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Unge er blufærdige som aldrig før
De går udfordrende
klædt og bombarderes med billeder af
perfekte modelkroppe og tv-serier fulde
af sex. Alligevel undlader danske unge
at bade efter idræt,
fordi de er flove over
at vise sig nøgne.
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i bad efterfølgende. Også
drengene er blufærdige, men
i mindre målestok.
”Børn og unge er blevet
mere blufærdige de senere
år,” siger Jesper von Seelen,
som er ph.d. i skoleidræt og
idrætspædagogik på Syd
dansk Universitet.

Bekymrende tendens

Formanden for Dansk
Idrætslærerforening, Trine
Lausen Lund, ser en klar og
bekymrende tendens.
”Vi har haft en stærk
idrætskultur, hvor vi runder
fælles fysisk aktivitet af med
et bad – af hensyn til hygi
ejnen og det sociale kultu
relle aspekt. Men i dag tager
børn hjem for at bade, og
nogle pjækker ligefrem fra
idræt i skolen for at undgå at
bade offentligt,” siger Trine
Lausen Lund.

Idrætslærerforeningens
anbefaling er, at alle elever
bader efter idræt, men iføl
ge formanden vælges der i
praksis mange forskellige
løsninger – lige fra krav om
badning for alle over indret
ning af separate bruserum til
at acceptere, at børnene op
giver badet, for i det mindste
at sikre, at de får rørt sig.
Ifølge ungdomsforsker
Søren Østergaard, leder af
Center for Ungdomsstudier,
handler den stigende blufær
dighed bl.a. om, at de unge
oplever kroppen som en
sladrehank.
”Hvis man er fit, er man i
kontrol. Hvis man ikke er fit,
er man ikke i kontrol. Når de
unge bader sammen, er der
derfor kontant afregning ved
kasse 1. Kroppen viser, om
vi har styr på vores liv,” for
klarer Søren Østergaard.
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Danske unge er kropsfoku
serede og blufærdige som al
drig før. Mange har det skidt
med deres kroppe. Og de
bryder sig ikke om at bade
i skolen, svømmehallen og
idrætsklubben.
Ifølge idrætslærere og

ung
domsforskere er det et
stigende problem, at unge
i stor stil springer badet ef
ter idrætstimerne over eller
pjækker fra idræt, fordi de
vil undgå at bade med klas
sekammeraterne.
Ifølge en undersøgelse,
som Steno Museet i Aarhus
har foretaget blandt 800
unge i forbindelse med en
udstilling om kropskultur,
har 30 pct. af de ældste ele
ver i folkeskolen det dårligt
med at bade med andre. En
undersøgelse, som Center for
Ungdomsstudier gennem
førte i fjor blandt flere end
1.200 elever fra 7. til 9. klas
se, viser, at 15 pct. af pigerne
aldrig deltager i idrætsakti
viteter i skolen eller idræts
klubber, fordi det er flovt at
bade med de andre.
33 pct. af pigerne deltager,
men finder det flovt at skulle

