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• Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: 
”Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen – en statuskortlægning november 
2015”, Dansk Skoleidræt 2015.

• Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der har som overordnet mål at fremme 
læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse for alle elever i skolen. Ved at 
kompetenceudvikle lærere og skoler samt tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, giver 
Dansk Skoleidræt eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. 

• Dansk Skoleidræt har i perioden 26. oktober til 30. oktober gennemført en landsdækkende 
undersøgelse med det formålet at belyse, hvordan det går på landets skoler med at integrere mere 
bevægelse i skoledagen. Det er hensigten, at undersøgelsen skal danne grundlag for, at Dansk 
Skoleidræt både nu og i fremtiden kan vejlede og inspirere landets lærere bedst muligt ift. den 
daglige bevægelse i skolen.

• Undersøgelsen er udarbejdet af Dansk Skoleidræts dokumentationsafdeling i samarbejde med 
Dansk Skoleidræts kommunikationsafdeling. Ansvarlig dokumentationskonsulent for 
undersøgelsen kan kontaktes på mail bc@skoleidraet.dk eller tlf. 29899817 og ansvarlig 
kommunikationskonsulent kan kontaktes på nhs@skoleidraet.dk eller tlf. 29732599.
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• Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey
Solution – online spørgeskema og analyseværktøj).

• Data blev indsamlet i perioden 26. oktober kl. 07.00 til 30. oktober kl. 13.00  af Dansk Skoleidræts 
dokumentationsafdeling. Denne varighed blev bestemt forud for undersøgelsens start, og undersøgelsen blev 
opsat til at lukke automatisk ud fra dato og klokkeslæt. Det var således varigheden der satte ramme for 
undersøgelsen frem for deltagerantal (fx kvote af 1000 respondenter).

• Invitationen blev sendt til alle landets folkeskoler via deres hovedmail, udtrukket fra Undervisningsministeriets 
Institutionsregister pr. november 2015. Det har været frivilligt for skolerne, at videreformidle invitationen til 
deres PersonaleIntra og lærermails således, at flest muligt folkeskolelærere og pædagoger fra alle 
fagområder og fra alle klassetrin blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 

• I invitationen blev deltagerne gjort opmærksomme på, at Dansk Skoleidræt stod bag undersøgelsen, og at de 
ved at besvare spørgeskemaet ville kunne hjælpe Dansk Skoleidræt med at forbedre og målrette tiltag der 
kan løse udfordringer i lærernes hverdag. Deltagerne blev endvidere gjort opmærksomme på 
undersøgelsens varighed. 

• Undersøgelsen har været 100% anonym og Dansk Skoleidræt er således ikke bekendt med respondenternes 
navn, adresse og skolenavn. 

• For at skabe størst mulig spredning på respondenterne i forhold til fagområde, funktion, region, klassetrin 
blev invitationen sendt bredt ud til alle landets skoler, med ønske om at skolerne derefter selv ville udbrede 
undersøgelsen blandt alle skolens lærere og pædagoger. Dansk Skoleidræt målrettede således ikke 
invitationen til specifikke målgrupper i blandt folkeskolelærerne. 





Total 1513 respondenter har deltaget i undersøgelsen
Af de 1513 respondenter har 1210 markeret sig som lærere og 303 som pædagoger.
Det totale antal respondenter varierer dog fra spørgsmål til spørgsmål pga. frafald samt frivillige spørgsmål.

Spørgsmål: ”Hvad er din funktion på skolen?”

n=1513



Der ses en fin spredning af respondenterne over alle landets regioner. 
Dog færrest i Region Nordjylland og flest respondenter i Region Syddanmark. 

Spørgsmål: ”Region”

n=1513

Antal

Svar Total

Nordjylland 211

Midtjylland 359

Syddanmark 381

Sjælland 261

Hovedstaden 301

Total 1513



Lærerne er hovedsageligt repræsenteret gennem faggrupperne dansk, matematik og idræt. 

Spørgsmål (kun lærere): ”Jeg underviser i følgende obligatoriske fag og emner” 

n=1182
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Antal

Svar Total

Dansk 679

Matematik 523

Idræt 509

Kristendomskundskab 360

Engelsk 313

Natur/teknologi 290

Historie 287

Billedkunst 210

Musik 144

Tysk el. Fransk 133

Geografi 104

Madkundskab 104

Håndværk og design 96

Biologi 91

Samfundsfag 89

Fysik 83

Kemi 74

Sløjd 33

Håndarbejde 26





–

”Total set vurderer 75 pct., at den skole de er ansat på, opfylder kravet om 45 minutters daglig 
bevægelse.” 

Spørgsmål: ”I hvilken grad vurderer du, at I opfylder kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse på din skole?”

n=1466

Procent

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total
Kravet om 45 minutters daglig 
motion og bevægelse opfyldes på 
din skole 27% 48% 21% 3% 1% 100,00%

Antal

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total
Kravet om 45 minutters daglig 
motion og bevægelse opfyldes på 
din skole 389 711 303 50 13 1466
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”Der ses regionale forskelle på den oplevede grad af om kravet om bevægelse opfyldes”
• Forskellen er op til 12 procentpoint, svarende til en forskel på 17 pct. mellem den region med færrest og den med flest. 
• I Region Syddanmark oplever flest (81 pct.) at kravet om bevægelse opfyldes, mens færrest i Region Hovedstaden (69pct.)”

Spørgsmål: ”I hvilken grad vurderer du, at I opfylder kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse på din skole?”

nTotal=1466, nNordjylland=208, nMidtjylland=349, nSyddanmark=368, nSjælland=253, nHovedstaden=288

Procent Antal (n)

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Nordjylland 22,00% 54,00% 22,00% 2,00% 1,00% 208

Midtjylland 27,00% 47,00% 21,00% 4,00% 1,00% 349

Syddanmark 31,00% 50,00% 16,00% 2,00% 1,00% 368

Sjælland 31,00% 43,00% 22,00% 4,00% 0,00% 253

Hovedstaden 20,00% 49,00% 25,00% 6,00% 1,00% 288

Total 1466



–

• 83 pct. af pædagogerne vurderer, at kravet om 45 min. daglig motion og bevægelse opfyldes.
• 73 pct. at lærerne vurderer, at kravet om 45 min. daglig motion og bevægelse opfyldes.
• Der ses altså en tendens til, at pædagogerne i højere grad end lærerne vurderer at kravet opfyldes. Begge 

funktionsgruppe vurderer dog generelt set en høj grad af opfyldelse.  

Spørgsmål: ”Hvad er din funktion” krydset med ”I hvilken grad vurderer du, at I opfylder kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse på din skole?

nTotal=1466, nLærer=1173, nPædagog=293

”Total set vurderer 75 pct., at den skole de er ansat på, opfylder kravet om 45 minutters daglig 
bevægelse.” 





–

”Total set oplever 69 pct. af lærerne og pædagogerne, at kvaliteten af den daglige bevægelse er 
tilfredsstillende.”

Spørgsmål: ”I hvilken grad oplever du, at kvaliteten af bevægelsen på din skole er tilfredsstillende?”

nTotal=1392
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Procent

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total

Kvaliteten af bevægelsen på din 
skole er tilfredsstillende. 15,00% 54,00% 25,00% 3,00% 3,00% 100,00%

Antal

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total

Kvaliteten af bevægelsen på din 
skole er tilfredsstillende. 205 750 352 47 38 1392



–

”Der ses regionale forskelle på den oplevede grad af tilfredshed med kvaliteten.”
• Forskellen er helt op til 18 procentpoint, svarende til en forskel på 30 pct. mellem den region med færrest og den med 

flest. 
• I Region Syddanmark oplever flest (77 pct.) at bevægelsen er tilfredsstillende, mens færrest i Region Hovedstaden (59 pct.)

Spørgsmål: ”I hvilken grad oplever du, at kvaliteten af bevægelsen på din skole er tilfredsstillende?” krydset med ”Region”

nTotal=1392, nNordjylland=197, nMidtjylland=330, nSyddanmark=350, nSjælland=241, nHovedstaden=274

Procent

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Nordjylland 15,00% 50,00% 31,00% 2,00% 1,00%

Midtjylland 15,00% 52,00% 26,00% 4,00% 4,00%

Syddanmark 17,00% 60,00% 19,00% 1,00% 3,00%

Sjælland 14,00% 59,00% 24,00% 4,00% 0,00%

Hovedstaden 12,00% 47,00% 29,00% 7,00% 5,00%

Total 3,00%



–

”Der ses en tendens til, at pædagogerne i højere grad end lærerne oplever, at kvaliteten er 
tilfredsstillende. ”
• Total set oplever 69 pct. af lærerne og pædagogerne, at kvaliteten af den daglige bevægelse er 

tilfredsstillende.
• 81 pct. af pædagogerne oplever, at kvaliteten af den daglige bevægelse er tilfredsstillende.
• 66 pct. at lærerne oplever, at kvaliteten af den daglige bevægelse er tilfredsstillende.

Spørgsmål: ”I hvilken grad oplever du, at kvaliteten af bevægelsen på din skole er tilfredsstillende?” krydset med ”Hvad er din funktion på skolen?”

nTotal=1392, nLærer=1125, nPædagog=267

Procent

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Lærer 13,00% 53,00% 27,00% 4,00% 3,00%

Pædagog 23,00% 58,00% 16,00% 1,00% 1,00%





–

”Total set vurderer 63 pct., at de har behov for vejledning og inspiration i arbejdet med at 
integrere 45 minutters bevægelse i skoledagen.”

Spørgsmål: ”I hvilken grad oplever du, at du har brug for vejledning og inspiration i dit arbejde med at integrere 45 minutters bevægelse i skoledagen?”

nTotal=1403

Procent

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total
Du har brug for vejledning og 
inspiration i dit arbejde med at 
integrere 45 minutters bevægelse i 
skoledagen. 26,00% 37,00% 26,00% 10,00% 1,00% 100,00%

Antal

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total
Du har brug for vejledning og 
inspiration i dit arbejde med at 
integrere 45 minutters bevægelse i 
skoledagen. 361 520 366 142 14 1403
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–

”Der ses kun små regionale forskelle på behovet for vejledning og inspiration”
• Forskellen er op til 6 procentpoint, svarende til en forskel på 10 pct. mellem den region med færrest og den med flest. 
• I Region Midtjylland oplever flest (65 pct.) et behov for vejledning og inspiration, mens færrest i Region Hovedstaden og 

Nordjylland (59 pct.)

Spørgsmål: ”I hvilken grad oplever du, at du har brug for vejledning og inspiration i dit arbejde med at integrere 45 minutters bevægelse i skoledagen?” krydset med ”Region”

nTotal=1403, nNordjylland=199, nMidtjylland=334, nSyddanmark=353, nSjælland=242, nHovedstaden=275

Procent Antal (n)

Svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Nordjylland 22,00% 37,00% 29,00% 12,00% 0,00% 199

Midtjylland 24,00% 41,00% 22,00% 11,00% 2,00% 334

Syddanmark 26,00% 37,00% 28,00% 8,00% 1,00% 353

Sjælland 24,00% 35,00% 31,00% 10,00% 0,00% 242

Hovedstaden 31,00% 35,00% 23,00% 10,00% 1,00% 275

Total 1403



–

• 64 pct. at lærerne oplever, at de har behov for vejledning og inspiration, mens hver tiende (10 pct.) slet ikke 
oplever et behov.

• 58 pct. af pædagogerne oplever, at de har behov for vejledning og inspiration, mens 12 pct. slet ikke oplever et 
behov. 

Spørgsmål: ”Hvad er din funktion” krydset med ” ”I hvilken grad oplever du, at du har brug for vejledning og inspiration i dit arbejde med at integrere 45 minutters bevægelse i skoledagen?”

nTotal=1403, nLærer=1135, nPædagog=268

”Total set vurderer 63 pct., at de har behov for vejledning og inspiration i arbejdet med at integrere 45 
minutters bevægelse i skoledagen. Behovet er størst blandt lærerne.”


