
”Frivillig fodbold” – en dokumentarfilm.  
Velfærd er noget vi skaber sammen – det frivillige Danmark. 

Til læreren: 

Dokumentarfilmen ”Frivillig fodbold” er en ud af 3 film, som sætter fokus på det at være frivillig 
i Danmark i dit eget lokalsamfund. 

Filmen kan bruges specifikt i samfundsfag med fokus på det konkrete indhold, men den kan også 
bruges i dansk som en del af arbejdet med genren ”dokumentarfilm”. Denne vejledning og 
undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i samfundsfag og arbejdet med 
”velfærdssamfundet”. 

Selve arbejdet med filmen, 

Til denne film kræves der ikke den store forforståelse, da indholdet og livet i en idrætsforening 
vil være kendt for mange danske skoleelever. 

• Det bør gennemgås med eleverne: Hvad er et CV, og hvad forstår I ved en rollemodel? (Se 
opgaver længere nede). 

• Du kan bede eleverne om at lave en liste over de idrætsforeninger, som de selv har været 
medlemmer af indtil nu i deres liv, og derefter skal de skrive, hvilke trænere og ledere 
de kan huske fra de foreninger, og hvad de forbinder med trænerne/lederne. 

• De møder primært disse personer i filmen: Jacob den unge træner – 22 år. Claus formand 
og træner 57 år. Leif formand for forældreforeningen 82 år. Derudover interviewes 2 unge 
spillere Mads og Edvin om det at gå til fodbold og have en ung frivillig træner. 

Under filmen bør eleverne tage noter, og her skal de især notere sig: 

• Hvad siger personerne selv om at være frivillige? Hvad får de selv ud af det? Læg især 
mærke til, at Jacob fortæller, at det til tider er hårdt at nå det hele og at køre fra 
Frederiksberg til nord for Lyngby flere gange om ugen for at være træner. 

Efter filmen: Opgaver til eleverne: 

• Har du selv oplevet at have en person i dit liv som var (frivillig) rollemodel for dig? 

• Lav dit eget CV, som det ser ud lige nu, og som du gerne vil have, at det skal se ud, når 
du er 25 år! 

• Har du selv haft oplevelser, hvor du følte, at du var ”en del af noget større”, som Jacob 
siger i filmen?  

Bankospillet:  

• Hvorfor tror du, at 50 mennesker hver torsdag mødes for at spille banko i Lundtofte? 

• Hvad tror du selv, at du laver, når du er 82 år gammel – beskriv en typisk hverdag. 

• Bankospillet er med til at støtte fodboldklubben økonomisk. Hvad tror du klubben bruger 
pengene til? 

Og til læreren: Svaret på det sidste er, at forældreforeningen støtter klubben med cirka 130.000 
kroner om året, og disse penge bruges på rejser og stævner for ungdomsholdene, men også til at 



betale kontingent, fodboldskolegebyr og udstyr(fodboldstøvler) for socialt udsatte børn fra 
lokalområdet og i de seneste år til at hjælpe flygtningebørn primært fra Syrien og Afghanistan.


