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Kropslig dannelse hos børn og unge 

Kropslig dannelse er fundament for at kunne indgå i aktive fællesskaber i alle livets faser. Børn bør lære at

bevæge sig på samme måde, som de skal lære at læse, skrive og regne. Man kan således snakke om, at

kroppen skal dannes til at begå sig i verden på samme måde, som man i dansk lærer at læse og skrive, fordi

det er nødvendigt for at begå sig i samfundet som en aktiv borger1. Derved understøtter udvikling af børns

kropslige dannelse i høj grad folkeskolens formål.

I figurens grå felter er der eksempler på de følelser og den adfærd,
der opstår hvis et af de farvede felter (elementer af kropslig dannelse)
ikke er til stede i forbindelse med en bevægelsesaktivitet, og som
derved vil forhindre en meningsfuld deltagelse. Alle de farvede felter
skal stimuleres for at understøtte udviklingen af kropslig dannelse.

KROPSLIG DANNELSE I  GRUNDSKOLEN

Kropslig dannelse understøtter børns deltagelse i bevægelsesaktiviteter ved
at stimulere udviklingen af fysiske færdigheder, motivation og selvtillid,
samt viden og forståelse for at deltage i (bevægelses)aktiviteter alene eller
sammen med andre i forskellige sammenhænge (fx undervisningen,
skolegården, foreningslivet mm.). Ved at understøtte børns kropslige
dannelse gives de bedste betingelser for at udvikle bevægelsesrelaterede
kompetencer, følelser og holdninger. Dette understøtter børnenes alsidige
udvikling samt deres muligheder for at tage stilling og handle omkring
kroppen og dermed for deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Således
stimuleres børnene til at etablere gode bevægelsesvaner og forblive aktive
gennem hele livet2. De vil ikke kun leve længere og have højere livskvalitet,
de vil også trives bedre, have højere skolemotivation og præstere bedre
fagligt.

Ved en kropslig dannelses-tilgang er barnets holdninger og følelser
forbundet til bevægelse lige så centrale som de fysiske kompetencer.
Barnets kropslige dannelse udvikles, når det oplever glæde ved at bevæge
sig, har selvtillid til at bevæge sig frit og kreativt, og når det ved, hvordan det
indgår i bevægelsesaktiviteter3.

For at understøtte en sådan positiv udvikling i kropslig dannelse skal
bevægelse være meningsfuldt for børnene her og nu3. Figuren illustrerer,
hvilke elementer der skal være til stede for, at barnet oplever meningsfuld
deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Hvis et element mangler, opstår der
følelser eller adfærd hos barnet, som vil forhindre en meningsfuld
deltagelse og som dermed hæmmer en positiv udvikling i forhold til
kropslig dannelse (eksempler ses i de yderste felter). Det er derfor vigtigt at
planlægge bevægelsesaktiviteter, der giver mulighed for at opnå alle
elementerne.

Det er således en del af skolens formål at danne børnene til - også
kropsligt - at kunne begå sig i verden. Kropslig dannelse i hele skoledagen
og i idrætsfaget har således en uddannelsesmæssig værdi og bidrager til at
lykkes med dette4.

Kropslig dannelse er en helhedsorienteret tilgang til bevægelse og fysisk
aktivitet3. Udgangspunktet er, at man bevæger sig i det omfang, som ens
niveau af kropslig dannelse 5.

Høje niveauer af fysisk aktivitet, motivation, selvtillid, motorik og kondition
(de individuelle elementer af kropslig dannelse) har hver især en positiv
betydning for børns trivsel, sundhed og læring. Du kan læse mere om disse
sammenhænge i faktaarkene på skoleidraet.dk.

Kropslig dannelse styrker børns mentale trivsel. Dette ses blandt andet ved,
at børn med et alderssvarende niveau indenfor alle domænerne i kropslig
dannelse oplever højere niveauer af lykke, er mere modstandsdygtige og
har mere tillid til andre børn6.

Børn, der er kropsligt dannede, har kapaciteten og lysten til en fysisk aktiv

livsstil7. Således er der en positiv sammenhæng mellem kropslig dannelse
og øget motivation for at være fysisk aktiv8 samt for deltagelse i fysisk
aktivitet, sport og idræt6,9,10. Desuden har kropsligt dannede børn øget
sandsynlighed for, at leve op til myndighedernes anbefalinger for fysisk
aktivitet og stillesiddende adfærd11, at benytte aktiv skoletransport, samt at
have god kondition12 og en hensigtsmæssig vægtstatus13.

Det er vigtigt at fokusere på at stimulere alle fire elementer af kropslig
dannelse, så eleven oplever deltagelsen som meningsfuld (se figuren).
Således har idræt og bevægelse i skolen større effekt på centrale kognitive
funktioner som arbejdshukommelse, og evnen til at fokusere, når fysisk
aktivitet ikke blot har fokus på ét element (som fysisk kapacitet), men
kombineres med emotionelle elementer (motivation og selvtillid) og social
udfordring14.

VIDENSKABELIG EVIDENS



Kropslig dannelse handler om at udvikle de færdigheder, den viden og den
adfærd, der giver børn selvtillid og motivation til at leve et aktivt og sundt
børne- og senere voksenliv. Man kan sige, at kropslig dannelse handler om
at stimulere til aktive vaner hos børn med mulighed for et lykkeligere og
sundere liv.

Dét, man kan og gør med sin krop, afhænger ikke kun af de fysiske
færdigheder, men også af fx de holdninger og følelser, som er forbundet til
det at bevæge sig. Dvs. hvordan du handler, føler og tænker i forbindelse
med bevægelse. Således skaber kropslig dannelse synergi, idet
domænerne (se figuren) påvirker hinanden gensidigt i en positiv retning
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E M O T I O N E L L E

• Kropslig dannelse er en helhedsorienteret tilgang til
bevægelse og fysisk aktivitet, som indeholder fysiske,
emotionelle og kognitive aspekter.

• Kropslig dannelse er grundlaget for den enkeltes
kapacitet og tilbøjelighed til at deltage i bevægelse og
fysiske aktiviteter her og nu og gennem hele livet.

• Kropslig dannelse sætter fokus på, at såvel motivation
som selvtillid, fysiske kompetencer samt viden og
forståelse er afgørende for, om børn vælger bevægelse
til eller fra.

• Bevægelsesaktiviteter skal være meningsfulde for
børnene her og nu for at understøtte en positiv udvikling
i kropslig dannelse.

• Alle domæner af kropslig dannelse skal stimuleres for, at
det enkelte barn oplever meningsfuld deltagelse i
bevægelsesaktiviteter.

• Kropslig dannelse skaber synergi, idet domænerne
påvirker hinanden gensidigt i en positiv retning.

• Kropslig dannelse er den danske oversættelse af
Physical Literacy. PL-net.dk har lavet et forståelsespapir
af kropslig dannelse i en dansk kontekst, som du kan
finde her.

• Læs mere om kropslig dannelse på skoleidraet.dk og
PL-net.dk
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