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Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen 
 

Formål 

Generere en gennemgang af den videnskabelige litteratur vedr. effekten af fysisk aktivitet på 
faglig præstation, trivsel og sundhed, samt udarbejde rapporten: Fysisk aktivitet – læring, 
trivsel og sundhed i folkeskolen. 
 

Målgruppe 

Rapporten er særligt tilegnet skolelærere og –ledere samt pædagogisk personale, som skal  

planlægge og gennemføre kravet om 45 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen. Men 

rapporten vil kunne læses af alle med interesse for emnet. 

 

Beskrivelse af projektet 

I rapporten indgår videnskabelig litteratur, der er fundet gennem en målrettet søgestrategi, 

baseret på forfatternes forudgående kendskab til emnet. Mængden af tilgængelig litteratur er 

forskellig for de forskellige emner. I det omfang, de har været tilgængelige, er der benyttet 

internationale systematiske oversigtsartikler, metaanalyser og større rapporter fra anerkendte 

videnskabelige tidsskrifter, forskningsinstitutioner og myndigheder. Endvidere er nyere og 

særligt vigtige enkeltstudier medtaget, ligesom der er taget særligt hensyn til tilgængelige 

danske undersøgelser.  

Typen af studier inden for de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler. 

I rapporten er der primært inkluderet studier med børn og unge op til 15 år. Rapportens 

anbefalinger kan bruges af såvel folkeskolen, som frie og private skoler. 

Litteraturgennemgangen er afsluttet i februar 2016. Detaljer om den litteratursøgning og -

udvælgelse, der ligger til grund for de enkelte kapitler, er tilgængelige ved henvendelse til 

Vidensråd for Forebyggelses sekretariat. 

 

Metode/fremgangsmåde 

Rapporten består af syv kapitler. Der indledes med en præsentation af baggrunden for 

rapporten. 

I kapitel 1 beskrives anbefalingerne for fysisk aktivitet blandt børn og unge, faktorer af 

betydning for børns fysiske aktivitetsniveau, udviklingen i deltagelse i fysisk aktivitet samt 

overordnede generelle begreber som fysisk aktivitet, fysisk træning og stillesiddende adfærd.  
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I kapitel 2 præsenteres seks forskellige kategorier af fysisk aktivitet i skolen samt eksempler 

på disse. I de følgende tre kapitler gennemgås effekten af fysisk aktivitet på henholdsvis 

læring (faglig præstation) (kapitel 3), trivsel (kapitel 4) og sundhed (kapitel 5).  

Præsentationen af den tilgængelige litteratur i kapitel 3-5 følger så vidt muligt 

kategoriseringen af fysisk aktivitet som beskrevet i kapitel 2. I kapitel 6 beskrives kort børn 

med somatiske udfordringer ved deltagelse i fysisk aktivitet i skolen, og hvad man som lærer 

skal være opmærksom på i undervisningen. Herefter følger en syntese af kapitel 3-5, som 

sammenfatter, om der er specifikke kategorier af fysisk aktivitet, der på et evidensbaseret 

grundlag kan anbefales med henblik på at fremme faglig præstation, trivsel og sundhed i 

skoleelevernes hverdag (kapitel 7). Til sidst i rapporten findes en liste over materialer, 

hjemmesider mv., som skolelærere og andre kan bruge som inspiration til aktiviteter og 

øvelser med fysisk aktivitet (Appendiks). På listen findes desuden inspiration til aktiviteter for 

børn med somatiske udfordringer beskrevet i kapitel 6.  

 
Projektansvarlig 

Vidensråd for Forebyggelse.  

Hvad angår UC SYDs bidrag til rapporten, er projektansvarlig lektor, ph.d. Jepser von Seelen, 

jvse@ucsyd.dk.  

 

Deltagere 

Rapporten er sammensat af flere forfatteres arbejde: Bente Klarlund, Lars Bo Andersen, Anna 
Bugge, Glenn Nielsen, Kristian Overgaard, Ewa Ross og Jesper von Seelen. 
 

Eksterne samarbejdspartnere 

Vidensråd for Forebyggelse er etableret af Trygfonden og Lægeforeningen. Rapporten er 

udgivet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Rapporten er dokumentation for hvor feltet i øjeblikket står. Hvilke forhold er der god evidens 
for, og hvor er der huller i evidensen? 
Rapporten er udgivet den 31. marts 2016 og kan frit downloades på: 

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_for_forebyggelse_fysisk_aktivitet_lae

ring_trivsel_sundhed_2016.pdf  
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