted - nemlig i 

Boganmeldelse af Per Schultz Jørgensen: 

 

”Det er en indsigtsfuld bog fyldt op med holdning og 

praktiske erfaringer fra et langt liv i børneidrættens 

tjeneste inden for efterskolen og foreningslivet. Det er 

også en personlig bog med erfaringer med egne børn på 

topplan. Det spændende ved bogen er ikke mindst, at 

praksis med børn og unge i idræt sættes ind i kulturelle 

og sociale rammer – og perspektiveres dannelsesmæs-

sigt. Det kommer der nye indsigter ud af, og 

spørgsmålet om børns robusthed får nye perspektiver. 

Jeg tror bogen kan blive en vigtig inspiration for mange 

ledere og trænere inden for børneidrætten – men 

sandelig også for forældre, der både vil styrke deres 

børns gode og sunde udvikling og give dem et mere 

robust indre kompas. Det er vigtige sigtepunkter i det 

samfund, vi lever i.” 

 



frivilligheden bag den danske foreningsmodel. Den udgør 

fundamentet i foreningen, skaber sammenhængskraft og 

ejerskab, og er forudsætningen for, at vores børn kan få 

nogle gode idræts- og samværsoplevelser. Og i sidste ende 

muligheden for at opnå robusthed og livsmod. 

Præsentation af forfatteren Poul Erik Nørregård 

Født i 1954 i Uhre ved Brande. 

Student fra Grindsted 

Gymnasium i 1973. Elev og 

lærer på Sønderborg 

Idrætshøjskole. Lærer-

uddannet med Samfundsfag og 

Idræt fra Kolding Seminarium 

i 1981.  

Medinitiativtager til op-

rettelsen af Koldingegnens 

Idrætsefterskole i 1985 – 

en idrætsefterskole med et breddeorienteret idrætssigte 

rettet på foreningslivet Ansat samme sted frem til 2018. 

Har her undervist i fodbold, badminton, bordtennis, 

sejlads, børneidrætsinstruktørkursus, idræt og samfund 

samt en række boglige fag. Foreningsbaggrund i fodbold, 

badminton, bordtennis, volleyball, kajak og sejlads. 

 

 

 

Bestilling 

Den trykte bog koster 200 kr (+ evt. fragt 60 kr). 

Betales forud på mobilepay 22 81 38 12 (mærket 

”Børneidræt + egen postadresse)  

Bogen kan også købes hos alm. boghandlere eller på 

underskoven.dk. 

E-bogen koster 125 kr, og kan bestilles på:   

https://butik.underskoven.dk/borneidraet-malt-pa-

robusthed-og-livsmod.html 

Herudover kan såvel bogen som Ebogen købes på på 

alle alm. netbogshandlere, feks. saxo.com. 

Kasper Hjulmand siger, at der kun er plads til 11 på 

fodboldlandsholdet. Så kære forældre, trænere og 

ledere:  

”Klap lige hesten i børneidrætten” 

 

Mads Brodersen, natur-og motorik-

konsulent: 

 
”Børn har krav på muligheden for at 

brække en arm. De behøver ikke at 

brække en arm, men de bør have 

muligheden. Børn er i dag sjældent 

uden for pædagogisk rækkevidde eller 

forældreovervågning. Det sker helt 

sikkert i en god mening for at beskytte 

vores børn. Men hvis ikke børnene har 

et vist frirum til selv at eksperimentere 

og erfare, hvad der er farligt for mig og 

hvad jeg kan klare med min krop – så 

afskærer vi dem for mestringsop-

levelser. Oplevelser, som giver selvværd 

og overskud til at skabe menneskelige 

relationer” 

 


