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Indledning
Grønlands Idrætsforbund har foretaget en undersøgelse af vores
bevægelsesvaner og motiver og barrierer for fysisk bevægelse.
Vi ønsker med undersøgelsen at få viden om, hvordan bevægelse
indgår i befolkningens hverdagsliv, og hvilke motiver og barrierer,
der påvirker deres lyst til at bevæge sig på forskellige måder.
I denne pixi får du en sammenfatning af undersøgelsens resultater.
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VISION
Grønland skal være
verdens mest fysisk aktive land
i 2030
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Sammenfatning
Undersøgelsen, der er baseret på dybdegående interviews og observation
af 18 personer, skal sammen med en større kvantitativ undersøgelse,
udgøre en vigtig del af vidensfundamentet for Grønlands idrætsforbunds
vision 2030. De overordnede mål for visionen er, at flere skal være fysisk
aktive i Grønland, at flere deltager i aktive fællesskaber, og at flere aktivt
samarbejder på tværs af civilsamfundet, erhverv og det offentlige.
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Deltager i aktive
fællesskaber
Samarbejder
aktivt på tværs af
civilsamfundet,
erhverv og det
offentlige

Skal være fysisk
aktive i Grønland

FLERE
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Uddanelse
Hjemmet

Fritiden
Naturen

Undersøgelsen omfatter fysisk
bevægelse i bred forstand, og
omfatter derfor både fysisk bevægelse i; hjemmet,
arbejde eller uddannelse, transport, fritiden eller
i naturen.

Transport

Arbejde
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Om undersøgelsen
I undersøgelsen er der indsamlet
kvalitativt empirisk materiale i Nuuk,
Ilulissat og Qeqertarsuaq ved brug af
observations- og interviewmetoder.
Under besøget i hver af de tre byer
blev livet i og brugen af byens rum og
naturen observeret med henblik på at
få en forståelse for den kontekst,
interviewdeltagerne lever i.

Qeqertarsuaq
Ilulissat

Nuuk
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Ilulissat

Nuuk

Qeqertarsuaq

18 personer blev i alt interviewet á 30-120 minutter. Formålet med
interviewene var at få et detaljeret billede af, hvordan deltagerne bevæger
sig i hverdags- og fritidslivet, hvilke motiver og barrierer de har for fysisk
bevægelse, og hvordan de er motiveret for fysisk bevægelse.
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Bevægelse fordelt på 5 domæner
Her ses en oversigt over hvordan deltagernes bevægelse i hverdagen
fordeler sig på de fem domæner for bevægelse.

18

personer

16

personer

12

14

personer

13

personer

personer

15

personer

4

personer

0

personer

Hjemmet
Indkøb, madlavning,
rengøring, tøjvask,
byggeri.

Arbejdet,
Uddannelse
Stå op, gang, løft,
undervisning i
bevægelse, fiskeri.

Transport
Gang, cykling.

Naturen
Jagt, fiskeri, samle
bær/forråd, Gå-/
vandreture, sejlture.

Idræt, Sport
eller motion
Fodbold, løb, gåture,
grønlandsk polka, leg.

Andre
fritidsaktiviteter
Bagning, billedkunst,
håndarbejde.
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Centrale motiver for fysisk bevægelse
Der kan være mange motiver og barrierer forbundet med at bevæge
sig fysisk. Oversigten viser de motiver og barrierer for forskellige
bevægelsesformer, der på tværs af interviewdeltagernes fortællinger
fremstår som de væsentligste.

Forbedring
Drivkraften er at forbedre
sin fysiske kapacitet, en
færdighed, sin sundhed eller
sit udseende.

Præstation
Drivkraften er at vinde,
slå en rekord, eller
overkomme en
krævende udfordring.

Motiver

Oplevelse
Drivkraften er nysgerrighed,
spænding, væren-i-nuet og
sansestimulering.

Samhørighed
Drivkraften er at opleve
forbundethed med andre.
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Centrale motiver for fysisk bevægelse

For at konkurrere
med mig selv og andre
Det er sejren, rekorden
og modstanden, der gør
aktiviteten værd at udøve.

Præstation

For at overvinde
en krævende udfordring
Det er oplevelsen af at gøre noget,
som er ud over det sædvanlige,
der gør aktiviteten meningsfuld
at udøve. Udfordringen, der skal
overvindes, rummer gerne en
sikkerhedsmæssig risiko og er
udfordrende i forhold til udøverens
individuelle kompetence.
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Centrale motiver for fysisk bevægelse

Præstation

“I denne Nuuk-Kapisillit Tour var jeg meget
rørt, da jeg ankom til målet. Selve turen var
meget hård, der var mange episoder, hvor
jeg var tæt på at græde. Jeg var meget
træt og var meget psykisk presset. Det var
så dejligt at komme i mål. Det var en rigtig
god oplevelse.”
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Centrale motiver for fysisk bevægelse

For at blive bedre
til aktiviteten
Det er mestringen af en
bestemt bevægelse eller
oplevelsen af at være stærkere
eller hurtigere, der gør
aktiviteten meningsfuld at
udøve.krævende udfordring.

Forbedring
For at vedligeholde eller
forbedre mit udseende
Bevægelse ses som en
investering i ens fremtræden,
hvor afkastet er social
anerkendelse og/eller et bedre
selvværd. Det er udsigten til et
mere attraktivt udseende, der
gør aktiviteten værd at udøve.

For at vedligeholde
eller forbedre min sundhed
Bevægelse som en
investering i sundheden, hvor
afkastet er flere og bedre
leveår. Det er afkastet af leveår
og/eller oplevelsen af kropslig
og mental velvære, der gør
aktiviteten værd at udøve.
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Centrale motiver for fysisk bevægelse
Forbedring

“Det som får mig til at overveje at dyrke motion igen,
er, at nu har vi et barn, Jeg ved godt, at det ikke er
super sundt ikke at bevæge sig. På min fars side
har vi sådan et fint line up af diabetes og
hjerteproblemer, så jeg ved godt, at jeg ikke har
genetikken på min side. Den holder ikke i længden […]
Min far fik en hjerteoperation, og jeg kunne jo se, hvor
hårdt han havde det op til, fordi han jo ikke engang
kunne varetage sine daglige gøremål, og det var vi
jo mega påvirket af. Jeg har set, hvordan det kan gå,
hvis man ryger, og… Jeg synes ikke at [søn] skal gå
igennem at have en mor der… Jeg vil gerne være
sammen med ham så lang tid som muligt. Nu hvor
jeg har fåret min søn, betyder sundhed noget helt
andet for mig. Sundhed er ikke noget, jeg kan gå ned
at købe i supermarkedet. Jeg bliver nødt til at gøre
det selv. Jeg har ikke lyst til, at [søn] skal gå igennem
det, som jeg har gået igennem med min far.”
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Centrale motiver for fysisk bevægelse

Fordi jeg har interesse for det
Det er nysgerrigheden efter
og lysten til at udøve aktiviteten, der gør bevægelsen
meningsfuld at udøve. Interesse i en bevægelsesaktivitet kan
gøre det svært at lade være
med at udøve aktiviteten.

Oplevelse

For at få sanselige oplevelser
Det er den intense opmærksomhed på kroppens sansninger, som giver en oplevelse af
væren-i-nuet, der gør aktiviteten
meningsfuld at udøve.

For at opleve spænding
Det er den intense spænding
i aktiviteten, som giver en særligt
stærk oplevelse af at være
i nuet, der gør bevægelsesaktiviteten meningsfuld at udøve.
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Centrale motiver for fysisk bevægelse
Oplevelse

“Det er bare skidesjovt, det er så sjovt.
Jeg bliver bare verdens værste mor, når jeg er på sæl jagt
[griner]. Jeg synes selv, at jeg er en okay mor, men når vi
er på sæljagt, kan de skrige og græde, og jeg tænker bare
“hold..tys tassa, stop, en slikkepind, jeg er på jagt” [griner].
Der bliver jeg en dårlig mor, men det er så sjovt. Det er
jagten. At man leder efter, og man skal ramme, og det er
så sjovt. Det er bare noget af det bedste, jeg ved. Der får
jeg den der frihedsfølelse: Jeg skal lige pludselig ikke være
en god kone og en god mor og være så sød og rar. Det
hele. Der er jeg bare [laver lyde] alle væk. Jeg er på jagt.
Det er så sjovt. Jeg bliver høj af det. Især når man rammer,
fordi ‘yes så er der mad.’ Sæl er godt, og så er der mad, og
jeg gjorde det. Jeg ramte. Jeg kan sgu godt. Det giver en
eller anden stolthed, at jeg gjorde det. Forrige år, da vores
pige var nyfødt… Hun blev født i marts, så hun må have
været 5-6 måneder… Jeg var så stolt over, at jeg lige havde
nakket en, og så gav jeg bryst lige bagefter. Hun græd jo
og var sulten, men jeg havde så travlt [griner]. Nakkede
en, og så tog jeg hende op på armen, og så tænkte jeg
“ej, det her er sgu lige noget til Nak, Am og Æd” [griner].”
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Centrale motiver for fysisk bevægelse

For at være en del af
et fællesskab
Det er vedkommendes interaktioner med andre i og gennem
aktiviteten samt følelsen af at
høre til et sted og betyde noget
for andre, der gør aktiviteten
meningsfuld at udøve.

Samhørighed

For at opfylde et praktisk behov
Bevægelsesaktiviteten udøves
af nødvendighed, og det er
opfyldelsen af behovet, der
gør aktiviteten værd at udøve.
Motivet er også forbundet med
en følelse af tilfredshed ved at
kunne bidrage til fællesskabet
og ved at opleve, at andre er
afhængige af en.

Fordi der er tradition for det
Det er oplevelsen af samhørighed
med befolkningen og den
grønlandske kulturarv, der gør
bevægelsesaktiviteten meningsfuld
at udøve.
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Centrale motiver for fysisk bevægelse
Samhørighed

”Vi går også på rensdyrjagt.
Så er vi i Nassuttuut i en uge, som ligger mellem
Sisimiut og Attu. Vi er mange der. Måske op til 10
personer. Så plejer der at være mange
telte. Vi har vores eget lager med mad og ting.
Vi har det meget luksus, når vi er på rensdyrjagt.
Vi går ca. 20. km hver dag. Vi går op til fjeldene/
bjergene for at finde rensdyr. Vi flår rensdyr, når
vi fanger noget og bærer dem ned til vores telt.
Vi fanger lidt over 20 rensdyr hver
rensdyrjagtsæson, som vi deler i familien. Jeg
var 10 år gammel, da jeg for første gang var
med til rensdyrjagt. Jeg kan lide det, men det er
også en nødvendighed, hvis vi skal have
rensdyrkød til os selv om vinteren. Jeg gør det
for at hjælpe familien.”
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Centrale barrierer for fysisk bevægelse

Personlige
Personlige forhold hos det enkelte
menneske, som hindrer eller
besværliggør, at vedkommende
bevæger sig fysisk.

Sociale
Interpersonelle og kulturelle
forhold hos (lokal)befolkningen, som hindrer eller
besværliggør, at den enkelte
borger bevæger sig fysisk på
bestemte måder.

Barrierer

Fysiske
Forhold ved de byggede
faciliteter og naturlige rammer
for fysisk bevægelse, som
hindrer eller besværliggør, at
den enkelte borger bevæger
sig fysisk på bestemte måder.
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Centrale barrierer for fysisk bevægelse
Jeg har ingen, få eller
dårlige erfaringer
med bevægelsesaktiviteten
Hvis man ikke har erfaringer med
bevægelsesaktiviteten, kan det betyde,
at man ikke tror tilstrækkeligt på, at man
er i stand til at udøve en bestemt
bevægelse eller magte en træning.
Man kan også få en følelse af ubehag,
usikkerhed og utryghed på grund af
risikoen for at komme til skade eller
blive beskuet af andre.

Jeg har ingen eller ikke-tilstrækkelig
interesse for bevægelsesaktiviteten
Hvis man ikke er nysgerrig efter en
bevægelsesaktivitet og hellere vil bruge
sin tid på noget andet, er det ikke
attraktivt at udøve aktiviteten.

Personlige
Dårlig helbredsstatus
Skader, sygdom og dårligt
helbred kan gøre det besværligt
eller umuligt at udøve en
bevægelsesaktivitet.

Ubehag ved
bevægelsesaktiviteten eller
stedet for bevægelsesaktiviteten
Når bevægelsesaktiviteten er
forbundet med ubehag, påvirker
det lysten til at udøve aktiviteten.

Prioritering af andre opgaver/
aktiviteter over
bevægelsesaktiviteten
Det kan være svært at passe
bevægelsesaktiviteter ind i en travl
hverdag. Når man har meget at se
til, og ikke har tilstrækkelig interesse
for en bevægelsesaktivitet, kan det
være svært at prioritere den.
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Centrale barrierer for fysisk bevægelse

Ingen eller for få at udøve
bevægelsesaktiviteten
sammen med
Hvis man ikke har erfaringer med
bevægelsesaktiviteten, kan det betyde,
at man ikke tror tilstrækkeligt på, at man
er i stand til at udøve en bestemt
bevægelse eller magte en træning.
Man kan også få en følelse af ubehag,
usikkerhed og utryghed på grund af
risikoen for at komme til skade eller
blive beskuet af andre.

Manglende opbakning
fra omgangskredsen
Hvis man ikke er nysgerrig efter en
bevægelsesaktivitet og hellere vil
bruge sin tid på noget andet, er
det ikke attraktivt at udøve
aktiviteten.

Sociale
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Centrale barrierer for fysisk bevægelse

Ingen, få eller dårlige
faciliteter
Det kan være svært at passe
bevægelsesaktiviteter ind i en travl
hverdag. Når man har meget at se til,
og ikke har tilstrækkelig interesse for en
bevægelsesaktivitet, kan det være
svært at prioritere den.

Dårligt vejr
Når bevægelsesaktiviteten
er forbundet med ubehag,
påvirker det lysten til at
udøve aktiviteten.

Fysiske

Sikkerhedsrisici
Skader, sygdom og dårligt
helbred kan gøre det besværligt
eller umuligt at udøve en
bevægelsesaktivitet.
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Forslag
Hvad kan vi i fremtiden gøre for at fremme de
forhold som – ifølge undersøgelsen – har
betydning for borgernes muligheder for og lyst til
at bevæge sig mere i hverdagen og fritiden?

Med vision 2030 ønsker
Grønlands Idrætsforbund
at anlægge et bredere
fokus og dermed også
understøtte andre former
for fysisk bevægelse, end
den organiserede idræt.
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Undersøgelsen viser
At vores hverdags- og fritidsliv udspiller sig på mange
forskellige måder.
At vi har forskellige motiver og barrierer for
bevægelsesaktiviteter, men også at mange er tiltrukket af
de oplevelsesorienterede og samhørighedsorienterede
motiver.

I forslagene på de næste sider er der fokus på at
fremme bevægelsesaktiviteter,
der kan understøtte motiver under de
oplevelsesorienterede og samhørighedsorieterede
motiver hos dem, der ikke i forvejen er meget fysisk
aktive.
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1. Planlæg og understøt sociale aktiviteter,
som involverer bevægelse.
Flere af de interviewdeltagere, der bevæger sig mindst, gav udtryk for, at de
gerne deltager i bevægelsesaktiviteter for samværets skyld. For at understøtte
deres deltagelse i bevægelsesaktiviteter kan vi skabe og understøtte aktiviteter,
hvor det ikke er selve bevægelsesaktiviteten, der er i fokus – men samværet.
Man kan fx oprette familiehold, hvor der er fokus på at være sammen. Der kan
evt. laves forskellige bevægelsesaktiviteter fra gang til gang. Aktiviteterne kan
være alt fra gåture i naturen til meditationsøvelser og leg i minihallen.
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2. Understøt selvorganiserede/uformaliserede sociale
fællesskaber med interesse i specifikke bevægelsesaktiviteter.
Nogle af interviewdeltagerne foretrak at dyrke individuelle selvorganiserede
bevægelsesaktiviteter. Alligevel var de motiverede af at føle sig som en del af et
fællesskab. Disse borgere vil kunne have gavn af nogle ”mødesteder”. Et mødested kan være en kaffeautomat og et par borde og stole i idrætsfaciliteterne
eller online mødesteder på internettet. Fx kunne der oprettes interessespecifikke
facebooksider, hvor borgere i Grønland kan mødes med ligesindede og udveksle
erfaringer og inspirere hinanden. På den måde kan man skabe mødesteder og
interessefællesskaber på tværs af landet.
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3. Planlæg og understøt aktiviteter for voksne, der ikke
kræver tidligere erfaringer eller særlige kompetencer.
Undersøgelsen peger på, at voksne kan opleve det som grænseoverskridende at
deltage i bevægelsesaktiviteter, de ikke har tidligere erfaringer med. Derfor kan vi
planlægge og understøtte begynderhold for voksne, der ikke har tidligere
erfaringer med aktiviteten. Det kan være begynderhold i alt fra skindbroderi til
sæljagt til fodbold. Der kan også fokuseres på aktiviteter, der ikke kræver særlige
kompetencer.
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4. Planlæg og understøt aktiviteter, der tager udgangspunkt
i grønlandske traditioner og kulturarv.
Mange af deltagerne lavede i forvejen bevægelsesaktiviteter, der er en del
af grønlandske traditioner og kulturarv. Nogle af interviewdeltagerne lavede
traditionel grønlandsk håndarbejde og husflid. En enkelt af deltagerne udøvede
hundeslædeløb og en anden dansede grønlandskpolka. Mange af interviewdeltagerne provianterer fra naturen i forbindelse med gå- og vandreture og
sejlture. Det anbefales der at arbejde med at planlægge og understøtte
aktiviteter, der tager udgangspunkt i grønlandske traditioner og kulturarv.
Man kan fx lave aktiviteter, hvor borgere kan tage ud i naturen sammen evt.
under følge af eksperter i faunaen, dyrelivet, grønlandsk kulturhistorie,
hundeslædeløb eller lignende.

GRØNLAND I BEVÆGELSE

28

OBS: I maj/juni 2022 foretages en større
kvantitativ undersøgelse, som skal vise,
i hvilket omfang ovennævnte motiver og
barrierer og bevægelsesmønstre der gør
sig gældende på landsplan.

Læs den fulde rapport
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Hverdagsfortællinger om bevægelsesvaner og motiver og barrierer for fysisk bevægelse
på www.gif.gl/grønland-i-bevægelse/resultater

