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1.	
  Baggrund	
  
Den nye skolereform ligger op til at fysisk aktivitet i højere grad implementeres i den danske
folkeskole.
På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i
gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede
skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i
den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende
undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som
morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde
med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse
1
bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold .
Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring er et spørgsmål, der med varierende styrke
har været diskuteret de senere årtier både i folkeskolekredse, i idrættens verden, i
forskningen og blandt politikere. På en konsensuskonference I oktober 2011diskuterede
forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter fra Idrættens organisationer
samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet forholdet mellem fysisk aktivitet
og læring. Det blev på baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne
konkluderet, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring
2
uanset alder. Konsensusrapporten fastslår at sammenhængen blandt andet hænger
sammen med
- At fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til
problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder,
arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed
- At fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisning
har vist sig at fremme læring
- At læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret
og indebærer succesoplevelser
Der fastslås, at der kan konkluderes ganske mange sammenhænge mellem forskellige former
for fysisk aktivitet (herunder blandt andet skolebaseret fysisk aktivitet, klassebaseret fysisk
3
aktivitet og aktivitet i pauser) og faglige fremskridt i skolen . Der mangler dog fortsat viden om
hvilke typer af fysisk aktivitet (herunder omfang og tidsmæssig fordeling), der virker bedst og
4
hvordan aktiviteterne skal organiseres for at skabe læring .
Mange skoler viser interesse for begrebet bevægelseskultur. KOSMOS har på baggrund
heraf afholdt temadage og kompetenceudvikling af forskellige professioner omkring
bevægelseskultur på flere skoler, ligesom der er indgået aftaler omkring temadage og
kompetenceudvikling om bevægelseskultur på skoler i 2010-2012. Nogle af de former mange
skoler i øjeblikket eksperimenterer med er blandt andet
- Morgenmotion før skoletid herunder løbe
- Aktive pauser i undervisningen
- Integrering af fysisk aktivitet i undervisningen
Det er dog fortsat uklart, hvilke elementer en bevægelseskultur bør indeholde for at bidrage til
elevernes læring i f.eks. dansk og matematik. Vi ville derfor afprøve hvordan henholdsvis
5
6
morgenmotion, aktive pauser i undervisningen og integreret fysisk aktivitet i undervisningen
kunne implementeres i undervisningen, og hvordan disse forskellige elementer af en
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Undervisningsministeriet (2013) Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen.
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Kunststyrelsen (2011) Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference.
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Pauser, der ikke nødvendigvis indeholder et fagligt element
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Bevægelsesaktiviteter med et fagligt fokus
3
4

Bevægelse og læring – hvad virker?

1	
  

bevægelseskultur havde indflydelse på elevernes læring bredt betragtet. Vi arbejder ud fra en
hypotese om, at forskellige udmøntninger af bevægelseskulturbegrebet bidrager forskelligt til
elevernes læring.
Projektet er finansieret af KOSMOS, Nationalt Videncenter for Kost, Sundhed og Motion og
gennemført i et samarbejder mellem Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syddanmark
og lærere og elever fra en specialskole og to folkeskoler. Projektarbejdere har været Mette
Munk, lektor, ph.d. studerende, UC Syddanmark; Pia Paustian, lektor, UC Syddanmark;
Katrine Bertelsen, lektor, UC Syddanmark og Dorte S. Rosenlund, projektmedarbejder, UC
Syddanmark.
Tak til de deltagende skoler i projektet!
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2.	
  Beskrivelse	
  af	
  projektet	
  
Der blev via hjemmesider og nyhedsbreve rekrutteret skoler til projektet. De fire deltagende
skoler blev udvalgt blandt rigtig mange interesserede skoler fra hele landet, hvilket viser en
stor interesse på området. Følgende elever og faglærere var repræsenteret på de fire skoler:
Figur 1: Deltagende elever og faglærere
Skole 1
Skole 2
Klasse/Årgang/Afdeling 2.årgang
Indskoling og
6.årgang
mellemtrin

Faglærere

Dansk og
idræt

Alle fag

Skole 3
3.klasse

Dansk og
matematik

Skole 4
Yngste,
mellemste og
ældste
elevgruppe
(specialskole)
Alle fag

De deltagende lærere skulle med deres klasser gennemføre tre forløb af mindst 2-3 ugers
varighed fra Januar 2012 til Maj/juni 2012.
- Et undervisningsforløb med morgenløb eller anden fysisk aktivitet om
morgenen eller forud for den pågældende undervisningslektion.
- Et undervisningsforløb med aktive pauser indlagt i løbet af
undervisningslektionen.
- Et undervisningsforløb hvor fysisk aktivitet integreres i
undervisningsaktiviteterne.
På grund af lock-out fik ikke alle skolerne gennemført alle tre undervisningsforløb (se figur 3).
Forud for projektet blev der på hver af de fire skoler afholdt et møde med de deltagende
lærere, hvor projektets baggrund, formål, aktiviteter og evaluering blev diskuteret med
lærerne.

3.	
  Evaluering	
  
Følgende evalueringsspørgsmål dannede udgangspunkt for projektets evaluering
1. Er det muligt at hæfte begrebet ”bevægelseskultur” i institutionerne op på
den grundlæggende læringsdiskussion?
2. Hvilke udfordringer er der ved at integrere henholdsvis morgenløb, aktive
pauser i undervisningen og integreret fysisk aktivitet i undervisningen?
3. Har nogle elever større glæde ved og udbytte af morgenløb før skoletid,
aktive pauser i undervisningen og integreret fysisk aktivitet i
undervisningen end andre elever?
4. Kan der ved hjælp af evalueringsinstrumentet Learning Rating Scale
registreres et større læringsudbytte af undervisningen, når lærerne
indfører morgenmotion, aktive pauser eller integrerer fysisk aktivitet i
undervisningen

Bevægelse og læring – hvad virker?

3	
  

Evalueringen bestod af to dele
- Et erfaringsopsamlingsmøde med de deltagende lærere på hver af de fire
skoler efter projektets afslutning med udgangspunkt i ovenstående
7
evalueringsspørgsmål. Dette møde skulle bidrage til besvarelse af
evalueringsspørgsmål 1-3.
-

Evalueringsinstrumentet Learning Rating Scale udfyldt af eleverne
under/efter de tre undervisningsforløb samt i forbindelse med et traditionelt
undervisningsforløb. LRS er et evalueringsinstrument, der kan bruges af
undervisere til at finde ud af, i hvor høj grad eleverne lærer noget i skolen.
Skalaen består i al sin enkelthed af fire linjer, der er nøjagtigt 10cm lange
og hvor der i den ene ende er en sur smiley og i den anden ende en glad
smiley. Ideen er her, at man beder eleverne om at give udtryk for (1) i hvor
høj grad de lærer noget i skolen (”Fagligt”), (2) hvordan de har det i skolen
(”Socialt”) (3) hvordan lærerens måde at undervise på passer til eleverne
(”Metode”) og (4) i hvor høj grad, der forventes noget af dem i skolen
(”Forventning”).
Den del af evalueringen skulle bidrage til besvarelse af
evalueringsspørgsmål 4.

Figur 2: Oversigt over projektets generelle forløb

Rækkefølgen og placeringen af de tre undervisningsforløb var det op til de enkelte skoler selv
at beslutte, og det specifikke projektforløb er derfor forskelligt fra skole til skole.
Alle skoler sendte forud for projektets opstart en oversigt/halvårsplan over, hvornår de enkelte
undervisningsforløb skulle gennemføres og nogle korte stikord til, hvordan
undervisningsforløbene ville blive organiseret. Pga. lockout blev nogle skoler desværre
forhindret i at gennemføre ét eller flere af forløbene (figur 3). Nogle af skolerne arbejdede i
forvejen med et eller flere af undervisningsforløbene i deres daglige undervisning – f.eks. var
der flere skoler, der allerede inden projektets start gjorde meget brug af integreret fysisk
aktivitet i undervisningen (figur 3). Dette fortsatte skolerne selvfølgelig med under
projektperioden, og det er derfor ikke muligt for alle skoler at evaluere de enkelte
delelementer adskilt, som det oprindeligt var tanken. Til det skal siges, at det selvfølgelig kun
er positivt, at fysisk aktivitet på den ene eller den anden måde allerede er en del af
undervisningen på mange folkeskoler.
Til erfaringsopsamlingsmødet var det ikke på alle skoler, alle lærere, der havde deltaget i
projektet, der kunne deltage i erfaringsopsamlingsmødet (figur 3). På de skoler, hvor ikke alle
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Logbøger over lærernes erfaringer, oplevelser og konkrete aktivitetsbeskrivelser udgik af evalueringen, da ingen af
lærerne havde valgt at føre logbøger.
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de deltagende lærere kunne være med i mødet, begrænses erfaringsopsamlingen derfor af,
at nogle få lærere må tale på mange læreres vegne. Især på de skoler, hvor hele skolen har
deltaget i projektet, er det svært at få et indtryk af skolens arbejde med projektet som helhed.
De lærere, der deltog på erfaringsopsamlingsmødet bidrog dog alle med værdifuld og brugbar
viden.
Nogle skoler har sendt LRS skemaer for både deres ”almindelige” undervisning, fra
undervisningsforløbet med morgenmotion, fra undervisningsforløbet med integreret fysisk
aktivitet og fra undervisningsforløbet med aktive pauser, mens der fra andre skoler kun er
LRS skemaer for enkelte forløb (figur 3). Antallet af respondenter varierer desuden betydeligt
både indenfor og mellem de enkelte skoler (figur 3).
Figur 3: Oversigt over projektdeltagelse og evaluering på de fire deltagende skoler
Skole 1

Skole 2

Skole 3

Skole 4

Projektdeltagelse:
Deltagende lærere

3 lærere

2 lærere

Alle

Deltagende
klasser/årgange

2.årgang
6.årgang

3.klasse

Alle

UndervisningsForløb

2.Årgang:
Morgenmotion
Integreret fysisk
aktivitet*
Aktive pauser

Meldt ud til alle i
indskoling og
mellemtrin
Meldt ud til alle i
indskoling og
mellemtrin
I udvalgte klasser:
Morgenmotion
Integreret fysisk
aktivitet*
Aktive pauser*

Morgenmotion
Integreret fysisk
aktivitet
Aktive pauser

Morgenmotion*
Integreret fysisk
aktivitet
Aktive pauser*

2 lærere fra
indskoling
Udvalgte klasser:
Morgenmotion
Integreret fysisk
aktivitet
Aktive pauser
Traditionel UV

2 lærere

1 lærer

Integreret fysisk
aktivitet
Traditionel UV

Integreret fysisk
aktivitet
Aktive pauser
Traditionel UV

6.årgang:
Morgenmotion
Aktive pauser
Evaluering:
Erfaringsopsamlingsmøde
LRS skemaer

2 lærere
2.årgang og
6.årgang:
Morgenmotion
Traditionel UV

*Skolerne arbejdede også inden projektet med dette element
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3.1	
  Erfaringsopsamling	
  
I dette kapitel redegøres for lærernes vigtigste erfaringer fra deres undervisningsforløb med
morgenmotion, aktive pauser og integreret fysisk aktivitet. I de indledende delkapitler
præsenteres skolerne hver for sig, hvorefter kapitlet afsluttes med en generelt opsamling af
erfaringerne fra de fire skoler.

3.1.1	
  Skole	
  1:	
  
På skole 1 har tre lærere deltaget i projektet med elever fra 2. og 6.årgang. Lærerne
underviser eleverne i dansk og i idræt. To af de tre lærere deltog i erfaringsopsamlingsmødet.
På 2. årgang er alle tre undervisningsforløb gennemført – dog med den tilføjelse, at integreret
fysisk aktivitet har været en gennemgående aktivitet gennem hele projektperioden, fordi dette
element var et element, som skolen i forvejen arbejdede med i deres undervisning. På 6.
årgang lå forløbet med integreret fysisk aktivitet i lock-out perioden, hvorfor dette forløb udgik.
Aktive pauser i undervisningen
Eleverne fik i mindre grupper ansvaret for i idrætsundervisningen at planlægge en kort aktiv
pause af ca. 2-5min varighed, som gruppen efterfølgende var ansvarlig for at afvikle i løbet af
danskundervisningen de efterfølgende uger. Undervisningen i idræt tog udgangspunkt i
trinmålene i Fælles Mål, hvor eleverne blandt andet skal ”planlægge og udføre forskellige
8
former for opvarmning og grundtræning” . Lærernes filosofi var at det i højere grad ville
motivere eleverne, hvis de selv havde været med til at planlægge de aktive pauser, end hvis
de aktive pauser blev igangsat og styret af læreren. Lærernes oplevelse med
undervisningsforløbet på 2.årgang var positivt. Eleverne på 2.årgang oplevede det som et
sjovt afbræk i undervisningen i dansk. På 6.årgang var lærernes erfaring, at skiftet fra den
aktive pauser tilbage fra undervisningen tog for lang tid, og at eleverne var svære at få til at
falde til ro og koncentrere sig efterfølgende. Lærerne blev overrasket over at de aktive
pauser, som de havde forestillet sig ville tage krudtet ud af eleverne faktisk fik den modsatte
effekt. De aktive pauser vurderes på 6.årgang kun at være nødvendige i de lange lektioner på
90min og ikke i de korte lektioner på 45min.
Lærerne mener, at aktive pauser skal være en integreret del af den måde, de har
undervisning på hver dag og i alle fag, hvis aktive pauser skal have den ønskede effekt og
blive en del af både elevernes og lærernes kultur.
På 2.årgang har lærerne også tidligere gjort sig erfaringer med aktive pauser i undervisningen
og har gode erfaringer med over en længere periode at ”vænne” eleverne til aktive pauser i
undervisningen. Lærerne på 2.årgang differentierer lærerne på baggrund af deres tidligere
erfaringer med aktive pauser i undervisningen mellem ”skal” og ”kan” pauser. ”Skal” pauserne
lægges som oftest ind i undervisningen i lektioner på mere end 45min. ”Kan” pauserne
lægges ind flere gange i løbet af undervisningen, men er frivillige, fordi lærerne oplever, at
der er stor forskel på, hvor ofte eleverne har brug for en aktiv pause, og at de aktive pauser
ødelægger nogle elevers koncentration og fordybelse, hvis de ligges ind i undervisningen
med kortere intervaller. Lærerne mener generelt, at indsatsen omkring mere fysisk aktivitet i
elevernes skolehverdag bør differentieres, og at der bør gøres overvejelser over om alle
elever har brug for det. De mener det i retorikken ligger, at mere fysisk aktivitet som en del af
undervisningen er gavnligt for alle elever, men ønsker en mere nuanceret debat på området,
og at indsatsen differentieres og målrettes dem, som har mest brug for det.
Morgenmotion
Elever og lærere fra 2. og 6.årgang (ca. 60 elever) mødtes om morgenen til en aktivitet på 1015min. Aktiviteten foregik som en fælles aktivitet for eleverne på 2. og 6.årgang, hvilket
lærerne oplever var en positiv oplevelse for både de yngste og de ældste elever. De ældste
elever var nemmere at få til at deltage, fordi det blev mere legalt at lege, når aktiviteten
foregik sammen med de yngre elever. Lærerne havde især succes med sneboldkamp, men
også andre aktiviteter som boldspil og stations- og fangelege fungerede godt. Lærerne
bestræbte sig på at introducere eleverne for aktiviteter, de ikke i forvejen kendte. Lærerne
finder det afgørende, at aktiviteterne er simple, og at introduktionen til aktiviteterne kan
holdes nede på et minimum. Lærerne ser det i den sammenhæng som en fordel, at de også
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har eleverne til idræt, og eleverne derfor ved, hvordan lærerne plejer at give en instruktion, og
fordi lærerne har erfaring med, hvordan sådanne instruktioner bedst gives.
Lærerne på 6.årgang oplevede, at morgenmotionen rent organisatorisk fungerede bedre end
de aktive pauser i undervisningen. De oplevede dog ingen særlig effekt af morgenmotionen,
måske fordi de fleste af eleverne i klassen i forvejen er fysisk aktive på skolens multibane
inden undervisningens start, og fordi de elever som normalt er meget lidt fysisk aktive også
var det under morgenmotionen.
Lærerne på 2.årgang oplevede heller ingen særlig effekt af morgenmotionen. Det er lærernes
oplevelse, at aktiviteten måske med fordel kan placeres over middag i stedet for om
morgenen, da eleverne på 2.årgang normalt har et meget højt energiniveau om morgenen, og
behovet for fysisk aktivitet derfor vurderes at være højere over middag end om morgenen.
Det er lærernes vurdering, at aktive morgenmotion på de små årgange kommer til at tage
meget lang tid, fordi eleverne især om vinteren er meget længe om at komme i og af tøjet.
Integreret fysisk aktivitet
Lærerne på 2.årgang har gode erfaringer med at integrere fysisk aktivitet i undervisningen.
De oplever, at eleverne finder undervisningen sjov, og at læringsudbyttet samtidig er højt. På
6.årgang finder eleverne også den fysisk aktive undervisning sjov, men på denne årgang er
lærerne mere usikre på det læringsmæssige udbytte af aktiviteterne.
Generelle betragtninger
Det er vigtigt for lærerne på både 2. og 6.årgang at formålet med at få fysisk aktivitet ind i
undervisningen er klar. Det er lærernes holdning, at fysisk aktivitet bør integreres i
undervisningen, fordi det bidrager til elevernes læring og ikke blot fordi det gør
undervisningen sjovere.
Generelt mener lærerne, at de har svært ved at vurdere det læringsmæssige udbytte af de tre
undervisningsforløb, fordi forløbene strakte sig over for kort tid.
Lærerne mener fagfagligt bedre de kan forsvare at integrere fysiske aktivitet i undervisningen
end at lave morgenmotion og aktive pauser. Som en lærer udtrykker det, er det nemmere at
forsvare over for sig selv og elevernes forældre at smække navneord med en fluesmækker
end at lave sneboldkamp de første 20 min af undervisningen. Lærerne forstår godt den
potentielle effekt af morgenmotion og aktive pauser i undervisningen, men deres egne
erfaringer har endnu ikke overbevist dem om betydningen og effekten heraf især ikke på
6.årgang.
Det er lærernes oplevelse, at fysisk aktivitet primært har sin berettigelse i undervisningen i
indskoling og mellemtrin. De mener endnu ikke udskolingen er gearet til dette arbejde, fordi
der mangler inspiration til aktiviteter og konkrete værktøjer. Lærerne oplever desuden, at det i
overbygningen kræver en større indsats at motivere eleverne til en mere fysisk aktiv skole
hverdag, hvilket dog blot understreger nødvendigheden af en indsats for denne aldersgruppe.

3.1.2	
  Skole	
  2	
  
På skole 2 blev projektet meldt ud til alle lærere i indskolingen og på mellemtrinet (skolen har
ingen overbygningsklasser). Kun to lærere deltog i erfaringsopsamlingsmødet, hvorfor det
primært er disse to læreres erfaringer og holdninger, der vil være repræsenteret i det
følgende. Begge lærere repræsenterede indskolingen.
Både aktive pauser og integreret fysisk aktivitet har været en central del af begge læreres
undervisning inden projektet. Lærerne har ikke ændret på disse aktiviteter i forbindelse med
projektet, men har skærpet den bevidste anvendelse heraf yderligere. Lærerne oplever, at
både skolens ledelse og kommunen prioriterer en mere aktiv skole hverdag, og at denne
prioritering har bidraget til implementeringen heraf på skolen.
Begge lærere er enige om, at integreret fysisk aktivitet virker bedst. De oplever, at integreret
fysisk aktivitet er med til at gøre læringen sjov, og at det fanger eleverne. De har også
positive erfaringer med aktive pauser, men finder dem mindre nødvendige, når fysisk aktivitet
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er integreret i undervisningen. Lærerne oplever, at aktive pauser er mere forstyrrende end at
integrere den fysiske aktivitet i undervisningen.
Det er lærernes vurdering, at både aktive pauser og integreret fysisk aktivitet kræver, at
eleverne ”skoles” hertil. Lærerne oplever, at undervisningen er mere kaotisk, når ikke
eleverne er vænnet til denne måde at undervise på, og at aktiviteterne derfor må være
enormt strukturerede, når eleverne de første gange introduceres for aktive pauser og
integreret fysisk aktivitet. De mener dog begge, at det efterfølgende udbytte er stort.
Lærerne afvikler primært aktiviteterne i klasseværelset og på gangene, fordi de oplever, at
eleverne nemmere distraheres og forsvinder ud af aktiviteterne, når disse afvikles på
udendørsarealerne. De erkender dog samtidig, at udendørsarealerne åbner op for mange
flere muligheder, end hvad der kan organiseres inden for, men altså kræver en yderligere
tilvænning af eleverne.
9

Lærerne finder inspiration i ”sæt skolen i bevægelse” og andre internetsider, bruger
aktiviteter fra deres erfaring med cooperative learning og er desuden gode til at vidensdele
kollegaer imellem.
Lærerne vurderer, at særligt de urolige drenge profiterer af fysisk aktivitet enten som pauser i
undervisningen eller som en integreret del af undervisningen, men at alle elever har stort
udbytte heraf. Begge lærere oplever dog børn, som ikke bryder sig om at bevæge sig i
undervisningen – nogle af disse børn er motoriske svage, mens andre blot oplever
undervisningen som ”flyvsk” og bliver distraherede af bevægelsesaktiviteterne.
Lærerne har kun fået positive tilbagemeldinger fra forældrene, og de mener i den forbindelse,
det er afgørende, at formålet med at bevæge sig i undervisningen tydeliggøres for forældrene
f.eks. i årsplaner eller ugeplaner. Begge lærere understreger, at fysisk aktivitet ikke bør
tvinges ind i undervisningen, men bør integreres, hvor det giver mening og kan være med til
at underbygge elevernes læring.

3.2.3	
  Skole	
  3	
  
På skole 3 har dansklæreren og matematiklæreren deltaget i projektet med deres 3.klasse.
Begge lærere deltog i erfaringsopsamlingsmødet, og alle tre undervisningsforløb blev
gennemført.
Morgenmotion
Morgenmotionen blev afviklet som et såkaldt ”løbebånd” i 4 uger i samarbejde med resten af
indskolingen. Tre gange om ugen efter elevernes formiddagsfrikvarter, mødtes eleverne
udenfor i stedet for i klasselokalet, og skulle løbe så langt de kunne på 12-14min (det
samlede tidsforbrug inden eleverne var tilbage i klasselokalet vurderes til 15-20min). Eleverne
løb runder af 400m, 700m eller 1000m efter niveau. Runderne blev talt, noteret og omregnet
til en konditionsfaktor så evt. forbedringer over de fire uger kunne registreres. Aktiviteten
foregik i elevernes almindelige tøj, og der gik derfor ikke tid fra til omklædning. Lærerne
vurderer, at aktiviteten fungerede godt, fordi aktiviteten var så enkel ,og der var meget lidt
eleverne skulle forholde sig til ud over at løbe. Lærerne oplever, at eleverne var motiverede,
men erkender samtidig, at motivationen for at løbe ville være svær at opretholde, hvis
morgenmotionen fandt sted i en periode på længere en fire uge. Lærerne vurderer, at der i
det tilfælde ville være brug for mere alsidige bevægelsesaktiviteter. Lærerne mener dog også,
at morgenmotionen, hvis den indføres som en permanent aktivitet bør placeres som et fag på
skemaet, så morgenmotionen ikke tager tiden fra anden undervisning. Lærerne har sammen
med skolens øvrige indskolingslærere evalueret undervisningsforløbet på et afdelingsmøde,
og der var blandt lærerne bred enighed om, at eleverne fik brugt deres energi under
morgenmotionen og derfor sad mere roligt og var mere koncentrerede, når de kommer ind til
undervisningen.
Aktive pauser i undervisningen
De aktive pauser i undervisningen blev typisk afviklet udenfor på skolens multibane med
kendte aktiviteter som ståtrold og dødbold. Lærerne oplever ikke, at de aktive pauser
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fungerede nær så godt som morgenmotionen fordi, de aktive pauser vurderes at skabe en for
stor opbrydning af undervisningen. Dette hænger givetvis sammen med, at lærerne fordi de
ønskede at få elevernes puls op, valgte af afvikle alle aktive pauser udenfor, og der derfor gik
rigtig lang tid med at få eleverne i overtøjet, ud på multibanen, igangsat aktiviteten og komme
tilbage til klasselokalet. Lærerne har efterfølgende valgt, at elever, der i de lange lektioner har
brug for en aktiv pause, i stedet for blot sendes ud og løbe en tur omkring multibanen.
Lærerne vurderer, at ca. halvdelen af eleverne vælger at holde denne aktive pause, og det er
lærernes oplevelse at eleverne efterfølgende er gode til hurtigt at falde tilbage i
undervisningen.
Integreret fysisk aktivitet i undervisningen
Lærerne brugte forskellige faglige bevægelseslege som en måde at integrere fysisk aktivitet i
undervisningen i de lange lektioner på 90min. De fandt inspiration på ”sæt skolen i
bevægelse” og brugte desuden flere aktiviteter fra deres erfaring med cooperative learning.
Det er lærernes oplevelse, at eleverne finder undervisningsformen sjov, og at det
læringsmæssige udbytte af de faglige bevægelseslege er godt. De finder det dog en smule
paradoksalt at integrere fysisk aktivitet i undervisningen i en klasse, hvor eleverne i forvejen
er meget aktive og faktisk befinder sig godt med at sidde stille og arbejde i længere tid.
Denne vurdering hænger givet vis sammen med, at det også er denne form for undervisning,
lærerne oplever, at eleverne er bedst til at modtage. Det er således lærernes erfaring, at det
er svært at give eleverne en kort og klar introduktion til de faglige bevægelseslege, der skal
foregå. Lærerne vurderer på baggrund heraf, at det er nødvendigt at vænne eleverne til
denne nye form for undervisning, og at forløbet med fysisk aktivitet integreret i
undervisningen derfor med fordel kan gentages flere gange hen over skoleåret.
Generelle betragtninger
Lærerne mener, at udbyttet blandt piger og drenge er lige stort. De mener på baggrund af
forløbet, at de måske med fordel kunne have afviklet nogle af aktiviteterne med drenge og
piger hver for sig, fordi ikke alle piger er trygge ved at være sammen med drengene, især når
der indgår bolde i aktiviteterne.
Lærernes oplevelser med på den ene eller den anden måde at gøre elevernes skolehverdag
mere aktiv er generelt positive. De oplever dog, at elementerne er nogen, som de som lærere
skal vænne sig til og blive klogere på, førend at muligheden kan udnyttes optimalt. De mener
bevægelseselementer, som dem de i dette projekt har arbejdet med, bør ligges ind i
årsplanen, så dette fokus ikke blot drukner i alle skolens andre opgaver. De finder det ikke så
afgørende om bevægelsen kommer ind i skolehverdagen som aktive pauser, morgenmotion,
integreret fysisk aktivitet eller en times idræt om dagen, blot den fysiske aktivitet finder sted.

3.2.4	
  Skole	
  4	
  
På skole 4, som er en specialskole har alle lærere og klasser deltaget i projektet. Eleverne på
skolen er inddelt i tre grupper: den mindste gruppe (gruppen med de yngste elever), den
største gruppe (gruppen med de ældste elever) og den mellemste gruppe (de resterende
elever). Alle tre undervisningsforløb er blevet gennemført på skolen. Fysisk aktivitet havde
også inden projektet en høj prioritet på skolen, hvorfor skolen allerede inden projektet havde
gjort sig erfaringer med flere af bevægelseselementerne på hele eller dele af skolen. I
erfaringsopsamlingsmødet deltog en enkelt lærer.
Morgenmotion
Den mindste gruppe havde allerede inden projektet motion hver morgen i form af enten en
gå- eller en løbetur. Morgenmotion blev også i den mellemste og største gruppe indført i
projektperioden. Eleverne mødte hver morgen op i løbetøj til en løbetur af kortere eller
længere distance alt efter niveau. Lærerne valgte at lade morgenmotionen bestå af gang/løb,
fordi aktiviteten er meget struktureret, og det pga. begrænset personale om morgenen er
nødvendigt med meget styrede aktiviteter. Lærerne oplever dog, at eleverne hellere vil lege
end at løbe, og de overvejer derfor en gang imellem at lade morgenaktiviteterne bestå af
nogle lege frem for løb, når de fra næste år har valgt at indføre morgenmotion som en fast del
af elevernes skema på hele skolen. Beslutningen om fra næste skoleår at implementere
morgenmotion som et permanent element på skolen sker på baggrund af lærernes positive
erfaringer med tiltaget i projektperioden. Læreren vurderer, at morgenmotionen giver eleverne
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en positiv oplevelse, som smitter af på den efterfølgende undervisning, hvor eleverne
fungerer bedre og har en mere positiv tilgang til undervisningen.
Aktive pauser i undervisningen
Skolen havde allerede inden projektperioden gjort sig positive erfaringer med aktive pauser.
De aktive pauser finder ikke sted i undervisningen, men i elevernes frikvarterer. Eleverne er
altid ude i frikvartererne, og der bliver om formiddagen altid arrangeret fælles
bevægelsesaktiviteter for hele skolen. Alle eleverne mødes kl.10, hvor hver af de tre
elevgrupper står for en fælles aktivitet. Den største gruppe har selv planlagt aktiviteten, mens
det er lærerne, der har arrangeret den mellemste gruppes og den yngste gruppes aktivitet.
Både lærere og elever deltager i aktiviteterne, og det er lærerens oplevelse, at det er
nemmere at hive alle elever med, når lærerne også leger med. Læreren fortæller, at eleverne
godt kan lide, at aktiviteterne er fælles for alle eleverne, og at aktiviteterne ud over at have et
bevægelsesmæssigt bidrag også har en væsentlig social funktion. Læreren vurderer, at
eleverne, når de er sammen om aktiviteterne i frikvartererne, også fungerer bedre socialt i
undervisningen.
Integreret fysisk aktivitet i undervisningen
Skolen har modsat morgenmotionen og de aktive pauser ikke før projektperioden arbejdet
med at integreret fysisk aktivitet i undervisningen. Denne del oplevedes derfor af lærerne
også som den mest udfordrende del af projektet. Skolen indkøbte forud for det tre ugers
undervisningsforløb en ”leg og læring” redskabspakke, der ud over redskaberne indeholdte
200 sider med illustrerede bevægelsesaktiviteter med et fagligt fokus. Kommunens
idrætskonsulent præsenterede alle lærerne for pakken og viste eksempler på, hvordan
pakkens forskellige redskaber kunne bruges til at integrere fysisk aktivitet i undervisningen.
Læreren vurderer, at især den yngste gruppe har brugt pakken rigtig meget, mens
anvendelsen har været mere begrænset i den største gruppe. Den mellemste gruppe kom
aldrig rigtig kom i gang med at integrere fysisk aktivitet i undervisningen, men skolen som
helhed arbejder fortsat med at implementere dette element i undervisningen for alle
elevgrupperne, og læreren oplever, at dette arbejde stille og roligt skrider frem. Læreren
vurderer, at udfordringerne primært har at gøre med, at det at integrere fysisk aktivitet i
undervisningen kræver en hel anden struktur i undervisningen, end den eleverne er vant til.
Generelle betragtninger
Læreren vurderer, at ledelsen, skolens to primusmotorer, der er vilde med idræt og det øvrige
personales opbakning har stod betydning for skolens prioritering af fysisk aktivitet og
bevægelse i undervisningen og i elevernes pauser. Læreren finder det desuden afgørende, at
skolens lærere er drevet af deres personlige erfaringer med den positive effekt af
morgenmotion, aktive pauser og integreret fysisk aktivitet og ikke kun af videnskabelig
evidens på området.

3.2.5	
  Opsamling	
  	
  
Der er stor forskel på, hvordan de deltagende lærere har organiseret morgenmotionen og de
aktive pauser og på hvordan, og i hvilket omfang de har integreret fysisk aktivitet i
undervisningen. Lærernes erfaringer har på trods af forskellige udfordringer generelt været
positive. Vurderet på lærernes udsagn har også eleverne generelt være glade for de
bevægelsesaktiviteter, der er blevet organiseret. Der er stor forskel på, hvilke elementer
lærerne vurderer har størst effekt på elevernes læringsudbytte. Konklusionen må derfor være,
at den enkelte skole bør integrere fysisk aktivitet i elevernes skolehverdag på en måde, der
tager udgangspunkt i den enkelte skoles muligheder hvad angår f.eks. lokaleforhold og
udendørsområder og som tager hensyn til de enkelte læreres præferencer og elevernes
forudsætninger.
Der var i dette projekt desværre ingen lærere, der deltog med elever fra overbygningen. Der
synes dog fra erfaringerne fra den ene skole, der deltog med 6.årgang, at være en tendens til
at udfordringen omkring implementeringen af fysisk aktivitet i elevernes skolehverdag bliver
større jo ældre eleverne bliver. Lærerne føler sig på de ældre årgange i højere grad presset
af faglige mål, og det synes mindre legalt både blandt lærere og elever at lege sig til læring.
Eleverne udvikler en kropslighed, der kan være en udfordring for arbejdet med fysisk aktivitet,
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og lærerne mangler konkret inspiration og værktøjer særligt til integration af fysisk aktivitet i
undervisningen.
Det er en generelt erfaringer blandt de deltagende lærere, at det kræver tilvænning hos såvel
lærere som elever at implementere bevægelse i undervisningen og i elevernes pauser.
Lærerne vurderer implementeringen heraf bør ske over længere perioder. Hvis eleverne skal
vænnes til en mere fysisk aktiv undervisningsform, mener lærerne desuden, det er
afgørende, at der skabes en kultur omkring det på skolen, og at alle fag, alle lærere, og alle
elever derfor deltager heri. Undervisningens bevægelsesmæssige fokus kan i den
sammenhæng med fordel ekspliciteres i lærernes undervisningsplaner. Også ledelsen synes
at spille en afgørende rolle for prioriteringen og implementeringen af en mere fysisk aktiv
skole hverdag. Det er i den sammenhæng vigtigt, at fysisk aktivitet ikke anvendes blindt, men
hvor det giver mening, og at den fysisk aktiv undervisning ikke betragtes som
undervisningsformen men som én blandt mange undervisningsformer. Det synes desuden
afgørende, at implementeringen ikke blot er styret af den foreliggende evidens på området
men af ledelsens og lærernes egne positive oplevelser og dermed tro på udbyttet af de
forskellige bevægelseselementer.
Flere af de deltagende lærere har gode erfaringer med at organisere den fysiske aktivitet på
tværs af forskellige årgange, hvilket vurderes kan have såvel en motiverende som en social
effekt blandt både yngre og ældre elever. Lærernes generelle erfaring er at simple aktiviteter,
der kan organiseres og introduceres for eleverne på kort tid, fungerer bedst.

3.2	
  Learning	
  Rating	
  Scale	
  resultater	
  
Der blev modtaget LRS skemaer fra alle skoler på den ”almindelige” undervisning dvs. fra en
periode, hvor lærerne har undervist som de plejer, fra to skoler på morgenmotion dvs. efter
en periode hvor lærerne har undervist efter at eleverne har lavet en eller andet form for
morgenmotion, fra to skoler på aktive pauser, dvs. efter en periode hvor lærerne har indlagt
aktive pauser i deres undervisning og fra 3 skoler på integreret fysisk aktivitet dvs. efter en
periode hvor lærerne har integreret fysisk aktivitet i deres undervisning (figur 3).
Optimalt havde alle deltagende elever svaret på LRS skemaet for alle fire
undervisningsforløb. Når f.eks. kun 70 elever har svaret på LRS skemaet for aktive pauser,
men 281 elever har svaret på LRS skemaet for den ”almindelige” undervisning, vil de 121
elever, som ikke har svaret på LRS skemaet for aktive pauser behæfte resultatet med en
betydeligt usikkerhed (figur 4), når den ”almindelig” undervisnings sammenlignes med det
undervisningsforløb, hvor lærernes har anvendt aktive pauser i undervisningen Det er
således muligt, at det f.eks. kun er de elever, som scorer højt på den faglige eller sociale
parameter, der har svaret på LRS skemaet for aktive pauser.
Kun på skole 4 er gruppen af elever, der har svaret på LRS skemaet for traditionel
undervisning den samme gruppe af elever, der har svaret på LRS skemaet for morgenmotion
(figur 5).
Samles resultaterne fra alle fire skoler er forskellene mellem den ”almindelige” undervisning
og de tre undervisningsforløb med henholdsvis morgenmotion, aktive pauser og integreret
fysisk aktivitet i undervisningen små. Forskellene ligger således alle under 10 % svarende til
ca. 0,5mm på skalaen (figur 4). Det er muligt, at større forskelle ville have vist sig, hvis flere
elever havde indgået i undersøgelsen og hvis alle elever havde svaret på LRS skemaerne for
alle fire undervisningsforløb.
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Figur 4: Oversigt over det samlede resultat af LRS undersøgelsen for de fire skoler
”Almindelige” undervisning
Morgenmotion
Aktive pauser
Integreret fysisk aktivitet

Fagligt
7,2

Socialt
7,7

Metode
7,9

Forventning
7,5

Sum
7,6

Antal elever
281

7,2
(0 %)
7,9
(10 %)
7,8
(8 %)

8,2
(7 %)
7,5
(-3 %)
7,4
(-4 %)

7,8
(-1 %)
7,3
(-8 %)
7,6
(-4 %)

7,6
(1 %)
8,0
(7 %)
8,0
(7 %)

7,7
(1 %)
7,7
(1 %)
7,7
(1 %)

109
(39 %)
70
(25 %)
113
(40 %)

(I parentesen er opgivet den procentvise forskel fra den ”almindelige” undervisning)

De små forskelle, der kan observeres, når resultaterne fra de fire skoler lægges sammen,
dækker over individuelle forskelle skolerne imellem, mellem de enkelte undervisningsforløb
og mellem parametrene fagligt, socialt, metode og forventning. Forskellene ligger på de
enkelte skoler ligesom for det samlede resultat typisk under 10 % (figur 5). Enkelte steder er
forskellene dog mere markante. Den mest entydige og positive udvikling ses på 2.årgang på
skole 4, når den ”almindelige” undervisning sammenlignes med undervisningsforløbet med
morgenmotion især på parametrene socialt, fagligt og forventning (figur 5). Ligeledes er den
positive udvikling stor på 6.årgang på skole 4, når den ”almindelige” undervisning
sammenlignes med undervisningsforløbet med morgenmotion på den sociale parameter
(figur 5). Det mest markante negative udvikling ses på den sociale parameter på skole 3, når
den almindelige undervisning sammenlignes med undervisningsforløbet med integreret fysisk
aktivitet og på den faglige parameter på skole 2, når den almindelige undervisning
sammenlignes med morgenmotion (figur 5).
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Figur 5: Oversigt over resultatet af LRS undersøgelsen på de enkelte skoler
Fagligt

Socialt

Metode

Forventning

Sum

Antal elever

Skole 1 (2.årgang)
Almindelige undervisning
Morgenmotion

6,5
8,7
(34 %)

7,5
8,9
(19 %)

9
9,2
(2 %)

7,8
9,0
(15 %)

7,7
9,0
(17 %)

35
35
(100 %)

Aktive pauser

-

-

-

-

-

-

Integreret fysisk aktivitet

-

-

-

-

-

-

Skole 1 (6.årgang)
Almindelige undervisning
Morgenmotion

6,2
6,5
(5 %)

7,0
8,2
(17 %)

7,4
7,1
(-4 %)

6,6
6,6
(0 %)

6,8
7,1
(4 %)

24
24
(100 %)

Aktive pauser

-

-

-

-

-

-

Integreret fysisk aktivitet

-

-

-

-

-

-

7,6
7
(8 %)
7,1
(-7 %)
7,1
(-7 %)

7,5
7,2
(-4 %)
8,1
(8 %)
7,8
(4 %)

7,4
7,1
(-5 %)
7,6
(1 %)
7,3
(-3 %)

168
50
(30 %)
52
(31 %)
67
(40 %)

Skole 2
Almindelige undervisning
Morgenmotion
Aktive pauser
Integreret fysisk aktivitet

7,4
6,3
(12 %)
7,6
(3 %)
7,5
(1 %)

7,1
7,6
(7 %)
7,5
(6 %)
6,9
(-3 %)

Skole 3
Almindelige undervisning

7,5

8,8

7,5

7,8

7,9

33

Morgenmotion

-

-

-

-

-

-

Aktive pauser

8,1
(8 %)

7,2
(-18 %)

7,3
(-3 %)

8,0
(3 %)

7,6
(-4 %)

29
(88 %)

Integreret fysisk aktivitet

Skole 4
Almindelige undervisning
Morgenmotion
Aktive pauser
Integreret fysisk aktivitet

8,2

7,9

7,9

7,8

8,0

21

8,2
(0 %)
7,8
(-5 %)

7,4
(-6 %)
7,9
(0 %)

7,6
(-4 %)
8,6
(9 %)

7,8
(0 %)
8,1
(4 %)

7,8
(-3 %)
8,1
(1 %)

18
(86 %)
17
(81 %)

(I parentesen er opgivet den procentvise forskel fra den ”almindelige” undervisning)

På trods af forskelle på de enkelte skoler, ender elevernes vurdering af de forskellige
undervisningsforløb altså med at være næsten ens, når resultaterne fra alle skoler samles.
Resultaterne må dog tages med store forbehold – for det første er der for nogle
undervisningsforløb kun meget få elever, der har svaret på LRS skemaet, for det andet er
resultaterne baseret på meget få målinger på de enkelte skoler (typisk én gang pr.
Undervisningsforløb), hvorfor mange andre forhold kan have påvirket elevernes svar (det
gode vejr, en konflikt med læreren, et skænderi med den bedste ven/veninde etc.) og for det
tredje har indsatserne (morgenmotion, aktive pauser og integreret fysisk aktivitet) foregået
over en kort periode og kun i få lektioner, hvorfor nogle elever måske slet ikke har nået
bevidst at registrere indsatserne og/eller effekten heraf.
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4.	
  Konklusion	
  
Der vil på baggrund af erfaringsopsamlingsmøderne med lærerne og erfaringerne med
anvendelsen af evalueringsinstrumentet Learning Rating Scale i det følgende blive
konkluderet på projektets fire evalueringsspørgsmål.
Det synes at være muligt at hæfte begrebet bevægelseskultur i folkeskolen op på den
grundlæggende læringsdiskurs. Mens nogle lærere direkte har oplevet et læringsmæssigt
udbytte af enten morgenmotion, fysiske aktive pauser, og/eller integreret fysisk aktivitet i
undervisningen, synes andre lærere at have en forventning om at en sådan effekt vil opstå,
hvis elementerne over en længere periode implementeres mere generelt på den enkelte
skole. For de lærere, der stadig forholder sig tøvende til implementeringen af fysisk aktivitet
forud for undervisningen, i undervisningen eller i elevernes pauser, synes den største
bekymring at være, hvorvidt de kan forsvare, at den fysiske aktivitet stjæler tid fra den
”rigtige” undervisning upåagtet af den direkte eller indirekte sammenhæng mellem fysisk
aktivitet og læring, som videnskaben kan dokumentere. Den nye skolereform ligger op til at
motion og bevægelse indgår i den understøttende undervisning og i det pædagogiske arbejde
med fagenes indhold, og at motion og bevægelse ligeledes kan afvikles som morgenmotion.
Lærernes bekymringer for så vidt angår legaliteten af prioriteringen af fysisk aktivitet før,
under og i undervisningen synes med skolereformen således fremadrettet at være
ubegrundet, idet skolerne nu faktisk er forpligtede på, at eleverne inden for den samlede
undervisningstid deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang svarende til
gennemsnitligt 45 min om dagen.
Det generelle billede er på baggrund af lærernes udsagn, at langt de fleste elever er glade for
bevægelse i undervisningen og for fysisk aktivitet om morgenen og i pauserne i
undervisningen. Der synes ikke at være en generel tendens til, at nogle elever profiterer mere
af en aktiv undervisnings- eller pauseform end andre, men flere lærere peger alligevel mod
den væsentlige pointe, at en fysiske aktiv undervisningsform eller mange aktive pauser i
undervisningen muligvis er et større behov for nogle elever end for andre, og at sådanne
tiltag derfor må differentieres. Flere lærere udtrykker i den forbindelse f.eks. gode erfaringer
med i et vist omfang at gøre de aktive pauser frivillige. Et andet væsentlig hensyn, der bør
tages, er i forhold til de elever, der idrætsmæssigt og motorisk ikke er på et niveau svarende
til de øvrige elevers niveau, og som lærerne erfaringsmæssigt ved helst undgår at deltage i
bevægelsesaktiviteter med deres kammerater. Det er i den forbindelse afgørende, at de
aktiviteter, der afvikles i og uden for undervisningen på skolen didaktisk og pædagogisk
tilrettelægges på en måde, der gør det muligt for alle elever at deltage, at få en god oplevelse
og at lære.
På baggrund af de deltagende læreres erfaringer synes de væsentlige udfordringer med at
implementere morgenmotion og fysiske aktive pauser, at være et spørgsmål om tid, fordi
aktiviteterne sker på bekostning af elevernes undervisningstid. Lærerne oplever i den
forbindelse de største udfordringer, når aktiviteterne flyttes udenfor, fordi eleverne kan være
længe om at få overtøj af og på, og fordi der på nogle skoler ikke er direkte adgang fra
klasselokalet til udendørsområderne. Især i overbygningen og til dels på mellemtrinnet synes
en anden stor udfordring i forhold til arbejdet med integration af fysisk aktivitet i
undervisningen at være, at lærerne mangler inspiration og værktøjer til konkrete aktiviteter og
undervisningsforløb. Nogle lærere oplever desuden det kan være svært at motivere de ældre
elever til at være fysisk aktive i undervisningen. Udfordringer der ikke i samme grad synes at
gøre sig gældende i indskolingen.
LRS undersøgelsen var behæftet med stor usikkerhed og resultaterne må derfor tages med
store forbehold. Det generelle billede af, at forskellene mellem den almindelige undervisning
og undervisningsforløbene med morgenmotion, aktive pauser eller integreret fysisk aktivitet er
små målt på både parametrene fagligt, socialt, metode og forventning. Enkelte forskelle er på
nogle skoler dog mere markante.
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