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Essentialistiske forståelser
Bevægelsesglæde som oplevelse 

Effekt og resultat 
Individuel, umiddelbar og flygtig følelse 

'Indefra-Ud' 
'Her og nu'

Biologisk og fysiologisk forklaring
Glæde som et resultat af 
neurologiske signaler og kemiske 
processer.  

Aktivering af hormoner og 
signalstoffer (dopamin, 
serotonin, etc.) når vi bevæger os. 

Glædesrus i kroppen (Klarlund) 
Gang: 'stille glæde'  
Løb: 'runners high'

Positiv Psykologi
Glæde som resultat af flow og 'optimaloplevelse'. 

”Glæde er en følelse af tilfredshed, som man opnår, når 
information i bevidstheden fortæller, at de forventninger, 
som de biologiske programmer og den sociale 
konditionering har opstillet, er blevet imødekommet.”  

(Csikszentmihalyi, 1991, s. 61) 

“Et menneske kan uden nogen form for anstrengelse føle 
glæde, hvis de rette centre i dets hjerne stimuleres 
elektrisk eller kemisk. (…) Det er af denne grund, at glæde 
er så flygtig, og det er også derfor, at selvet ikke vokser 
som følge af glædelige oplevelser.” s62  

(Csikszentmihalyi, 1991, s. 62) 



Selvbestemmelse og indre motivation

“Indre motiverede adfærdsformer er de som 
udføres af interesse og hvor den primære 
‘belønning’ er den spontane følelse af 
virksomhed [effectance] og glæde 
[enjoyment] som ledsager adfærden.”  

(Ryan and Deci, 2017, s. 14, min oversættelse)

Pædagogiske implikationer

Give gode (optimal)oplevelser 

Tilpasse varighed, intensitet og 
frekvens 

Udgangspunkt i indre motivation 
og interesse.  

Spørg hvad deltagerne og 
eleverne gerne vil. 

Interessebaseret skoleidræt.

“I de situationer hvor lærerne insisterer på at leve op til Fælles Mål, 
skaber det ofte modstand hos nogle elever. F.eks. når lærerne 

insisterer på, at eleverne skal lære at danse, er der en gruppe elever, 
som ikke ønsker at deltage. Samme gruppe elever er meget 

motiveret for andre typer idræt. Hvis det vigtigste formål med 
idrætstimerne er at motivere til idræt - hvorfor så tvinge elever til 

aktiviteter de tydeligvis ikke bryder sig om? Ville det ikke være mere 
formålstjenstligt at lade eleverne dyrke de idrætsgrene, de har lyst 
til? Hvorfor ikke bare udelade kravene om alsidighed og omskrive 

formålet med idrætsfaget til: formålet med idrætsfaget er at skabe 
bevægelsesglæde, ikke mindst hos de elever der ikke i forvejen er 

glade for idræt? Det kunne åbne op for, at eleverne selv vælger, hvilke 
aktiviteter de ønsker at lave, og det kunne fjerne en lang række krav, 

som lærerne og skolerne har vanskeligt ved at imødekomme.  
(Jesper von Seelen, 2012, s. 183)

Dialektiske forståelser
Bevægelsesglæde som erfaring 

Relationelt fænomen  
(selv-verden og det negative-positive) 

Modsætninger, mellemværende og overgang 
Varighed og udvikling



Erfaringens 'negativitet'
OPLEVELSE: subjektorienteret og 
følelsesfokuseret. Viser ikke ud over sig selv 

ERFARING: sagsorienteret og 
selvoverskridende. Involverer vedvarende 
forandring af personen.  

(Bollnow, 2013, s. 24-25) 
Egentlig erfaring er altid 'negativ' = overskrider 
vores forventningshorisont og forforståelse. 

Spilerfaring: 'spillet som subjekt' 

(Gadamer, 2004)

Glæde mellem selv og verden
Glæde fordrer selvoverskridelse 

Mærk-verden (Næss) 
"Det gjelder å bevare evnen til å glede seg over ting 
og hendelser som åpner seg for oss" (s. 42). 

“Glede er ikke en statisk følelse. Å være glad er ikke 
bare å ha en viss fornemmelse inni seg (...) Vi er 
allsidig engasjert og absorbert av gleden” (s. 175). 

"(...) blomsten er glededelig” (s. 178). 

At være 'mærksom' (Ulrich) 
At være i “et indflettet, åbent hele, et nu, en 
spilsom sansen, en vis holdning, en given møde” (s. 
46).

Glæden mellem det negative og positive
Glæde findes i vekslen mellem tilstande 

Nederlag-sejr, skuffelse-succes, 
udfordring-overvindelse, osv. 

Glæden er "overgangen fra mindre til 
større fuldkommenhed" (Spinoza) 

Proces og udvikling

Pædagogiske implikationer
Forskelserfaring og 'god anderledeshed' (Ziehe) 

Decentrering 

'Rejseleder i fremmede meningsområder' 

Øvelse og fordybelse (Bollnow, 1978)  

'Jeg kan ikke' → 'Jeg kan' 

Læreren som 'stifter af førglæde' (Ziehe) 

Forførelse



““Og så håber jeg da, at man har bragt dem 
et eller andet sted hen, hvor de finder ud af 

’nej det er ikke badminton jeg skal spille’ 
eller ’jeg skal fortsætte med at løbe’. Så 
man har fået sat nogle interesser ind” 

(Anne, idrætslærer, i von Seelen, 2012, s. 150)

Idealistiske forståelser
Bevægelsesglæde som værdi og ideal 

Glæde som det gode 
Moralsk og religiøst fænomen 

Modtagelse 
'Udefra-Ind'

Den religiøse glæde

“Glæde er den rene Modtagelse. 
Glæden er uden Beregning; det 
glædelige er ikke det brugbare, men 
det er det, vi ikke kan gøre noget som 
helst andet med end – modtage.”  

(Løgstrup, 1938, s. 3)

Idræt og bevægelse som erstatningsreligion?

Fitness centre som de nye kirker 
Sundhed og renselse + glæde (?) 

Sportens glæde 
"Oh, sport, du er glæde! 
Kroppen frydes, og øjnene ler, når du kalder. 
Blodet ruller raskere og tankens kraft lyser op. 
Du spreder tankerne hos den, der er ramt af sorg, 
og du får den, der er lykkelig, 
til at føle glæden ved livet fuldt og helt."  

(Ode til sporten, Pierre de Coubertin, 1912)



Glæde på DGI's årsmøde 2019 Pædagogiske implikationer

BEVÆGELSESGLÆDEMODELLEN 
Tre måder at arbejde med den: 
1. Man kan beslutte på forhånd, hvilken bevægelsesglæde 

aktiviteten skal have. ”Bevægelsesglæden bliver det 
styrende, og eleverne udfordres på at lære glæden at 
kende.”  

2. Man kan efter endt bevægelsesaktivitet bede ”alle 
deltagerne om at gå hen til den glæde/farve, de 
mærker bliver stimuleret i dem individuelt.” 

3. Man kan ved justeringer i sprogbrug, styre hvilken 
bevægelsesglæde, der stimuleres og bringes i spil i en 
aktivitet. 

(Undervisningsministeriet, 2017)

Pædagogiske implikationer

KRITISK REFLEKSION 
Ikke bare prædike det glade budskab - undgå 
den 'evangeliske impuls' (Pringle, 2010) 

Erkende at bevægelsesglæde er værdiladet. 

Diskutere med deltagere og elever hvad 
bevægelsesglæde er og hvordan de erfarer 
glæden - eller ikke (!)

Tre forståelser af glæde

Essentialistiske forståelser 

HVAD? 

Oplevelse 

Indefra-Ud (motivation) 

HVORDAN? 

Give gode oplevelser 

Tilpasning til deltagere 

Interessebaseret

Dialektiske forståelser 

HVAD? 

Erfaring 

Relationelt (mellemværende) 

HVORDAN? 

Stifte førglæde  

Tilbyde god anderledeshed 

Fordybelse og øvelse

Idealistiske forståelser 

HVAD? 

Værdi 

Udefra-Ind (modtagelse) 

HVORDAN? 

Prædike det glade budskab 

Kritisk refleksion



Fremtidigt målMiddel til andre målMål i sig selv

Tre måder at begrunde bevægelsesglæde 
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Mål i sig selv (Hedonisme og utilitarisme)

Nydelse og glæde er det højeste 
gode. 

Målet med idræt og bevægelse: 
størst mulig glæde for flest mulige!

Bevægelsesglæde som mål i sig selv?

Fagets formål: "Eleverne skal gennem 
alsidig idrætspraksis have mulighed for at 
opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt... 
(stk. 2) 

“…og udvikle forudsætninger for at forstå 
betydningen af livslang fysisk udfoldelse.” 

DGI formand, Charlotte Bach Thomassen: vi 
skal sætte glæden i spil! 

...for foreningers og samfundets skyld.

Middel til andre mål (Instrumentalisme)

Bevægelsesglæde som nyttigt 
redskab til at fremme andre 
formål. 

F.eks. læring, udvikling, 
fællesskab og sundhed. 

Fokus på de positive gevinster ved 
glæden.



Projekt 'Bevægelsesglæde' i Østfold

En del af projekt 'Sundhedsfremmende 
skoler' 

Elever kunne vælge mellem 
bevægelsesglæde og idrætsglæde. 

Formål: øge deltagelse, forbedre 
bevægelsesfærdigheder, gennemføre 
uddannelse, inspirere til varig fysisk 
aktivitet, påvirke helbredet positivt. 

(Tangen og Husebye, 2014)

Fremtidigt mål: Livslang bevægelsesglæde!
Faget skal "inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og 

livslang rørsleglede." 
(Norsk læreplan for kroppsøving) 

Anne (lærer): "Jeg håber, at de har en livslang 
bevægelsesglæde med. At de har lyst til at fortsætte." 

(i von Seelen, 2012, s. 150)  

"Breddeidrætsudvalget er af den opfattelse, at alle 
danske børn skal have lejlighed til at erfare glæden 
ved idræt, leg og bevægelse på en måde, så børnene 
får en livslang glæde ved idræt og fysisk aktivitet."  

(Kulturministeriet, Idræt for alle, 2009, s. 50) 

Fokus på glæde: både mål og middel
Hedonistiske og psykologiske tilgange 
Indre motivation -> Glæde -> Motivation for bevægelse -> Mere glæde 
Det hedonistiske paradoks 

Bliver man gladere af bevidst og målrettet at søge glæden? 

Kan stræben efter glæde stå i vejen for oplevelse og erfaring 
af glæde? 

Den hedonistiske trædemølle 

Vænner man sig bare til glæden? 
Bliver man tolerant over for den kemiske glædesrus? 

Sætter man vognen foran hesten? (Parry, 1998, s. 62) 
'Glæde bevæger ikke' (Nietzsche, 1967, §688)

Fokus på det gode liv: Mellem mål og middel

Eudaimonisk filosofi (Aristoteles) 

Glæden er ledsager til det gode 

Den gode (og dårlige) glæde 

Mådehold (dyden i midten) 

Men hvad med sportens tøjlesløse 
frihed til overdrivelse?  



Fokus på mening: Det sure med det søde

"Har man sit 'hvorfor?' med livet, 
så forliger man sig med næsten 
ethvert 'hvordan?' – Mennesket 
stræber ikke efter lykke; det gør 
kun englænderen." 

(Nietzsche, Afgudernes Ragnarok)

Fokus på mening: Bevægelsesglød

Arne Næss: Et liv med smerter og 
sorg kan være et glædespræget liv 
- men det kræver glød. 

Glød = et slidstærkt engagement.

BG =
G2

Ll + Ls

50 =
1002

100 + 100

56,25 =
1502

200 + 200

Der er flere måder at forstå,  
arbejde med, og begrunde bevægelsesglæde!

Tak for opmærksomheden! 
(kenneth.aggerholm@nih.no)
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