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Danske børn og unge bevæger sig for lidt

 

Kun 26 procent af de 11-15-årige børn og unge le-
ver op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst 
60 minutters fysisk aktivitet om dagen.1 Det har 
konsekvenser for deres fysiske og mentale sundhed 
og påvirker deres generelle trivsel på sigt. 

Skolen er en oplagt arena for at sikre mere fysisk 
aktivitet blandt børn og unge. I skolen mødes alle 
børn og unge uanset social og kulturel baggrund, 
og aktiviteterne kan tilpasses den enkelte elevgrup-
pe, så alle kan deltage.

Kravet om 45 minutters bevægelse er derfor også 
indført med folkeskolereformen i 2014. De hidtidige 
resultater fra folkeskolereformens følgeforskning2 
viser, at bevægelse i timerne løfter elevernes faglige 
og generelle trivsel. Det vil sige, at eleverne i højere 
grad oplever, at de klarer sig fagligt godt, gør fag-
lige fremskridt, kan koncentrere sig og lykkes med 
de opgaver, som de sætter sig for. Bevægelse løfter 
også elevernes glæde ved fagene og deres oplevel-

se af ro i timerne.
Hvis skolerne lykkes med at integrere motion og 
bevægelse i skoledagen, er der dermed gode forud-
sætninger for, at alle børn og unge får bedre fysisk 
sundhed og social og faglig trivsel.

Folkeskolereformen fra 2014 kræver, at skoleda-
gen skal tilrettelægges, så alle elever får motion 
og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter dagligt. 
En undersøgelse viser dog, at kun 58 procent af de 
adspurgte folkeskoler i 2019 vurderer, at de opfyl-
der kravet. Samtidig viser undersøgelsen, at jo æl-
dre eleverne er, jo mindre vurderer skolerne, at de 
lykkes med at tilrettelægge skoledagen, så eleverne 
bevæger sig tilstrækkeligt. Tendensen underbygger 
konklusionerne fra VIVE’s følgeforskning3, som vi-
ser, at især lærerne på de ældre klassetrin har svært 
ved at inddrage bevægelse i undervisningen, så det 
giver værdi, og eleverne oplever det som relevant.
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Samme rapport viser, at 31 procent af skolerne ikke 
har implementeret bevægelseskravet i 20184, og at 
den andel ikke har ændret sig siden 2016. En un-
dersøgelse foretaget for Dansk Skoleidræt i 20195 
peger på en række barrierer. Her fremhæves bl.a., 
at mange lærere i forvejen oplever et højt arbejds-
pres, ikke kender gevinsterne ved bevægelse og 
savner forskning, som kan omsættes til praksis, 
savner kompetenceudvikling og bedre fysiske ram-
mer, samt at det for både lærere og elever kan virke 
fremmed at skulle bevæge sig sammen.

Udfordringen med at integrere fysisk aktivitet i sko-
ledagen har fået stor national politisk opmærksom-
hed det seneste år. Der er voksende politisk pres på 
skolerne for at nå i mål med kravet om 45 minutters 
motion og bevægelse dagligt. I 2020 pointerede 
undervisningsministeren således, at bevægelse er et 
afgørende vigtigt element i en varieret skoledag, da 
det er sundt for eleverne, ligesom bevægelse også 
har en gavnlig effekt på deres arbejde med andre fag i 
skolen. På baggrund af dette har regeringen besluttet 
at øge tilskuddet til Dansk Skoleidræt og igangsætte 
initiativet ”Fagene i Bevægelse”6. Således er der sikret 
økonomi og fokus til, at Dansk Skoleidræt også de 
kommende år kan sætte målrettet på at understøt-
te arbejdet med idræt og bevægelse i folkeskolen. 
 
Forskning på konsekvenserne af COVID-19 pande-
mien og nedlukningen af Danmark viser, at børn og 
unges fysiske og mentale helbred er markant for-
værret. Også trivslen er faldet blandt børn og unge 
under COVID-19 pandemien. Undersøgelser viser, 
at hver 10. ung mellem 16 og 24 år nu ofte eller altid 
føler sig ensom, og at 18 procent af 7. og 9. klasses 
elever føler sig ensomme. 6 ud af 10 børn angiver 
desuden, at de har følt sig bekymrede under coro-
na-krisen7.

”Hvis der ikke opstilles en politisk 

forventning til, hvad der kræves 

i forhold til bevægelseselementet, 

kan Dansk Skoleidræt frygte, at 

reformelementet ender som en 

afbrudt drøm, som ikke kommer 

til at vokse yderligere.”



Lovkravet under pres
Samtidig med at behovet for idræt, motion og be-
vægelse for børn og unge synes veldokumenteret, 
og har opbakning fra alle aktører omkring skolen, er 
lovkravet om 45 minutters daglig motion og bevæ-
gelse i skolen under pres fra flere led i skolesystemet.  

For nyligt har KL varslet et politisk udspil vedrørende 
lovkravet, og tidligere har MF Stén Knuth (V) debat-
teret emnet. Skolelederforeningen har også genta-
gende gange, og senest i juni 2021, argumenteret 
for, at idræt og bevægelse i skolen er godt, men 
lovkravet om 45 minutters bevægelse er en hæm-
mende faktor for den gode intention grundet de-
tailstyring. 
Ligeledes er der lokale eksempler – eksempelvis 
en debat af Thomas Medom, rådmand for børn 
og unge, medlem  af Aarhus Byråd (SF) og politisk 
leder af SF Aarhus. 

Dansk Skoleidræt har noteret sig denne tiltagende 
debat og vil med dette notat redegøre for Dansk 
Skoleidræts holdninger og erfaringer såvel som an-
befalinger.

  

Dansk Skoleidræt mener
Dansk Skoleidræt er som den eneste organisation i 
Danmark stærkt forankret i både skoleverdenen og 
idrætsverdenen. Dansk Skoleidræts overordnede 
mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gen-
nem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I sam-
arbejde med landets skoler giver Dansk Skoleidræt 
eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og 
fysisk udfoldelse. Det gør Dansk Skoleidræt konkret 
ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, 
fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole. 
 
”Dansk Skoleidræt gør det ud fra en grund-
læggende tro på, at det er de gode oplevelser 
med fysisk aktivitet, der grundlægger de gode 
vaner. Og det er det, der gør, at eleverne bli-
ver i stand til at træffe sunde valg i livet - både i 
skolen og i fritiden, både i dag og i fremtiden.” 
 
Dansk Skoleidræt ser således dagligt, hvad idræt 
og bevægelse kan gøre for børn og unge på lan-
dets skoler og vi ved, hvor vigtigt det er for os alle, 
at den danske skoledag er varieret, motiverende 
og sjov. Dansk Skoleidræt er fuldstændig enig i, 
at sagen idræt og bevægelse i skolen er afgøren-
de vigtig, og at bevægelse fremmer trivsel og læ-
ring. Kvaliteten har i den sammenhæng stor be-
tydning, hvilket netop er Dansk Skoleidræts fokus. 
 
”Dansk Skoleidræt mener dermed grundlæggende 
set, at idræt og bevægelse som element i en varie-
ret og motiverende skoledag er afgørende vigtigt 
for danske skoleelevers læring, sundhed og trivsel.” 

 
Derfor mener Dansk Skoleidræt, at vi netop nu skal 
gøre ekstra meget for at motivere børn og unge til 
at være fysisk aktive i fællesskaber i og udenfor sko-
letiden. Mange skoler har endnu ikke implemente-
ret bevægelse som en naturlig del af skoledagen, og 
med en forringet fysisk og mental sundhed blandt 
børn og unge som følge af COVID-19 pandemi-
en og frafald i foreningsdeltagelsen bør bevægel-
se i skolen og åben skole på ingen måde nedpri-
oriteres. Tværtimod skal det fastholdes og styrkes.  

Under COVID-19 pandemien, hvor eleverne i høj 
grad har modtaget online- eller nødundervisning, har 
mange elever oplevet, at idræt og bevægelseslekti-
oner er blevet nedprioriteret. Undersøgelser viser, at 
hver tredje elev ikke har haft idræt og/eller andre be-
vægelseslektioner i relation til skolen i denne periode.   

Tiden efter corona stiller vores folkeskoler over-
for en svær opgave. I over et år har store dele 
af undervisningen foregået online, og børne-
ne har nærmest ikke set deres klassekammerater.  
 
”Derfor er det vores pligt at give folkeskolerne – 
og derved børnene – de bedst mulige vilkår i en 
post-coronatid. I Dansk Skoleidræt mener vi, at 
en af vejene til styrket læringsmiljø og trivsel går 
gennem bevægelse og idræt. Derfor bør de danske 
folkeskoler tænke bevægelses-dagsordenen ind i 
elevernes hverdag i endnu større grad.”

”Dansk Skoleidræt mener derfor, 

at der lovmæssigt bør være 

et eller flere redskaber og 

pejlemærker, som landets skoler 

kan arbejde efter i forhold til 

at sikre det kvalitative indhold 

i indsatsen omkring 

idræt og bevægelse.” 



En stærk bevægelsesdagsorden er derfor både 
ønskværdig ud fra et sundhedsmæssigt, læ-
ringsmæssigt og trivselsmæssigt perspektiv. 
 
”Det bekymrer Dansk Skoleidræt, at lovkravet om-
kring 45 minutters daglig motion og bevægelse 
synes under pres. Ændres lovgivningen uden alter-
native fælles pejlemærker og ambitioner, ser vi en 
risiko for at bevægelse i skolen ikke får samme prio-
ritet, og at de veldokumenterede effekter omkring 
læring, trivsel, sundhed og bevægelsesglæde der-
med udebliver. Effekter, som mange, hvis ikke alle, 
vel og mærket anerkender og bakker op omkring.”  
 
Derfor håber Dansk Skoleidræt, at idræt og bevægel-
se i en varieret skoledag forbliver en vigtig dagsorden, 
som alle i  forligskredsen stadig vil bakke op omkring. 
 
Bevægelse skal gøres til en naturlig del af skolen og 
undervisningen – og vi ved, at der her er et stort ufor-
løst potentiale på mange folkeskoler. Vi ved også, at de 
skoler, hvor det lykkes, er de skoler, hvor både besty-
relse, ledere og lærere har tænkt bevægelse ind som 
et helt fundamentalt element i elevernes skoledag.  

Dansk Skoleidræt er i tæt dialog med alle skole-
systemets aktører og forligskredsen omkring fol-
keskolen og møder så bred en opbakning til vo-
res arbejde med den vigtige sag, at vi bestemt tror 
på, at såvel støttepartier som oppositionen hol-
der ord og bakker op om, at idræt og bevægelse 
fortsat skal være en del af fremtidens skole. I de-
batten omkring lovkravet noterer vi os, at sam-
tidig med at aktører taler tydeligt imod de 45 mi-
nutter som et lovkrav, så taler de ligeså tydeligt 
for fortsat fokus på idræt og bevægelse i skolen. 



Vi anerkender kritikken af, at lovkravet om 45 minut-
ters daglig bevægelse kan synes som detailstyring. 
Samtidig ved vi fra implementeringsforskningen, at 
betydningen af fælles politiske mål er stor. Og po-
litisk prioritering på både nationalt og kommunalt 
niveau har vist sig at være afgørende for, at skoler 
og skolernes medarbejdere fastholder interessen 
og opbakning til bevægelsesindsatsen. Derfor fryg-
ter vi i Dansk Skoleidræt, at signalet om at tillade, 
at kommuner og skoler fraviger kravet om 45 min 
gennemsnit daglig bevægelse vil påvirke imple-
menteringen negativt, såfremt at der ikke opstil-
les alternative lovbegrundede strukturelementer.  

”Dansk Skoleidræt mener, at fokus på kvaliteten i 
indsatsen omkring idræt og bevægelse altid skal 
komme før talen om omfang og minuttal, men der 
er brug for lovkrav, der kan skabe en fælles imple-
menteringsramme. Strukturen skal skabe kulturen! 
Dansk Skoleidræt mener således, at hvis vi som 
samfund ønsker en stærk og naturlig kultur må vi 
nødvendigvis have en fælles og tydelig struktur.” 
 
Hvis vi som samfund ønsker at skabe en stærk og 
bæredygtig kultur, hvor idræt og bevægelse i sko-
len fremstår som et naturligt og meningsfuldt 
element, må der således være tydelige struktu-
relle mål, som vi i fællesskab kan arbejde efter.  

Her er lovkravet om 45 minutters daglig mo-
tion og bevægelse lige nu et afgørende vigtigt 
strukturelt element. Først når kulturen er skabt, 
kan de strukturelle elementer være overflødi-
ge – men der er vi som samfund ikke endnu. 
 
Lige nu er der fortsat mange skoler, der ikke an-
erkender og dermed prioriterer bevægelsen på 
trods af lovkravet Vi frygter, at man her vil bortpri-
oritere emnet fuldstændig uden en fælles struktur.  

Kigger man i forskningen, så ved vi, at omfang og 
intensitet er vigtigt for at fremme elevers læring, 
sundhed og trivsel. Dansk Skoleidræt mener såle-
des at det er væsentligt, at man som skole forholder 
sig til de kvantitative mål omkring indsatsen sam-
tidig med, at man opstiller tydelige kvalitative mål.  

I diskussionen omkring at skabe en kvalitetsrig og 
meningsfuld indsats omkring idræt og bevægel-
se i skolen anerkender vi, at det ikke er minutan-
tallet, der er afgørende, men sikringen og kvalite-
ten af det der så gøres ude på skolerne - og ikke 
mindst forventes. Her ser vi, at det ikke blot er det 
pædagogiske personale, der skal være klædt på til 
opgaven, men også skolelederne og kommunerne. 
 
”Dansk Skoleidræt mener derfor, at der lov-
mæssigt bør være et eller flere redskaber og 
pejlemærker, som landets skoler kan arbej-
de efter i forhold til at sikre det kvalitative ind-
hold i indsatsen omkring idræt og bevægelse.” 
 
Endvidere vil Dansk Skoleidræt henlede opmærk-
somheden på, at de 45 minutter som lovkrav har gi-
vet elever og elevråd en konkret ramme at tale ind 
i.  Eleverne ønsker mere (faglig) bevægelse i under-
visningen og de synes stadig, at de sidder for meget 
ned.





Dansk Skoleidræts forslag til løsninger

Som nævnt bekymrer det Dansk Skoleidræt, 
hvis lovkravet omkring 45 minutters daglig mo-
tion og bevægelse fjernes, uden at der opstilles 
lovmæssige alternative strukturelementer. Æn-
dres lovgivningen ser vi en risiko for, at bevæ-
gelse i skolen generelt nedprioriteres, og de vel-
dokumenterede effekter omkring læring, trivsel, 
sundhed og bevægelsesglæde dermed udebliver.  

Såfremt at det politisk besluttes, at lovkravet på 45 
minutters daglig bevægelse skal bortfalde, må der 
nødvendigvis skabes nye pejlemærker. 

”Hvis der ikke opstilles en politisk forvent-
ning til, hvad der kræves i forhold til bevæ-
gelseselementet, kan Dansk Skoleidræt fryg-
te, at reformelementet ender som en afbrudt 
drøm, som ikke kommer til at vokse yderligere.” 
 
Det er en stor opgave at afløse det mangeårige lov-
krav med et nyt og lige så tydeligt pejlemærke, men 
på baggrund af den tiltagende kritik omkring lov-
kravets ”detailstyrende form” tillader vi os følgelig 
at opstille Dansk Skoleidræts oplæg til prioriterede 
pejlemærker, som kan sikre en fortsat prioriteret 
indsats for idræt og bevægelse i de danske skoler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. HANDLEPLANSKRAV
Dansk Skoleidræt mener, at alle skoler SKAL have en 
handleplan for idræt, bevægelse og motion i sko-
ledagen. Handleplanen skal være et obligatorisk 
element i kvalitetssamtalerne med de kommunale 
skoleforvaltninger og vil endvidere være et vigtigt 
redskab for skolebestyrelsernes tilsyn.
For at sikre den bedst mulige planlægning bør der 
opfordres til at konsultere fagpersoner/organisati-
oner i forbindelse med udvikling af en sådan hand-
leplan. Således kunne man f.eks. benytte Dansk 
Skoleidræt til rådgivning og vejledning omkring ar-
bejdet på den enkelte skole og i den enkelte kom-
mune. Dermed kommer man ud over den direkte 
detailstyring, men samtidig er der krav om en fælles 
plan og opfordring til at benytte faglige eksperter på 
området.

Ved kvalitetssamtalerne kan udviklingen på føl-
gende indikatorer drøftes med henblik på at 
målrettede og stærke kvalitative indsatser: 
 
• Personale, som føler sig kompetent til at vareta-

ge en fagfaglig undervisning med idræt og be-
vægelse.

• Elever, der oplever en varieret skoledag med 
idræt og bevægelse.

• Elever, der oplever større motivation og trivsel 
for at gå i skole igennem skolernes indsatser for 
idræt og bevægelse.

• Skoler, der har etableret åbne skolesamarbejder 
med lokale idrætsforeninger.

• Skolernes evne til at samarbejde med forenings-
livet/civilsamfundet omkring en bevægelses-
dagsorden

2.  KOMMUNAL BEVÆGELSESPOLITIK FOR 
SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET 
De lokale byråd bør udarbejde en kommunal po-
litik for børne- og ungeområdet omkring idræt og 
bevægelse i skolen såvel som i førskole-indsatsen i 
daginstitutioner. 

Som en del af politikken bør der udarbejdes lo-
kale inspirationskatalog til skoleledelser og læ-
rere. Endvidere kan det indgå, at hver skole ud-
arbejder en bevægelsesstrategi og handleplan.  

3.  OBLIGATORISK BEVÆGELSE PÅ LÆRERUD-
DANNELSEN 
Der skal oprettes et lovkrav om, at bevægelse som 
et pædagogisk/didaktisk redskab skal indgå som et 
obligatorisk element i læreruddannelsen, dvs. både 
teoretisk og praktisk på linje med almen didaktik, 
pædagogisk teori mv. 

Kulturen starter i uddannelsen af det pædagogiske 
personale. Ved at gøre bevægelsen til en naturlig 
del af alle læreres værktøjskasse, kan bevægelses-
kulturen i skolen skabes på sigt.

 

 
 
 
 



 
 
 

Dansk Skoleidræt står til rådighed

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorga-
nisation, som har over 1.300 medlemsskoler fordelt 
på 15 kredsforeninger. I 2018 dækkede medlems-
skolerne mere end 500.000 elever. 

Dansk Skoleidræt yder en stor faglig indsats for 
bevægelse og idræt i skolen. For eksempel har or-
ganisationen udviklet og gennemført en række 
indsatser med fokus på implementering af kravet 
om gennemsnitlig 45 minutters daglig bevægel-
se i folkeskolens undervisning. Det omfatter bl.a. 
’Sæt Skolen i Bevægelse’, der skal give inspirati-
on til bevægelse i de boglige fag samt ’Skab Kul-
tur for Bevægelse”, målrettet kommuner og skoler.  

Dansk Skoleidræt tilbyder viden og inspiration om 
bevægelse og idræt samt afholder kurser og et væld 
af aktiviteter. Endvidere indgår organisationen lø-
bende i forskellige udviklingsprojekter med henblik 
på at fremme alle elevers læring og trivsel gennem 
idræt og bevægelse. 

Dansk Skoleidræt står klar til at indgå i dialog og stil-
le vores viden og indsigt til rådighed arbejdet med 
at implementere idræt og bevægelse i skolen, her-
under at skabe en fælles struktur, der kan sikre, at vi 
som samfund får skabt en god kultur for en varieret 
skoledag med idræt og bevægelse. 
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