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Forældrene 
(Skole og Forældre, 2015)

Lærerne
(Dansk Skoleidræt, 2015)

75% 
vurderer, at 
deres skole 
opfylder kravet 
om 45 minutters 
daglig bevægelse

Eleverne 
(SFI, 2015)

27% 
af forældrene er 
tilfredse eller 
meget tilfredse 
med 
bevægelsen.

49%
af pigerne

63%
af drengene 
svarer at de er 
fysisk aktive i 
løbet af 
skoledagen

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Sproget har en afgørende betydning. 
Vi skal kunne skabe en kommunikativ 
forbindelse mellem vores egne indre 
billeder og den ydre verden – og dette sker 
gennem sproget.

Virkeligheden bliver til gennem vores 
individuelle konstruktion.

Dette betyder imidlertid ikke, at vi ikke kan 
skabe en koordineret virkeligheds-
forståelse. 

Autopoiese

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017
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Den nuancerede forståelse 
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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.

Motivation for at gå i skole og generel trivsel kan understøttes af bevægelsesaktiviteter, hvis de giver 
gode oplevelser og positive sociale relationer eleverne imellem.

Jo mere lærerne arbejder med bevægelse i undervisningen, jo bedre bliver elevernes trivsel, målt via 
de nationale trivselsmålinger.

Fysisk aktivitet påvirker mange fysiologiske og biologiske processer i kroppen, og regelmæssig fysisk 
aktivitet medfører positive effekter på muskel- og knoglestyrke, kredsløb samt kropsvægt og stofskifte.

Fysisk aktivitet medfører øget koordination og motorisk bevidsthed  

Jo tidligere i livet god sundhedsadfærd tilegnes, jo større indvirkning vil det have på livslang sundhed.

Børn med dårlig kondition er i markant større risikogruppe end aktive børn. 

Fysisk 
sundhed

Positive forandringer på de evner og processer, der er relateret til videnstilegnelse (kognitive 
funktioner) samt forandringer i hjernens struktur.

Positiv effekt på fagligt præstationsniveau ved forskellige typer af fysisk aktivitet i skoledagen. Dette er 
dog ikke påvist for alle fag og aldersgrupper. 

Beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder er gavnlig for kognition og præstation i skolen 
hos børn og unge.

En skoledag kan indeholde fysisk aktivitet uden at det forringer det faglige niveau, hvis aktiviteten er 
meningsfuld og veltilrettelagt.

Trivsel

Faglig 
præstation

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017
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FAGLIG PRÆSTATION

TRIVSEL OG MOTIVATION
FOR AT GÅ I SKOLE

FYSIOLOGISK STIMULATION AF 
KOGNITIVE FUNKTIONER OG 

BIOLOGISKE PROCESSER

FORSTÅELSE GENNEM 
KONKRETE KROPSLIGE

ERFARINGER

LÆRING

FYSISKE AKTIVITETER

Gengivet efter Pedersen, et al., 2016

Faglig præstation

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Faglig præstation

Bevægelse antages at have positiv betydning for læring gennem tre forskellige 
overordnede mekanismer: 

1) Fysiologiske stimuli, der fremmer kognitive funktioner og biologiske processer, 
hvilket er veldokumenteret i forskning (se fx Fedewa & Ahn, 2011; Verburgh, et 
al., 2014)

2) Bevægelsespræget læringsaktivitet, hvor elever har konkrete kropslige 
erfaringer fx med et abstrakt fænomen, som skal læres (Barsalou, 2008; 
Brown, Collins, & Duguid, 1989) 

3) Øget trivsel og/eller motivation for at gå i skole, hvilket er vigtige 
forudsætninger for læring i skolen (Gutman & Vorhaus, 2012) 

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



FYSIOLOGISK STIMULATION 
AF KOGNITIVE FUNKTIONER 

OG BIOLOGISKE PROCESSER

↑ Blodkar ↑ Blodgennemstrømning

↑ Iltførsel

↑  Energitilførsel

(Glukose)

↑ Vækstfaktorer

(BDNF, IGF-1 mv.)

↑ Nerveceller

↑ Nervekoblinger

(Synapser)

↑  Neural kompleksitet
↑ Strukturelle ændringer

(fx volumen af Hippocampus)

↑  Kognitiv funktion

Hukommelse, 
opmærksomhed, 

koncentration

↑ Forudsætning for læring

↑ Signalstoffer

(Dopamin, adrenalin, 
noradrenalin)

↑ Vågenhedsgrad

(Arousal)

↓ Stress respons

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017





LÆRINGTRIVSEL OG MOTIVATION

BEVÆGELSE OG
FYSISK AKTIVITET

SOCIALE RELATIONER
OG SAMARBEJDE

(Barsalou, 2008; Fedewa & Ahn, 2011; Gutman & Vorhaus, 2012; Verburgh, et al., 2014

Bevægelse, læring, trivsel, og motivation er indbyrdes forbundne! 

Faglig præstation

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



• Der er generelt høj 
skoletrivsel i den danske 
grundskole (75 %) 

• Der er en stærk 
sammenhæng mellem 
fællesskab og skoletrivsel.

• De elever, som oplever både 
den ene og den anden type 
fællesskab, oplever
• højere trivsel,
• at lære mere, 
• at blive involverede, 
• at være mere kompetente, 
• at være mere trygge 
• og være uden smerter

Elevernes fællesskab og trivsel i skolen
Holstein, Knoop, Viskum, Moon Lindskov, 2017

Trivsel og motivation

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



2%

9%

9%

14%

32%

34%

51%

53%

66%

1%

8%

11%

15%

37%

34%

52%

53%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Andet eller ved ikke (uddyb gerne)

Fremme inklusion

Skolen har ikke fastsat mål

Opfylde lovgivning

Fremme sundhed

Fremme koncentrationsevne

Skabe en varieret skoledag

Fremme læring

Fremme motivation og trivsel

2016

2017

Trivsel og motivation

Oxford Research 2017 (n=451) & 2016 (n=345)Hvad er skolens primære mål for at arbejde med bevægelse? Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Hvilke motivationsformer bringes i spil?

Oplevelser 
gennem fysisk 

aktivitet

Indre 
motivation

Det er sjovt og 
føles godt!

Ydre 
motivation
Det giver 

instrumentelle 
gevinster.

Påvirker 
generel 

motivation for 
kontekst. 

”Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet”
EVA, 2014. Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Indre 
motivation

Det er sjovt og 
føles godt!

Don’t Do

Sportslig logik Social interaktion

Objektive præstationskriterier Personlig udvikling

Rangering Mestring

Konkurrence Medbestemmelse

Voksenkontrol

Fysisk aktivitet og idrætsmiljøer kan give børn positive oplevelser af egne 
kompetencer, relationer samt skabe trivsel og indre motivation… 

MEN! 

Fysisk aktivitet og idrætsmiljøer kan også skabe negative oplevelser og 
mistrivsel – og dermed virke ekskluderende!

Udfordringen er således at skabe en skoledag, hvor eleverne bevæger sig, 
er motiverede, trives, og hvor deres faglige læring styrkes

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Faglig 
præstation

Fysisk sundhed TrivselFormål

Aktiviteter

Output

Målgruppe Førskole Indskoling Mellemtrin Overbygning
Ungdoms-

uddannelser

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Determinanter for sundhed, Jensen, 2012.

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Faglig 
præstation

Fysisk sundhed TrivselFormål

Aktiviteter

Output

Målgruppe Førskole Indskoling Mellemtrin Overbygning
Ungdoms-

uddannelser

Hjemmet Skolen Foreningen SFO Daginstitutionen

Før 
undervisning

Integreret i 
undervisningen

Efter 
undervisning

Bevægelsesbånd

Fritiden

Kombineret 
med 

undervisning
Den åbne skole Understøttende 

undervisning
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3%

17%

35%

23%

29%

44%

49%

52%

56%

69%

81%

5%

17%

20%

27%

27%

44%

47%

50%

54%

63%

75%

Der arbejdes ikke med en struktureret/bevidst indsats for
bevægelse i skoledagen

Bevægelse indgår som en del af den obligatoriske
sundhedsundervisning

Bevægelse indgår som en del af transporten til, fra eller
under skoledagen

Bevægelse integreres igennem den åbne skole

Bevægelse indgår i form af et øget antal
undervisningstimer i idrætsfaget

Bevægelse indgår som et selvstændigt
bevægelsesbånd/modul

Bevægelse er omdrejningspunktet for tilbagevendende
temadage/kampagner/uger

Bevægelse indgår som en del af den understøttende
undervisning

Bevægelse integreres i SFO-tid

Bevægelse indgår som aktive pauser og frikvarter adskilt
fra de boglige fag og den fag-faglige undervisning

Bevægelse integreres i de boglige fag og den fag-faglige
undervisning

2017 2016

Kilde: Oxford Research 2017 (n=479) & 2016 (n=383)
Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017
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form
Bevægelses-
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Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Løb, rask gang og cykling

Cirkeltræning

Boldspil på små baner samt 3 mod 3

Styrketræning

Motorisk træning

Bevægelighedstræning

Hverdagsbevægelser og hverdagsmotion

Desuden har børnenes oplevelse, de 
fysiske rammer, adgangsforhold samt 
lærer/voksen involvering betydning for 
børns aktivitetsniveau.

Fysiologiske faktorer: 

Omfang (mere) og intensitet (moderat 
til høj samt styrkekrævende øvelser) 
samt kvaliteten.

Emotionelle faktorer: 

Idrætsmiljøer med fokus på positive 
oplevelser, egne kompetencer 
(herunder motorisk træning) og 
selvbestemmelse.

Sociale faktorer: 

Idrætsmiljøer med fokus på initiativ, 
gensidig forståelse og positiv social 
interaktion.

Muskel- og knogle styrke:

Vægtbærende

Kredsløbskondition: 

Moderat til høj intensitet

Interval baseret 

Varighed (60 min dagligt a’ mindst 10 
min varighed)

Hyppighed (3 gange om ugen høj 
intensitet a’ mindst 30 min varighed)

Stofskiftekondition:

Lav, moderat eller høj intensitet.

Moderat til høj intensitet – dog ikke for 
intens hvis før læring (medfører 
udmattelse og stress)

En enkelt session medfører akut 
virkning (op til 1 time efter)

Moderat til høj intensitet efter kan 
medføre positive effekter på 
hukommelse.

Motorisk fokus for fremme af 
fundamentale motoriske færdigheder.

Løb, rask gang og cykling

Motorisk træning

”PYD” Positive Youth Development

Leg og positive idrætsmiljøer

Løb, rask gang, cykling.

Motorisk træning med 
krydsbevægelser og uensartede
bevægelsesformer.

Aktiviteter der kombinerer fysiske 
aktiviteter og samtidig kræver 
koncentration.

Ekstra idrætsundervisning.

Aktiviteter der skaber forståelse 
gennem konkrete kropslige erfaringer.

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Naylor et al., Prev Med, 2015

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Når vi går efter at bruge skolen som arena for fremme af fysisk 
aktivitet blandt børn og unge er det afgørende, at:

Vi sørger for, at dem, der skal stå for den faktiske 
implementering får tid og rum til det; 

at den samme gruppe har de nødvendige kompetencer, 
indgår i viderekvalificering og råder over velbeskrevne indsatser; 

at skolen har en fælles delt ambition på bevægelses-området, 
der hyppigt og effektivt kommunikeres af relevante ledelser; 
og at indsatsen, der ønskes implementeret, kan tilpasses den 

enkelte enheds dagligdag og grundvilkår 
– herunder bl.a. samarbejdet mellem skole og foreningsliv.

Naylor et al., Prev Med. 2015
Naylor et al. Public Health Nutrition, 2015

Sagt med ord…

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Case: Vibeskolen, Nyborg

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



• 6 overordnede mål - bevægelse er et af dem
• Bevægelsespolitik, hvor vidensmæssigt ståsted er indskrevet 
• Benytter velafprøvede koncepter for at sikre bevægelse 

(Legepatrulje, Skolesport, Sæt Skolen i bevægelse, Styr på 
Sundheden og Alle Børn cykler)

• Kompetenceudvikling til lærere hvert år
• Ekstra motionstilbud til overvægtige og motorisk usikre
• Har altid et bevægelsesindslag på personalemøder
• Der er en kultur for at dele og udvikle undervisning med 

bevægelse 
• Bruger udskolingen som ressource ift. igangsætning af bevægelse
• Cykler med børnene

Case: Vibeskolen, Nyborg

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

07.40 – 08.00 Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv
transport

08.00 – 08.45 Boglige fag Idrætsfaget 
med faglige
mål

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Motorisk 
træning i UU

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

08.45 – 09.30 Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Idrætsfaget 
med faglige
mål

Boglige fag Boglige fag

09.30 – 09.40 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Aktiv 
transport

Frikvarter

09.40 – 10.25 Boglige fag Boglige fag Boglige fag Den åbne 
skole

Idrætsfaget 
med faglige
mål

10.25 – 11.10 Boglige fag Boglige fag Fysisk 
træning uden 
faglige mål

Den åbne 
skole

Idrætsfaget 
med faglige
mål

11.10 – 11.30 Spisepause Spisepause Spisepause Aktiv
transport

Spisepause

11.30 – 11.50 Aktiv pause Aktiv pause Aktiv pause Spisepause Aktiv pause

11.50 – 12.35 Boglige fag Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Boglige fag Boglige fag

12.35 – 13.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Aktiv pause Frikvarter

13.45 – 14.15 Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Boglige fag Motorisk 
træning i UU

Boglige fag Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

14.15 – 15.00 Fysisk 
træning uden 
faglige mål

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv 
transport

Strukturelle tiltag, som støtte til aktiv transport til, fra og 
under skole, er effektive da fysisk aktivitet stiger under aktiv 
transport. Cykling anbefales som en effektiv transportform, 
ligesom almindelig gang, omend effekten er størst ved 
cykling .
Det øgede fysiske aktivitetsniveau medfører øget 
hjerneaktivitet og stærkere signaler i op til 1 time efter. 
Der anbefales bl.a. rask gang eller cykling med moderat 
intensitet i minimum 20 minutter.
Fysisk aktivitet umiddelbart inden en læringssituation bør 
ikke være for intens, eftersom højt stress og udmattelse kan 
modvirke den positive effekt. 

Bevægelse der kombinerer fysiske aktiviteter og 
samtidig kræver koncentration, skærper børns evne til 
at huske, ved at styrke arbejdshukommelsen. 
Koncentration og motion gør os således bedre til at 
huske. Meget tyder på, at det er af afgørende 
betydning, at bevægelseselementet er direkte 
relateret til det intenderede læringsmål i 
undervisningen samt det opleves meningsfuld og 
veltilrettelagt. Intensitet og varighed er derfor også 
underordnet. 

Strukturerede fysisk aktive pauser kan hjælpe børn 
med at holde koncentrationen på en given opgave i 
længere tid. Aktive pauser kan modvirke træthed der 
kan have betydning for indlæring.
For hver time senere på dagen falder 
præstationsevnen signifikant. En aktiv pause på 20-30 
min af moderat intenstitet inden en læringssession 
modvirker dette fald og kan resultere i en forbedret 
præstation. Det er påvist at børn svarer hurtigere og 
med en større nøjagtighed på en række kognitive 
opgaver umiddelbart efter en session med bevægelse i 
op til 1 time efter. 

Fysisk træning flere gange om ugen i min. 30 minutter 
med høj intensitet (kredsløbstræning) kan over tid 
medføre positive effekter på faglig præstation og 
kognitive funktioner, da der ses en sammenhæng 
mellem kondition og faglige færdigheder. 
Fysisk aktivtet med høj intensitet bør  ikke ligge inden 
en læringssession, da det kan medføre højt stress og 
udmattelse og dermed modvirke den positive effekt.

Der er positiv sammenhæng
mellem ekstra eller forbedret (forstås som øget
intensitet eller ændret fokus) idrætsundervisning. Her 
finder man positive effekter, men det gælder dog ikke 
for alle fag og/eller aldersgrupper.

Beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder er 
gavnlig for kognitive evner og faglig præstation ved eleverne. 
En ekstra lektion flere gange ugentligt med motorisk træning 
for børn med særligt behov, så som krydsbevægelser, 
koordination og uensartede bevægelsesformer, fremmer 
dette. Sådanne aktiviteter kan gennemføres uden direkte 
kobling til den boglige undervisning.

Tilbyd et bredt udvalg af bevægelsesaktiviteter og former i 
den tidlige barndom for at udvikle fundamentale 
bevægelseskompetencer og kendskab. 

Screening af motoriske færdigheder kan være et værdifuldt 
redskab til at identificere børn med behov for tilpasset støtte 
til motorisk udvikling. 

Bevægelse kan anvendes som pædagogisk metode til 
læring. Her anvendes bevægelse i undervisningen til at 
skabe forståelse gennem konkrete kropslige 
erfaringer, der kobles til det fag- lige stof, der skal 
læres. Denne metode kan konkretisere abstrakte 
fænomener og den kropslige forankring kan betyde, at 
læringen opleves mere konkret og for nogle elever 
lettere.

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017
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13.45 – 14.15 Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Boglige fag Motorisk 
træning i UU

Boglige fag Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

14.15 – 15.00 Fysisk 
træning uden 
faglige mål

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv 
transport

Regelmæssig fysisk aktivitet med let til moderat intensitet 
har stor indflydelse på cellernes evne til at transportere og 
omsætte næringsstoffer, primært fedt og sukker. Altså 
stofskiftet. Denne form for moderat til let intensitet vil ikke 
påvirke konditionen ("konditallet"), som er et udtryk for 
den maksimale mængde ilt, som musklerne kan optage. 
For at opnå de positive effekter, skal man være fysisk aktiv 
mindst en halv time daglig med moderat intensitet. 
Strukturelle tiltag, som støtte til aktiv transport til, fra og 
under skole, er effektive da fysisk aktivitet stiger under aktiv 
transport. Cykling anbefales som en effektiv transportform, 
ligesom almindelig gang, omend effekten er størst ved 
cykling . 

Undervisning med integreret bevægelse af let 
intensitet har indflydelse på forebyggelsen af 
livstilsrelaterede sygdomme ved børn og unge. Der 
forbrændes bl.a. flere kalorier i minuttet ved at stå op, 
sammenlignet med at sidde.

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. 
Strukturerede fysisk aktive pauser kan hjælpe børn 
med at opnå et øget aktivitetsniveau, således at 
anbefalingerne nås.

Fysisk træning flere gange om ugen i min. 30 minutter 
med høj intensitet (kredsløbstræning) kan over tid 
medføre positive effekter på den maksimale mængde 
ilt, som musklerne kan optage. "Konditallet" kaldes 
også den "aerobe fitness". Ydermere kan der ses 
markante forbedringer på udholdenhed og styrke. 
For også at påvirke konditionen skal belastningen 
være så høj, at der stilles krav til hjertet om at øge 
mængden af blod, som pumpes rundt i kroppen. 
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. Dette kan hos børn og unge styrkes 
gennem flere forskellige former for fysisk aktivitet 
hvor fokus er på udholdenhed, knoglestyrke og 
bevægeligheden. De skal gerne være intense, interval-
baserede og have stor knogle-muskel-påvirkning , 
eksempelvis hop, cirkel-styrke-træning og boldspil. 

Fysisk aktivtet med høj intensitet bør  ikke ligge inden 
en læringssession, da det kan medføre højt stress og 
udmattelse og dermed modvirke den positive effekt.

Overordnet set er der stærk evidens for, at
idrætsfaget (og i særdeleshed flere idrætstimer) har 
positiv effekt på sundhed. Det anbefales, at kondition 
måles hos børn og unge med henblik på vurdering af 
risikoen for hjertekarsygdomme og type 2 diabetes. 
Reproducerbare og valide felttests, herunder interval-
løbetests som Andersen-testen og Yo-Yo IR1-
børnetesten, samt måling af talje-vægt ratio, 
anbefales hos børn og unge for at opnå en enkel 
beskrivelse af dette.

Børn med motoriske vanskeligheder er ofte fysisk
inaktive, hvilket kan lede til overvægt og senere
livsstilssygdomme. Børn med motoriske vanskeligheder kan 
have svært ved at deltage i de fysiske aktiviteter i skolen, og
det kan have konsekvenser for deres dagligdag,
indlæring og i sidste ende sociale liv. Der er stærk
evidens for, at motorisk træning kan forbedre børns
motoriske færdigheder.
Den motoriske kontrol, herunder koordination og balance, 
indlæres bedst under opvæksten. Der bør derfor udvikles og 
tilbydes særlige tilpassede bevægelsesaktiviteter for børn 
med motoriske udfordringer med henblik på at fremme 
motorisk udvikling samt motivation for deltagelse i 
bevægelsesaktiviteter. 
En ekstra lektion flere gange ugentligt med motorisk træning 
for børn med særligt behov, så som krydsbevægelser, 
koordination og uensartede bevægelsesformer, fremmer 
dette. Sådanne aktiviteter kan gennemføres uden direkte 
kobling til den boglige undervisning.

Screening af motoriske færdigheder kan være et værdifuldt 
redskab til at identificere børn med behov for tilpasset støtte 
til motorisk udvikling. 

Ved at inddrage idrætsforeninger i den åbne skole, 
understøttes en interesse for foreningsidræt. 
Foreningsaktive børn og unge er mere fysisk aktive, er 
i bedre fysisk form, og har bedre kondition og 
metabolisk sundhed end de der ikke er 
foreningsaktive, samt bedre muskel-knoglesundhed, 
hvis de dyrker vægtbærende idrætsgrene. 

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

07.40 – 08.00 Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv
transport

08.00 – 08.45 Boglige fag Idrætsfaget 
med faglige
mål

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Motorisk 
træning i UU

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

08.45 – 09.30 Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Idrætsfaget 
med faglige
mål

Boglige fag Boglige fag

09.30 – 09.40 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Aktiv 
transport

Frikvarter

09.40 – 10.25 Boglige fag Boglige fag Boglige fag Den åbne 
skole

Idrætsfaget 
med faglige
mål

10.25 – 11.10 Boglige fag Boglige fag Fysisk 
træning uden 
faglige mål

Den åbne 
skole

Idrætsfaget 
med faglige
mål

11.10 – 11.30 Spisepause Spisepause Spisepause Aktiv
transport

Spisepause

11.30 – 11.50 Aktiv pause Aktiv pause Aktiv pause Spisepause Aktiv pause

11.50 – 12.35 Boglige fag Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Boglige fag Boglige fag

12.35 – 13.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Aktiv pause Frikvarter

13.45 – 14.15 Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Boglige fag Motorisk 
træning i UU

Boglige fag Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

14.15 – 15.00 Fysisk 
træning uden 
faglige mål

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Bevægelse 
integreret i 
boglige fag

Aktiv
transport

Aktiv
transport

Aktiv 
transport

Forældre bør være gode rollemodeller ved at kommunikere en 
positiv holdning til fysisk aktivitet, være regelmæssigt aktive 
samt verbalt og non-verbalt signalere at fysisk aktivitet har 
værdi. 
Strukturelle tiltag, som støtte til aktiv transport til, fra og under 
skole, er effektive da fysisk aktivitet stiger under aktiv 
transport. 

Det er oplevelserne af en aktivitet, der skaber graden af 
motivation for aktiviteten, men disse oplevelser influerer ogsa ̊ 
pa ̊, hvordan man er motiveret for den kontekst, som 
aktiviteten finder sted i. Ifølge denne tankegang kan fysisk 
aktivitet, der foregår i skolen og giver gode oplevelser, trivsel 
og dermed er indre motiverende, ogsa ̊ skabe øget indre 
motivation for at ga ̊ i skole. Elever vil i højere grad forbinde 
det at ga ̊ i skole med positive oplevelser og er dermed mere 
motiveret for det. 

Skolen udgør den arena, hvor det er muligt at na ̊ langt 
de fleste børn og unge, ogsa ̊ de, der ikke ellers er 
regelmæssigt fysisk aktive. Strukturerede fysisk aktive 
pauser med kvalificerede, tilpassede aktiviteter kan 
derfor være en mulig måde at fremme såvel motoriske 
færdigheder, præstation i skolen samt motivation for 
deltagelse i fysisk aktivitet. 

Trivsel består af et både fysisk, socialt og emotionelt aspekt. 
Isoleret set  ift. det fysiologiske aspekt, kan lektioner 
bestående af fysisk træning i form af konditionstræning øge 
trivsel og sænke depression og angst blandt børn og unge. Her 
ses størst effekt ved træning udført som cirkeltræning, hvor 
konditions- og styrkekrævende øvelser bliver kombineret, da 
dette kan fremme fysiologiske og neurale mekanismer, som 
øger mental sundhed og trivsel gennem forbedret kognitiv 
funktion. 
Børnene og de unges oplevelser af aktiviteten er dog til hver 
en tid afgørende for de trivselsmæssige effekter. De skal 
tilbydes et varieret udbud af idrætsaktiviteter, i en række 
forskellige sammenhænge, som er meningsfulde. De skal tage 
højde for forskellige baggrunde og forudsætninger og dermed 
bidrage til social inklusion.
I forbindelse med fysisk aktivitet er tætte venskaber og accept 
fra kammerater positivt relateret til børn og unges indre 
motivation, deltagelse i fysisk aktivitet, og for hvordan de 
opfatter deres egne kompetencer. Fysisk aktivitet, der tager 
højde for børn og unges forskelligartede baggrunde og 
forudsætninger bidrager til at fremme social inklusion, da der 
herigennem kan tilbydes adgang til ligeværdige muligheder for 
deltagelse uanset børn og unges forudsætninger. 

I idrætsundervisningen kan der skabes fokus pa ̊ mestring 
ved at underviseren eller træneren fokuserer pa ̊ børnenes 
læring og personlige udvikling. Fokus pa ̊ personlig fremgang 
frem for konkurrence og fastlagte succeskriterier øger 
muligheden for, at eleverne oplever sig selv som kompetent 
og at have selvbestemmelse. Mindre fokus pa ̊ konkurrence 
og objektive præstationskriterier som kriterier for 
anerkendelse giver ogsa ̊ bedre forudsætninger for positive 
relationer deltagerne imellem, hvilket ogsa ̊ er vigtige 
forudsætninger for trivsel og indre motivation. Et sådant
klima vil fremme børns engagement i udfordringer og i at 
lære nye ting alene for at lære dem. 
Idrætslærere og trænere bør modtage undervisning om og 
støttes i at udvikle modeller for, hvordan idrætsundervisning 
og træning gøres mere socialt inkluderende. Forløb baseret 
pa ̊ fysisk aktivitet med et planlagt pensum og målrettet
træning kan effektivt fremme levefærdigheder (f.eks. 
interpersonelle og selv-regulerende færdigheder) og 
kerneværdier (f.eks. respekt og socialt ansvar) hos børn og 
unge. 

Børn med motoriske vanskeligheder kan have svært ved at 
deltage i de fysiske aktiviteter i skolen, og det kan have 
konsekvenser for deres dagligdag, indlæring og i sidste ende 
sociale liv. Børn og unge bør have mulighed for at deltage i 
sjove, meningsfulde og udviklingsmæssigt passende fysiske 
aktiviteter, som giver mulighed for positiv social interaktion. 
Gennem tilpasset motorisk træning, kan voksne styrke børn 
og unges følelse af kompetence og selvbestemmelse. Fysisk 
aktivitet kan give en positiv effekt på selvopfattelse og 
selvværd, som også kan medføre fald i niveauet af 
depression, da de fysiske aktiviteter skaber positive 
oplevelser, som øger trivsel. 
Børn og unges glæde ved og personlige interesse i fysisk 
aktivitet kan fremmes i et miljø, der understøtter 
selvbestemmelse, har fokus på mestring, er omsorgsfuldt og 
socialt understøttende påvirker børn og unges motivation, 
fysiske aktivitetsniveau og velvære positivt. 

Ved at inddrage idrætsforeninger i den åbne skole, 
understøttes en interesse for foreningsidræt. Børn og 
unge skal opmuntres til at være fysisk aktive sammen 
med deres tætte venner, og de skal både i skolen og 
uden for skoletid have mulighed for at prøve en bred 
variation af forskellige typer af fysisk aktivitet. 

Bjørn Friis Neerfeldt Christensen, 2017
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