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Godt gang i bevægelsen på landets skoler 

En ny stor undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden blandt landets lærere og 

pædagoger viser, at her i år to med skolereformen har den daglige bevægelse fundet fodfæste i 

skoledagen. Der er dog fortsat brug for masser af inspiration til at få bevægelsen ind i alle fag.  

 

Det kræver både kreativitet og disciplin at få bevægelse ind i undervisningen på landets skoler 

som et naturligt element i hele skoledagen. Men med skolereformens ankomst sidste skoleår 

fulgte også et krav om, at elever på landets skoler skal bevæge sig 45 minutter om dagen. 

Dermed er bevægelse ikke kun et tema i idrætstimerne, men også i de boglige fag, hvor 

lærerne såvel som eleverne har skullet øve sig i eksempelvis at løbe stavelsesstafet i dansk 

eller hinke en brøk i matematik.  

Og det er de efterhånden blevet ret gode til. I en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og 

TrygFonden blandt 1.513 lærere og pædagoger fra hele landet vurderer 75 % af de adspurgte, 

at den skole, de er ansat på, opfylder kravet om 45 minutters daglig bevægelse.  

- Undersøgelsen giver et solidt billede af det, vi klart havde på fornemmelsen. Nemlig at rigtig 

mange af landets skoler her i reformens andet år er kommet langt i arbejdet med få mere 

bevægelse integreret i skoledagen. Bevægelse understøtter læring, sundhed og trivsel, og 

derfor er glædeligt, at det nu for alvor vinder indpas og bliver prioriteret, siger formand for 

Dansk Skoleidræt, Finn Kristensen. 

I undersøgelsen siger 69 % af lærerne og pædagogerne samtidig, at kvaliteten af bevægelsen 

er tilfredsstillende. 

- Bevægelse er et af de elementer i reformen, der skulle give de længere skoledage variation og 

skabe motivation og mere skoleglæde blandt eleverne. Den del er vi nu kommet nærmere. 

Samtidig er der opstået et mere nuanceret billede af, hvad bevægelse er. Det handler ikke kun 

om at få pulsen i vejret. Bevægelse er mange ting, så det er vigtig at have for øje, hvorfor 

eleverne skal bevæge sig, og hvad det skal understøtte i undervisningen, siger Finn Kristensen. 

Mere bevægelse kræver inspiration 

Med længere skoledage og flere undervisningstimer har en gennemgående tilbagemelding i 

reformens første år været, at lærere og pædagoger har haft svært ved at nå at forberede den 

ekstra bevægelse. I Dansk Skoleidræt og TrygFondens undersøgelse giver 63 % af de 

adspurgte lærere og pædagoger da også udtryk for, at de har brug for mere inspiration og 

vejledning på området. 

Netop inspiration og vejledning på en let og overskuelig måde er et af grundelementerne i 

Dansk Skoleidræt og TrygFondens program Sunde Børn Bevæger Skolen, som blandt andet via 

projektet Sæt Skolen i Bevægelse tilbyder alle skoler en lang række direkte implementerbare 

bevægelsesaktiviteter til de boglige fag – lige fra dansk til historie. 

- Underviserne søger kontinuerligt efter de gode løsninger, og i kølvandet på skolereformen 

oplever vi en kæmpe efterspørgsel på de materialer og kurser, som ligger i programmet Sunde 

Børn Bevæger Skolen. Det er vi naturligvis meget glade for og tilfredse med, siger programchef 

i TrygFonden, Mette Meldgaard. 

Repræsentanter fra intet mindre end 951 forskellige folkeskoler har siden skolereformen trådte i 

kraft sidste skoleår deltaget i kurser eller modtaget materialer fra Sæt Skolen i Bevægelse. 
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For yderligere information: 

Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt, tlf. 40 24 57 66 

Niels Henrik Sørensen, kommunikationskonsulent i Dansk Skoleidræt, tlf. 29 73 25 99 

Signe Bache, kommunikationskonsulent i Dansk Skoleidræt, tlf. 29 72 53 68 

 

Om undersøgelsen fra Dansk Skoleidræt  

Dansk Skoleidræt har i perioden 26. oktober – 30. oktober 2015 foretaget en undersøgelse 

blandt landets lærere og pædagoger med det formål at belyse, hvordan det går på landets 

skoler med at integrere mere bevægelse i skoledagen. Dataindsamlingen er foregået gennem et 

internetbaseret spørgeskema. Skolelærere og pædagoger fra alle fagområder og alle klassetrin 

blev inviteret pr. mail til at deltage i undersøgelsen. Totalt set har 1.513 lærere og pædagoger 

fra alle skolens fagområder tilkendegivet deres holdning til forskellige udsagn. Fordelingen af 

svar for de tre udsagn brugt i denne pressemeddelelse kan ses på næste side. 

 

En aktiv skole med Dansk Skoleidræt og TrygFonden 

Sunde Børn Bevæger Skolen er navnet på Dansk Skoleidræt og TrygFondens samlede program 

for sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Et program der gennem en aktiv skoledag skal få 

flere børn og unge til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet. 

Programmet indeholder seks forskellige indsatser. Tilsammen sikrer de en skoledag med 

kvalificerede bevægelsestilbud – lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader 

skolen om eftermiddagen. Et eksempel på en indsats er Sæt Skolen i Bevægelse, der giver alle 

lærere og pædagoger mulighed for gratis at hente konkrete idéer til fysisk aktivitet i den 

boglige undervisning.  

Læs mere om Sunde Børn Bevæger Skolen på www.sbbs.info 

 

  

http://www.sbbs.info/
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Spørgsmål fra Dansk Skoleidræts undersøgelse, der er brugt i pressemeddelelsen: 

 

  


