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Aktiv transport skaber grobund for sunde vaner og
forebygger livsstilssygdomme.
Unge, der transporterer sig aktivt til skole, er også
mere fysisk aktive i andre sammenhænge
’Bilbørn’ har dårligere koncentrationsevne end
aktive børn. Aktiv transport medfører derfor mere
indlæringsparate børn.
Aktiv transport fremmer børns sociale færdigheder
og handlekompetencer i trafikken.
Aktiv transport kan halvere andelen af børn og
unge, der har forhøjet risiko for udvikling af hjertekar-sygdomme og diabetes-2.

Aktiv transport udgør gennemsnitlig en fjerdedel af
et barns anbefalede daglige, fysiske aktivitet1. Børn
der dagligt går eller cykler til skole, er regelmæssigt
fysisk aktive af moderat intensitet, hvilket
utvivlsomt forbedrer deres generelle sundhedstilstand2.
Børn og unge, der cykler til skole, bruger ofte også
cyklen resten af dagen og er derfor mere fysisk aktive end børn, der ikke cykler 3. Generelt er unge,
der transporterer sig aktivt til skole mere aktive.4
Aktiv transport har således stor betydning for børns
livslange sundhed, da der skabes grobund for
sunde
vaner,
som
forebygger
alvorlige
livsstilssygdomme5.
Desuden er det også påvist, at børn, der transporterer sig aktivt, har 8% bedre kondition end de
børn og unge, der bliver kørt eller går 6. En
forbedring i denne størrelsesorden resulterer i en
markant mindre risiko for udvikling af hjerte-karsygdomme og diabetes7.
Aktiv transport anbefales derfor i flere lande, som
en effektiv, billig og derfor ideel strategi til at øge
befolkningens aktivitetsniveau8.

Aktiv transport resulterer i flere indlæringsparate
børn, da der er en dokumenteret sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og læringsparathed9.

Børn koncentrerer sig dårligere, hvis de ikke får rørt
sig på vej til skole. Faktisk kan den motion, det
giver at transportere sig aktivt til skole, afspejles i
elevernes koncentrationsevne i op til fire timer10.
Endvidere fremmer struktureret gruppebaseret
aktiv transport børns sociale kompetencer samt
handlekompetencer i trafikken11.

Overvægtige børn med højt BMI er mere
utålmodige og impulsive i trafikken end deres
jævnaldrende, og hermed er de i større risiko for at
blive involveret i trafikulykker. Det er påvist, at
overvægtige venter kortere tid før vejpassage,
undervurderer afstanden mellem dem selv og
modkørende trafik og som følge heraf er involveret
i flere kollisioner.12
Fedme har desuden indflydelse på de kognitive
funktioner, og nedsætter evnen til planlægning,
opgaveløsning og kreativ tænkning. Denne
nedsatte evne kan forklare, hvorfor børn med
højere BMI er mere impulsive og utålmodige. 13
Usikre trafikale forhold kan være en betydelig
barriere i forhold til aktiv transport til og fra skole14.
Jo bedre infrastruktur omkring skolerne, jo flere
børn transporterer sig aktivt15, og velorganiserede
initiativer som fx ”Gåbusser” kan være effektive
tilbud til sikker transport til og fra skole16.

I 2014 cyklede omkring 50% af alle børn til
skole. I starten af 1990´erne var tallet 20%
højere.I
50% af de børn der er involveret i trafikuheld
omkring skoler, bliver ramt af biler som bliver
kørt af forældre til andre børn. II
Mere end halvdelen af landets skoler har ingen
trafikpolitik. III
45 % af de 11-15-årige cykler i skole. IV Jo
yngre børnene er, jo oftere bliver de kørt i bil. V
Hastighed og antal af biler er forældres
primære bekymring på deres børns skolevej. VI
Piger er mere forsigtige i trafikken end drenge
og der registreres næsten dobbelt så mange
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Uanset om bevægelsespauserne har form af
frikvarter, som en integreret del af den boglige undervisning eller som et hurtigt afbræk der skærper
elevernes opmærksomhed under en lektion, kan
bevægelse benyttes som et enkelt og effektivt
redskab, der øger elevernes energiniveau9.
Hjernen fungerer bedst i en krop, som er aktiv
i samspil med andre kroppe.
Bevægelsespauser stimulerer børns hjerner
og forebygger fald i koncentrationsevne samt
forlænger den samlede indlæringsperiode.
Hvis en elev har en aktiv pause med høj puls
i løbet af en lektion, vil eleven en uge senere
være bedre til at løse den samme opgave
end den passive sidemand.
Aktive skolebørn husker bedre.

Fysisk aktivitet har væsentlig betydning for børns
evne til at tilegne sig faglige færdigheder. Tanken
om, at sunde og aktive børn lærer bedre er
empirisk understøttet og bredt accepteret.1
Bevægelsespauser øger indlæringspotentialet og
forbedre de faglige færdigheder2. Hjernen fungerer
nemlig bedst i en krop, som er aktiv, og som
kommunikerer med andre kroppe. Det er således
ikke bare kroppen, som er inaktiv, når man sidder
stille – hjernen arbejder også med nedsat kraft.3
Når man derimod er aktiv og får hjertefrekvensen
op, frigøres neurotransmittere i hjernen. Disse
holder os vågne og skarpe.4
Hvis en elev har en aktiv pause med høj puls i løbet
af en lektion, vil eleven en uge senere være bedre
til at løse den samme opgave end sidemanden, der
brugte pausen på at se tegnefilm5. Det skyldes
blandt andet, at fysisk aktivitet styrker
arbejdshukommelsen6 og elevens evne til at være
opmærksom7, og giver således eleven bedre
forudsætninger for faglig udvikling.
Der ses især positive effekter af bevægelsespauser hos overvægtige børn. Her er påvist en lineær sammenhæng mellem BMI og evnen til at arbejde koncentreret med en læringsopgave. Jo højere BMI, jo kortere koncentreret arbejdstid kan
barnet præstere8.

Undersøgelser peger i retning af, at læringsøvelser
der kombinerer fysiske aktivitet og samtidig kræver
koncentration, skærper børns evne til at huske, ved
at styrke arbejdshukommelsen. Kombinationen af
motion og koncentration gør os således bedre til at
huske.10
Efter et par minutters fysisk aktivitet stimuleres
produktionen af nye nerveceller og dannelsen af
nye koblinger i hjernen.11 De nævnte effekter er
dog fremkommet gennem aktiviteter á 10-15
minutters varighed, og endvidere tyder meget på,
at moderat til høj intensitet har den største effekt
på de faglige færdigheder. Alle former for fysisk
aktivitet ser dog ud til at bidrage positivt.12
Der ses indikationer for, at udbyttet af
bevægelsespauser er størst, hvis de placeres
umiddelbart før en læringsopgave, da studier viser
at børn reagerer hurtigere og med større
nøjagtighed på en række kognitive opgaver efter at
have være fysisk aktive.13
Aktiviteter med små grupper af jævnaldrende elever (omkring 10 elever), snarere end individuel aktivitet eller større grupper, har vist de bedste resultater ift. forbedringer af faglige færdigheder.14

Hvis fysisk aktivitet integreres i gøremål og
ikke bare som en tillægsaktivitet, kan det
gavne både individer og samfund.15
Antallet og variationen i de redskaber der er
til rådighed i det fysiske miljø, er med til at
fremme børn og unges aktivitet i
frikvarterene.16
Sociale faktorer og relationer har stor
betydning for børn og unges deltagelse i
aktiviteter.17
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deltager oftere i sociale lege end motorisk usikre
børn.10 Helt i tråd hermed ses der også en
sammenhæng mellem BMI og børns ensomhed.11
Fysisk inaktive børn opfatter sig selv som mindre
glade, mere hjælpeløse, mere trætte og mere
ensomme end børn, der bevæger sig meget.12
Regelmæssig fysisk aktivitet styrker generel trivsel
såvel som specifikke aspekter af fysisk, psykisk og
social sundhed hos børn og unge.
Fysisk aktive børn har væsentlig mindre risiko for at
få symptomer på depression end mindre aktive børn
– både på kort og lang sigt
De positive effekter afhænger af rammesætningen,
den pædagogiske tilgang, intensitet og varighed
samt det sociale miljø omkring aktiviteten.

Trivsel er et centralt element i børns generelle
sundhedstilstand. Et barn der trives har god mental
sundhed, positive selvbilleder, føler sig anerkendt
og som en del af et fællesskab.1
Regelmæssig fysisk aktivitet af moderat til høj
intensitet styrker den generelle trivsel såvel som
specifikke aspekter af fysisk, psykisk og social
sundhed hos børn og unge.2 Der er en påvist
sammenhæng mellem, hvor ofte eleverne er fysisk
aktive i skolen, og hvor godt de trives.3 Fysisk
aktivitet kan således forbedre børns trivsel ved at:






Understøtte selvopfattelse og skabe øget
selvtillid, mestring og selvværd4
Engagere børn i nye relationer og venskaber og dermed forebygge mobning5 og
styrke trivsel6
Give lyst og motivation til at være i skole7
Forebygge depression, stress og kroniske
sygdomme på både kort og lang sigt.8

Det virker motiverende på børn og unge, hvis de
oplever, at bevægelse er sjovt og foregår sammen
med jævnaldrende venskab spiller en afgørende
rolle for især teenageres niveau for fysisk aktivitet.
Vennegruppen kan derfor bruges som virkemiddel
til at øge teenagers aktivitetsniveau.9
Endvidere her motorisk udviklingsniveau og
kropsvægt stor betydning for børns oplevelse af
fysisk aktivitet. Motorisk velfungerende børn

Der er sammenhæng mellem børns lyst til
bevægelse og skolens rammesætning af fysisk
aktivitet. De fleste elever er glade for at bevæge sig
i skolen, men der er også en gruppe af elever, som
forbinder idræt og bevægelse med dårlige
oplevelser. Mere bevægelse i skolen skaber derfor
ikke nødvendigvis større trivsel.13
Fysisk aktivitet kan således skabe mistrivsel, da de
sociale og emotionelle effekter er afhængig af
organisering og pædagogisk tilgang samt det
sociale miljø omkring aktiviteten. Flere kvalitative
studier bekræfter at fysisk aktivitet skal designes
efter børnenes behov og også sætte fokus på de
psykologiske aspekter af fysisk aktivitet. 14 Dette fx
ved at have fokus på positive idrætsoplevelser og
motoriske lege, hvor der skabes mulighed for at
udfordre sig selv i et trygt og ligeværdigt
praksisfællesskab.15
Lærernes forventninger til børnenes fysiske
præstationer er også af afgørende betydning. 16
Fokus på personlig udvikling, mestring og
medbestemmelse skaber i højeste grad øget
mental sundhed og trivsel.17 Omvendt kan
konkurrenceprægede
aktiviteter,
autoritær
voksenstyring samt mobning af idrætsusikre børn,
virke som faktorer der afskrækker børn fra at
deltage i nuværende og fremtidig fysisk aktivitet. 18

Kedsomhed er nært forbundet med lav skoletrivsel
og opfattelsen af, at undervisningen er kedelig,
stiger med stigende klassetrin. Andelen der
mistrives stiger fra 16,8 % i 4. kl. til 34,4 % i 9.kl. I
20 % af de 11-15-årige har et eller flere tegn på
dårlig mental sundhed.V
Hvert fjerde overvægtige barn føler sig ofte ensom
og pjækker oftere end et normalvægtigt barn.IV
Påvirkninger fra mobning i barndommen, vil være
tydelige i 40 år efter.III
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Aktive børn bliver aktive voksne og jo tidligere i livet
god sundhedsadfærd tilegnes, jo større livslang
betydning vil det have.6 Børn skal derfor motiveres
til aktivitet i en tidlig alder, med henblik på at udvikle
egne kompetencer og forståelse for sundhed.7
Regelmæssig fysisk aktivitet har en positiv
effekt på muskel- og knoglestyrke, kredsløb
samt kropsvægt og stofskifte.
Fysisk aktivitet medfører en øget
koordinationsevne og motorisk bevidsthed.
Aktive børn bliver aktive voksne. Jo tidligere i
livet god sundhedsadfærd tilegnes, jo større
indvirkning vil det have på sundheden på
lang sigt.
Børn med dårlig kondition er i markant større
risikogruppe end aktive børn.

Jf. det brede og positive sundhedsbegreb handler
sundhed ikke alene om fravær af sygdom, men
også om livskvalitet og velvære, både fysisk,
psykisk og socialt.1 Dette faktaark tager
udgangspunkt i fysiske sundhedsparametre.
Der er stærk evidens for, at fysisk aktivitet har stor
betydning for børns sundhed på både kort og lang
sigt. Fysisk aktivitet giver sundhedsmæssige
fordele for personer i alle aldre:





Muskel-, knogle- og ledstyrke
Sundt og stærkt hjerte- og lungekredsløb
Øget koordinationsevne og motorisk
bevidsthed
Sund kropsvægt og stofskifte2

Om man opnår én eller flere af ovennævnte
effekter, afhænger af aktivitetstype, intensitet,
organisering og varighed.3
Regelmæssig fysisk aktivitet med moderat eller høj
intensitet (fx løb, boldspil eller cirkeltræning) har en
markant positiv effekt på kredsløbet, mens
vægtbærende fysisk aktivitet (fx gymnastik,
styrketræning, hop og løb) styrker muskler og
knogler.4
Skolen som arena, giver en enestående mulighed
for nå de mest inaktive børn og give dem gode
oplevelser med fysisk aktivitet. Aktive frikvarterer
og pauser samt flere idrætstimer øger
aktivitetsniveauet og har positiv effekt på
sundheden. Ligeledes er der stærk evidens for, at
aktiv transport har effekt på sundheden.5

Der er påvist en stærk sammenhæng mellem fysisk
aktivitet og hjertekarsygdomme, diabetes, kræft
samt mentalt helbred.8 Grundlaget for flere af disse
sygdomme skabes allerede i barndommen og børn
i 9-års alderen i dårlig kondition, har således
10 gange så risiko for udvikling af de nævnte
sygdom.9

Der er påvist en række sammenhænge mellem
unges BMI og deres livsstil.10 Kondition bør dog
også måles hos børn og unge, da sygdomsrisikoen
for hjerte-kar sygdomme og type 2-diabetes er betydelig reduceret hos børn, som til trods for overvægten er i god fysisk form.11

Det anbefales, at børn og unge (5-17 år) skal være
fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen med
aktiviteter af mindst 10 minutters varighed. Mindst
3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet
med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed
for at vedligeholde eller øge konditionen og
muskelstyrken. Der skal dyrkes aktiviteter, som
øger knoglestyrken og bevægeligheden. 12

Hvert ottende barn i indskolingsalderen og hvert
femte 14-15-årige barn er overvægtigt
86 pct. af børn i alderen 10-12 år dyrker
regelmæssigt motion eller sport, mens det samme
kun er gældende for 76 pct. af de 13-15 årige.II
I 2014 var børn i skolealderen stillesiddende i 8,2
timer af deres vågne tid.IIIa Jo ældre et barn bliver,
jo mere stillesiddende adfærd får det. IIIb
Der er blevet større forskel mellem børn med den
bedste kondition og den dårligste. IV
53 pct. af de 7-9 årige, 49 pct. af de 10-12 årige
og 27 pct. af de 13-15 årige er aktive i minimum
45 minutter hver dag i skoletiden V
Fysisk inaktivitet er den næststørste risikofaktor
ift. ekstra dødsfald i Danmark. VI
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Desuden er børn mere opmærksomme og mindre
rastløse, efter at de har holdt et aktivt frikvarter.11

Fysisk aktivitet kan fremme elevers faglige
præstation i skolen.
En enkelt session med moderat fysisk aktivitet
har en akut, gavnlig effekt på hjernefunktion,
kognition og præstation i skolen hos børn og
unge.
Beherskelse af fundamentale motoriske
færdigheder er gavnlig for elevernes kognition
og præstation i skolen.

Fysisk aktivitet før, under og efter skole fremmer
børn og unges præstation i skolen. Fysisk aktivitet
kan erstatte dele af den traditionelle boglige
undervisning uden at det forringer det faglige
niveau, hvis aktiviteten er meningsfuld og veltilrettelagt.1
Der er påvist positiv sammenhæng mellem fysisk
aktivitet og faglig præstation, kognitive evner samt
hjernefunktioner.2 Fysisk aktivitet kan således
fremme elevers faglige præstationen i skolen. De
positive effekter er dog betinget af elevens aktive
deltagelse og engagement i aktiviteten, og det er
derfor af afgørende betydning at aktiviteten er
veltilrettelagt og tilpasset målgruppen. 3

Regelmæssigt fysisk aktive elever klarer sig bedre
i kognitive tests end inaktive4. Endvidere er det
påvist, at motion kan medføre positive kognitive
forandringer samt forbedre hjernens strukturelle
forbindelser og plasticitet.5 Fysisk aktivitetsniveau6
og grundmotorik7, har således betydning for faglige
færdigheder, koncentration og hukommelse8, og
det ser ud til, at regelmæssig fysisk aktivitet kan
være vigtigere for hjernens funktionalitet end en lav
kropsvægt (BMI).9

Det er påvist at børn responderer hurtigere og med
en større nøjagtighed på kognitive opgaver
umiddelbart efter en session med bevægelse 10.

En enkelt session af fysisk aktivitet med moderat
intensitet fremmer kognitive funktioner og
præstation i skolen midlertidigt - i cirka 1 time
afhængig af den fysiske aktivitets intensitet mv.
Fysisk
aktivitet
umiddelbart
inden
en
læringssituation bør ikke være for intens, eftersom
højt stress og udmattelse kan modvirke den
positive effekt.12
Aktiviteter der kombinerer bevægelsesaktivitet
med koncentration, skærper de deltagende elevers
arbejdshukommelse.13 Koncentration og motion
gør os således bedre til at huske, hvilket er en
forudsætning for vedvarende læring.14
Motoriske aktiviteter med krydsbevægelser
stimulerer
hjernebjælken,
hvilket
hæver
hastigheden af informationsoverførsel fra den ene
hjernehalvdel til den anden.15 Endvidere stimulerer
uensartede
bevægelsesformer
forbindelsen
mellem forskellige hjerneregioner, hvilket bl.a. har
indflydelse på barnets indlæringsmuligheder og
læseparathed.16

Fysisk aktivitet i matematikundervisningen kan øge
børns præstationer markant17 samt evne til at
bearbejde tal.18 Desuden tyder meget på, at ekstra
eller forbedret idrætsundervisning kan have en
positiv effekt på faglig præstation.19

Skolen udgør den arena, hvor det er muligt at
nå langt de fleste børn og unge, også de, der
ikke ellers er regelmæssigt fysisk aktive.
Øget fokus på og tid til fysisk aktivitet med
kvalificerede, tilpassede aktiviteter kan være en
mulig måde at fremme såvel motoriske
færdigheder, præstation i skolen samt
motivation for deltagelse i fysisk aktivitet.
Der er store forskelle på effekten af den fysiske
aktivitet, de didaktiske udfordringer der følger
med samt argumentationen bag at bruge
fysiske aktivitet i skolesammenhæng.
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nerveceller og synapser gør, at hjernen kan
arbejde mere effektivt samt der sker en forbedring
af bl.a. hukommelsen. 4
Fysisk aktivitet øger opbygningen af blodkar. Dette
øger blodtilførslen og dermed også tilførslen af den
vigtige ilt som bæres med i blodet samt
energitilførsel i form af glukose.5
Fysisk aktivitet kan medføre positive
forandringer på de kognitive funktioner og i
dele af hjernens struktur og funktion.
Bevægelse giver nye tanker.
Det er uklart, hvilke mekanismer der er
ansvarlige for sammenhængen.
Neurale og strukturelle ændringer,
sansemotoriske stimuli samt andre faktorer
kan forklare de kognitive forandringer.
En række studier har undersøgt sammenhængen
mellem børns faglige præstation og fysisk aktivitet,
men det er svært at konkludere en direkte
årsagssammenhæng. Altså om børnene bliver
klogere af at være fysisk aktive, eller om det typisk
er de kloge børn som er mest fysisk aktive. Dog er
der tilstrækkeligt med viden til, at vi kan sige at der
er evidens for, at fysisk aktivitet er godt for hjernen
og vores kognitive funktioner. 1

Børns form og fysiske aktivitetsniveau er forbundet
med positive forandringer på de kognitive
funktioner (fx hukommelse, opmærksomhed og
koncentration) samt forskelle i dele af hjernens
struktur og funktion. De kognitive funktioner er
afgørende for indlæring.2
Det er påvist, at fysisk aktivitet øger mængden af
nerveceller samt øger mængden af nervekoblinger
(synapser) mellem hjernedelene. Dette primært
pga. at der sker en øget produktion af såkaldte
vækstfaktorer. Vækstfaktorer er proteiner som har
betydning for dannelsen af nye nerveceller og
dermed hjernens vækst.3
En tilstrækkelig mængde vækstfaktorer er en
nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i
hjernen kan muliggøre kognitive processer som
læring og problemløsning. Den øgede mængde

Fysisk aktivitet øger også produktionen af hjernens
signalmekanismer, altså hjernens budbringere.
Dette gør, at man har en øget vågenhedsgrad, man
er mere opmærksom og mere motiveret. Der ses
således indikationer for, at niveauet af flere af
kroppens signalstoffer stiger ved fysisk aktivitet. Fx
frigives Dopamin, som anses for at være hjernens
vigtigste indlæringssignal.6 Dopamin samt en øget
blodgennemstrømning kan endvidere medføre
øget indlæringspotentiale, da børn bliver ”vækket”
og indlæringsparate.7

Nye koblinger i hjernen hjælper med at
sammenknytte
sanseindtryk
på
et
højt
bevidsthedsniveau, hvilket klargør hjernen til
læring.8 Motorisk træning og krydskoordination
stimulerer hjernebjælken, således at den bliver
tykkere og kan overføre information hurtigere fra
den ene hjernehalvdel til den anden9, hvilket er
grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder.10

Hjernen og vores kognitive funktioner er udviklet på
baggrund af sansemotoriske erfaringer mellem
kroppen og omgivelserne. Læring er således en
proces, der formidles via kroppen og gennem sanserne.11 I dette perspektiv kan bevægelse fremme
sanseperceptionen og øge indlæringspotentialet.12
Ligeledes
kan
en
bevægelsespræget
læringsaktivitet give konkrete erfaringer med et
abstrakt fænomen, som skal læres. I det perspektiv
kan fysisk aktivitet bevirke, at læring stimuleres
gennem erfaringer, erkendelser og motivation.13

Motoriske sikre børn bruger mindre energi på
almindelige bevægelser, og kan derfor frisætte
mere energi til kompliceret læring.14
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