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INDLEDNING

Masseeksperiment 2013 blev gennemført i uge 38-40 på skoler og gymnasier over hele Danmark som et led i Dansk 
Naturvidenskabsfestival 2013. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under festivalen, som finder sted hvert år i 
uge 39, og hvert år sætter Masseeksperimentet fokus på et nyt forskningsområde. 

Formålet med Masseeksperiment 2013 var at undersøge, hvordan forskellige faktorer i elevernes nære omgivelser – 
deres levevilkår – spiller sammen med og har indflydelse på deres sundhedstilstand. Hypotesen for eksperimentet 
var, at en række betingelser som sikker skolevej, aktivitetstilbud og fastfoodbutikker i børn og unges lokalområde 
og hverdagsliv påvirker deres sundhed. 

I alt 14.552 elever fra 0. klasse til 3.g deltog i Masseeksperimentet. Elevernes sundhed blev dels målt på baggrund 
af deres egen vurdering af deres sundhed og dels på baggrund af deres hoppehøjde. Herefter blev det undersøgt, 
hvilken indflydelse elevernes nærmiljø har på deres sundhed.

Sundhed

1. Selvvopfattet sundhed, vurderet ud fra et bredt sundhedsbegreb

2. Hoppehøjde, som en fysisk parameter for sundheden

Fastfoodbutikker 
o. lign. i lokal-
området 

Organiserede 
aktivitetstilbud i 
lokalområdet 

Mulighed for at være 
fysisk aktiv hjemme 
eller i lokalområdet  

Udefrikvarterer – her-
under med-bestem-
melse og opfattelse 
af trygt psykisk miljø  

Idræt og bevægelse i 
skoletiden 

Sikker skolevej

Helt generelt gælder det, at lidt mere end hver femte elev vurderer sin sundhed som høj (21,2 %), mens hver fjerde 
vurderer den lav (24,9 %). Resten vurderer deres sundhed til middel (53,2 %). Når der tages højde for alder og køn, 
hoppede hver tredje elev under middel (33%), lige knap fire ud af ti var i middelgruppen (38 %), mens tre ud af ti 
elever hoppede over middel (30 %). 

På baggrund af analysen af den samlede mængde data og elevernes svar står det klart, at elevernes sundhed er 
betinget af en række vilkår:
•	sikker	skolevej
•	mindst	20	minutters	fysisk	aktivitet	hver	dag	i	skolen
•	 tilgængelige	udearealer	til	fysisk	aktivitet	hjemme	eller	tæt	ved,	hvor	de	bor
•	 lokalmiljøets	fristelser	i	form	af	fastfoodbutikker,	grillbarer	og	pizzeriaer	–	specielt	for	pigerne
•	ophold	udendørs	i	frikvartererne	hele	året
•	antallet	af	sportsforeninger	i	lokalområdet

Alle deltagere i Masseeksperiment 2013 har i høj grad været med til at præge samfundsdebatten, og har sat betyd-
ningen og sammenhængen mellem børn og unges sundhed og deres levevilkår på dagsordenen i offentligheden. 
Den meget store mediemæssige bevågenhed i både TV og radio ved starten af Masseeksperimentet vidner herom.
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Finn Mogensen, der er lektor på UC Syddanmark og forskeren bag eksperimentet, udtaler: ”Hvis vi ønsker at frem-
me børn og unges sundhed, kan vi ikke kun nøjes med at sætte fokus på ændring af deres adfærd og livsstil til fx 
at være fysisk mere aktive. Nok skal vi være opmærksomme på det, men vores resultater peger også på, at der skal 
være nogle strukturelle betingelser tilstede i deres omgivelser, så det overhovedet er muligt for dem at være fysisk 
aktive. Masseeksperimentet i 2013 har bidraget til, at det nu ikke kun er korrekt at sige: ”Du bliver, hvad du spiser”. 
Fremover skal vi vænne os til at sige: ”Du bliver, hvad du spiser, men du bliver også, hvor du bor”. 

Denne resultatrapport er opbygget således, at det først gennemgås, hvordan respondenterne fordeler sig på alder 
og køn, og dernæst forklares metoden bag Masseeksperimentets målinger. De vigtigste af Masseeksperimentets 
resultater forklares herefter via seks faktaark. Faktaarkene har især de lærere, der deltog i eksperimentet, som mål-
gruppe. Elever fra de ældste klassetrin kan anvende faktaarkene selv, mens de yngre elever skal have resultaterne 
formidlet af deres lærere. Desuden kan denne resultatsamling benyttes frit af journalister eller andre videnformid-
lere, der er interesserede i eksperimentet Til sidst i rapporten findes en opsamling, forslag til opgaver/diskussioner i 
klassen med udgangspunkt i Masseeksperiment 2013 samt et bilag, hvori man kan se fordelingen af elevernes svar 
på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen.

God læselyst!
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Hvem deltog i Masseeksperiment 2013?

I alt 926 klasser fordelt på 296 skoler var tilmeldt Masseeksperimentet. I alt indgår 14.552 elevers besvarelser i 
analysen. Der er en ganske lille overvægt af drenge (50,3 %) set i forhold til piger (49,7 %). Der har været størst 
tilslutning blandt elever i aldersgruppen 10-15 år, som udgjorde næsten 2/3 af alle besvarelser (64,9 %). De yngre 
elever under 10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8 %), og data fra de ældste elever over 15 år udgjorde resten 
(11,4 %). 

METODE – SÅDAN MÅLTE VI ELEVERNES SUNDHED
Elevernes sundhed er blevet målt på to måder:
1. Elevernes hoppehøjde 
2. Selvopfattet sundhed (elevernes egen vurdering af deres sundhed)

Hoppehøjde
Elevernes målte hoppehøjde i cm er først blevet analyseret for gennemsnittet for hver aldersgruppe og køn og 
dernæst inddelt i tre grupper: under middel, middel og over middel. Gruppen ’middel’ refererer til de elever, som 
hoppede plus/minus 3 centimeter fra gennemsnittet for en given aldersgruppe og køn, mens de to øvrige grupper 
indeholder elever, der henholdsvis hoppede over og under denne middelværdi. Denne standardisering af hoppehøj-
den for hver aldersgruppe og køn muliggør sammenligning mellem alle eleverne. Den enkelte elevs hoppehøjde skal 
således ses i forhold til hoppehøjden hos de øvrige elever, der har deltaget i Masseeksperimentet.

Selvopfattet sundhed
I Masseeksperimentet er elevernes sundhed forstået ud fra et bredt sundhedsbegreb. For at få et mål for elevernes 
selvopfattede sundhed, blev eleverne derfor bedt om at vurdere sig selv på en skala fra 1-10 i forhold til fire områder: 
generelt velvære, socialt netværk, motion og kost. 

Deres besvarelser har dernæst dannet udgangspunkt for en inddeling af eleverne i tre kategorier:

1. Kategori 1: Elever, som på skalaen har vurderet sig selv til 8-10 på alle fire områder (efterfølgende kaldt ’højt 
vurderet sundhed’)

2. Kategori 2: Elever, som på skalaen har vurderet sig selv til 8-10 på to eller tre områder – og derfor på de reste-
rende områder har vurderet sig selv til 7 eller mindre (efterfølgende kaldt ’middel vurderet sundhed’)

3. Kategori 3: elever, som på skalaen har vurderet sig selv til 8-10 på ingen eller blot et område – og derfor på alle 
eller de resterende områder har vurderet sig selv til 7 eller mindre (efterfølgende kaldt ’ringe vurderet sundhed’) 

Det er disse to mål for elevernes sundhed, der i resultatrapporten er analyseret i forhold til en række forskellige 
betingelser i deres lokalmiljø. 

Alle resultater, der vises i rapporten, er statistisk signifikante. 
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Som en del af Masseeksperimentet blev sammen-
hængen mellem sikker skolevej og elevernes sundhed 
undersøgt. Analyserne viser, at der er sammenhæng 
mellem en sikker skolevej og en høj vurdering af egen 
sundhed. Hvis skolevejen er sikker, er der flere elever, 
der vurderer, at deres sundhed er høj – set i forhold til 
dem, som vurderer, at skolevejen er farlig (23% i for-
hold til 18%). Denne sammenhæng viser sig også, når 
eleverne vurderer deres sundhed ud fra, hvor højt de 
kan hoppe. Hos de, der oplever deres skolevej som sik-
ker, er der flere, der hopper over middel end hos de, 
der oplever deres skolevej som farlig (30 % i forhold 
til 27 %).
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Sikker skolevej Farlig skolevej

Skolevej og sundhed

Hvor sikkert er det at færdes (gå eller cykle) på din skolevej?

Høj selvvurderet sundhed             Hoppehøjde over middel

Procent

Figur 1: Figuren viser procentdelen af dem, der vurderer egen 

sundhed højt og hopper over gennemsnittet fordelt på deres 

svar på, om skolevejen er sikker eller farlig
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KONKLUSION 1: SKOLEVEJEN HAR BETYDNING FOR SUNDHEDEN

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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Som en del af Masseeksperimentet blev det undersøgt, 
om mindst 20 minutters fysisk aktivitet hver dag i sko-
letiden har betydning for elevernes vurdering af egen 
sundhed. Og det har det.
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Ja Nej

Motion hver dag og sundhed

Skal I dyrke motion eller på anden måde bevæge jer 
mindst 20 minutter hver dag på din skole?

Procentdel der vurderer egen sundhed høj

Figur 2: Figuren viser procentdelen af dem, der vurderer 

egen sundhed høj fordelt på deres svar på, om de skal dyrke 

motion eller på anden måde bevæge sig mindst 20 minutter 

hver dag

Resultaterne viser, at elever, der har været fysisk ak-
tive i mindst 20 minutter i skoletiden hver dag, i større 

udstrækning vurderer deres sundhed som høj set i for-
hold til de elever, som ikke er fysisk aktive i skoleti-
den (26 % i forhold til 19 %). Der er således en klar og 
positiv sammenhæng mellem daglig fysisk aktivitet og 
selvopfattet sundhed. 

Lektor Finn Mogensen fra UC Syddanmark, der er for-
skeren bag eksperimentet udtaler:
”Masseeksperimentet kan støtte tankerne bag den 
nye folkeskolereform med hensyn til, at eleverne gen-
nem hele deres skolegang skal have ca. en skoletimes 
fysisk bevægelse per dag. Samtidig ved vi fra andre 
undersøgelser, at eleverne koncentrerer sig bedre og 
er mere engagerede i undervisningen ved daglig fysisk 
aktivitet i skoletiden. Det sætter yderligere fokus på 
betydningen af daglig motion i skoletiden”.

KONKLUSION 2: MINDST 20 MINUTTERS FYSISK AKTIVITET HVER DAG I SKOLETIDEN!
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Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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Som del af Masseeksperimentet blev det undersøgt, 
hvilken betydning det har for sundheden, at eleverne 
har mulighed for at dyrke motion eller på anden måde 
bevæge sig hjemme i haven, på vejen, hvor de bor, el-
ler i et grønt område tæt ved dem, fx en park, skov, 
mark eller et lignende naturområde. Resultaterne pe-
ger tydeligt i retning af, at tilgængelige udearealer har 
betydning for sundheden. 

Motion derhjemme i haven eller på vejen
Det gælder for markant flere af de elever, der har mu-
lighed for at motionere derhjemme eller på vejen, hvor 
de bor, at de vurderer deres sundhed højt, set i forhold 
til de elever, der ikke har disse muligheder (23 % i for-
hold til 10 %). 

Tilstedeværelsen af udearealer hænger også positivt 
sammen med elevernes hoppehøjde på den måde, at 
jo bedre mulighed, der er for at motionere og bevæge 
sig derhjemme eller på vejen, hvor de bor, desto højere 
hopper flere af eleverne (30 % i forhold til 25 %).
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Motion derhjemme eller på vejen og sundhed

Jeg har mulighed for at dyrke motion eller på anden måde 
bevæge mig hjemme i haven eller på vejen, hvor jeg bor.

Procent

Høj selvvurderet sundhed             Hoppehøjde over middel

Figur 3: Figuren viser procentdelen af dem, der vurderer 

egen sundhed højt og hopper over gennemsnittet fordelt på 

deres svar på, om de har mulighed for at dyrke motion eller 

på anden måde bevæge sig hjemme i haven eller på vejen, 

hvor de bor

KONKLUSION 3: DET ER VIGTIGT MED TILGÆNGELIGE UDEAREALER 

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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Motion i et grønt område
Samme forhold gør sig også gældende, når det handler 
om elevernes mulighed for at dyrke motion eller på an-
den måde bevæge sig i et grønt område tæt ved, hvor 
de bor, fx en park, skov, mark eller lignende naturom-
råde. Der er således flere elever med høj vurdering af 
egen sundhed, der kan svare ja til dette spørgsmål, 
end der er elever med høj selvvurderet sundhed, der 
svarer nej hertil (23 % i forhold til 14 %). Samme posi-
tive sammenhæng ses, hvis tilstedeværelsen af grønne 
områder ses i forhold til hoppehøjden (30 % i forhold 
til 26 %). 
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Motion i et grønt område og sundhed

Jeg har mulighed for at dyrke motion eller på anden måde 
bevæge mig i et grønt område, hvor jeg bor, 

fx en park, skov, mark eller lignende naturområde.

Procent

Høj selvvurderet sundhed             Hoppehøjde over middel

Figur 4: Figuren viser procentdelen af dem, der vurderer 

egen sundhed højt og hopper over gennemsnittet fordelt på 

deres svar på, om de har mulighed for at dyrke motion eller 

på anden måde bevæge sig i et grønt område tæt ved, hvor 

de bor

Lektor Finn Mogensen fra UC Syddanmark, der er for-
skeren bag eksperimentet udtaler:
”Hvis vi ønsker at fremme børn og unges sundhed, 
kan vi ikke kun nøjes med at sætte fokus på ændring 
af deres adfærd og livsstil til fx at være fysisk mere 
aktive. Nok skal vi være opmærksomme på det, men 
vores resultater peger også på, at der skal være nogle 
strukturelle betingelser tilstede i deres omgivelser, så 
det overhovedet er muligt for dem at være fysisk ak-
tive. Og det kan fx være i form af grønne områder, hvor 
de kan boltre sig på den måde, som de nu har lyst til”.

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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Som del af Masseeksperimentet blev der sat fokus på, 
om et stort udbud af mindre sund mad fra fastfoodbu-
tikker,	grillbarer	og	pizzeriaer	har	sammenhæng	med	
elevernes vurdering af egen sundhed. Det har det, 
men overraskende nok viser det sig kun at gælde for 
pigerne.
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Ingen/få Mange

Fastfoodbutikker, pizzeriaer og grillbarer og sundhed

Hvor mange fastfoodbutikker, pizzeriaer og grillbarer 
er der i alt i din skole/gymnasiums lokalområde?

Procentdel der vurderer deres sundhed højt

Figur 5: Figuren viser procentdelen af pigerne (N = 7227), 

der vurderer egen sundhed høj fordelt på deres svar på, om 

der er ingen/få eller mange fastfoodbutikker, grillbarer og 

pizzeriaer	i	lokalområdet	(dvs.>	6)

Resultaterne viser således, at hvis der i pigernes lo-
kalområder er mange grillbarer, fastfoodbutikker og 
pizzeriaer	 (dvs.	mere	 end	 seks),	 er	 der	 relativt	 færre	
piger, der vurderer deres sundhed som høj, set i forhold 
til piger, der bor i et område med ingen eller få fast-
foodbutikker (19% i forhold til 21%). I områder, hvor der 
er mange tilbud om fristelser, er der færre piger, der 
vurderer deres egen sundhed som høj, sammenlignet 

med de områder, hvor der ikke er så mange usunde 
fødevarefristelser.

Lektor Finn Mogensen fra UC Syddanmark, der er for-
skeren bag eksperimentet udtaler:
”Nu er det jo ikke sådan, at fastfoodbutikkerne, grill-
barerne	og	pizzeriaerne	alene	ligger	inde	med	skylden	
for problemer med fx overvægt. At lade sig friste vil 
altid være et individuelt valg, og her er det ofte sådan, 
at valget påvirkes af medierne og reklamer. I visse til-
fælde er det endda også forbundet med et spændende 
element i form af fx legetøj. Og måske er særligt børn 
og unge meget lette ofre for denne type påvirkning. 
Det er derfor en pædagogisk udfordring i skolen også 
at arbejde med denne dimension. Derved vil børn og 
unge kunne lære at forholde sig kritisk, men sagligt til 
sådanne tiltag”.

KONKLUSION 4: MANGE TILBUD OM FASTFOOD FORRINGER ISÆR PIGERNES SUNDHED

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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I undersøgelsen blev der sat fokus på sammenhængen 
mellem elevernes selvvurderede sundhed og deres 
hoppehøjde set i forhold til at udendørs frikvarterer, og 
hvorvidt eleverne kan lide at være udendørs i frikvar-
tererne. 

Undersøgelsen viser for det første, at knap halvdelen 
af eleverne skal være ude i alle frikvartererne hele året. 
I denne gruppe er der relativt flere, der vurderer deres 
sundhed som høj, set i forhold til gruppen af elever, 
som ikke skal være ude i alle frikvartererne, eller selv 
må bestemme, om de vil være ude eller inde (26 % i 
forhold til 24 %, 24 %, 18 % og 17 %). 

For det andet peger resultaterne ret markant på, at 
hvis eleverne kan lide at være udendørs i frikvarte-
rerne, vurderer de i højere grad sig selv som sunde, i 
forhold til de elever, der ikke bryder sig så meget om at 
være ude i frikvartererne. Det er kun 9 % af de elever, 
der i mindre grad kan lide at være ude i frikvartererne, 
som vurderer deres sundhed som høj. Hos de elever, 
der godt kan lide at være udendørs, er der 36 %, der 
har en høj selvvurderet sundhed. Denne gruppe hopper 
også højere. Der er dermed en meget klar positiv sam-
menhæng mellem begge mål for sundhed set i forhold 
til at være ude i frikvartererne hele året og kunne lide 
det.

KONKLUSION 5: SJOVE FRIKVARTERER UDENDØRS STYRKER SUNDHEDEN
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Figur 6: Figuren viser procentdelen af dem, der vurderer egen sundhed høj fordelt på deres svar på, hvor de skal være i frikvar-

tererne

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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Figur 7: Figuren viser procentdelen af dem, der vurderer 

egen sundhed høj samt hoppehøjde over middel fordelt på 

deres svar på, om de kan lide at være udenfor i frikvartererne

Lektor Finn Mogensen fra UC Syddanmark, der er for-
skeren bag eksperimentet udtaler:
”Resultaterne viser to ting. Dels at det er vigtigt for 
elevernes sundhed, at de er udendørs i frikvartererne 
hele året, og dels at det er vigtigt at de også kan lide at 
være ude. Det peger på betydningen af at skabe nogle 
gode forhold i skolegårdene – fysiske og sociale - som 
gør, at eleverne føler sig godt tilpas udendørs i frikvar-
tererne. Det er fx vigtigt, at der er et trygt psykisk miljø 
i skolegården, så vi kan fremme sociale relationer samt 
lysten til at indgå i lege og fysiske aktiviteter”.

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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Som del af Masseeksperimentet blev det undersøgt, 
om antallet af sportsforeninger i lokalområdet hænger 
sammen med elevernes sundhed. Det var her lidt over-
raskende, at der ikke kunne ses nogen sammenhæng 
mellem antallet af sportsforeninger og selvopfattet 
sundhed. Til gengæld var der sammenhæng med hop-
pehøjden.
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Hvor mange sportsklubber er der i din 
skoles/gymnasiums lokalområde?

Procentdel med hoppehøjde over middel

Figur 8: Figuren viser procentdelen af dem, der har hoppe-

højde over middel fordelt på sportsklubber i lokalområdet

Undersøgelsen viser, at hvis der har været mere end 
seks sportsklubber i elevernes lokalområde, er ande-
len af elever, som hopper over gennemsnittet, højere 
end hvis der er ingen eller få sportsklubber i området 
(31 % i forhold til 28 %). 

Lektor Finn Mogensen fra UC Syddanmark, der er for-
skeren bag eksperimentet udtaler:
”Der er ingen tvivl om, at organiserede tilbud om sport 
og idræt, fx gymnastik og boldspil af forskellig art spil-
ler en stor rolle med hensyn til at styrke børns sundhed 
– specielt på det fysiske område med hensyn til udvik-
ling af eksplosiv kraft i benene samt det at have moto-
risk kontrol over kroppen. Resultaterne af året Masse-
eksperiment kan således underbygge denne påstand”.
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KONKLUSION 6: MANGE SPORTSFORENINGER ER LIG MED HØJERE HOPPEHØJDE

Baggrundsfakta: Disse resultater bygger på analyse af 
14552 elevers svar på et spørgeskema, der blev udleve-
ret i forbindelse med Masseeksperimentet 2013. Der er 
en ganske lille overvægt af drenge (50,3%) set i forhold 
til piger (49,7%). Der har været størst tilslutning blandt 

elever i aldersgruppen 10 – 15 år, som udgjorde næsten 
2/3 af alle besvarelser (64,9%). De yngre elever under 
10 år repræsenterede knap en fjerdel (23,8%), og data 
fra de ældste elever ældre end 15 år udgjorde resten 
(11,4%). 
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OPSAMLING

På baggrund af analysen af 14.552 elevers svar har Masseeksperiment 2013 givet belæg for påstanden om, at børn 
og unges sundhed, målt på baggrund af elevernes egen vurdering af denne samt deres hoppehøjde, hænger posi-
tivt sammen med en række vilkår, som de lever under: 

•	en	sikker	skolevej
•	mindst	20	minutters	fysisk	aktivitet	hver	dag	i	skolen
•	 tilgængelige	udearealer	til	fysisk	aktivitet	hjemme	eller	tæt	ved,	hvor	de	bor
•	 ikke	for	mange	fristelser	i	form	af	fastfoodbutikker,	grillbarer	og	pizzeriaer	–	specielt	for	pigerne
•	udendørs	frikvarterer	hele	året,	hvor	eleverne	kan	lide	at	være
•	mange	tilbud	om	sportsforeninger	i	lokalområdet

På flere af områderne havde vi i forvejen viden, der pegede i samme retning. Men det er med Masseeksperimentet 
nu blevet godtgjort med langt større vægt, således at vi også med langt større sikkerhed kan udtale os om den 
betydning, disse levevilkår har for børn og unges sundhed. Sagt med andre ord: Masseeksperimentet i 2013 har 
bidraget til, at det nu ikke kun er korrekt at sige: ”Du bliver, hvad du spiser”. Fremover skal vi vænne os til at sige: 
”Du bliver, hvad du spiser, men du bliver også, hvor du bor”. 

I forhold til den fremtidige pædagogiske opgave har Masseeksperimentet bidraget til at understrege betydningen 
af, at eleverne får en forståelse for, at sundhed er et begreb med mange dimensioner. Og at sundhed er en kombi-
nation af livsstil og levevilkår. Aktiviteter i undervisningen kan med fordel fokusere på at hjælpe eleverne med at 
udvikle handlemuligheder i forhold til disse dimensioner. Ikke blot handlemuligheder knyttet til den enkelte elevs 
sunde motions- og spisevaner, men også handlemuligheder, der retter sig mod at skabe bedre samfundsmæssige 
vilkår for fysisk aktivitet og for sunde kostvaner.

Vi kan konkludere, at skal sundheden blandt børn og unge fremmes, så handler det ikke kun om at ændre adfærden 
og livsstilen. De strukturelle betingelser i vores omgivelser skal også ændres, så de former sig i en mere sund ret-
ning. Denne viden er meget værdifuld og kan fremadrettet bruges til at planlægge og målrette sundhedsfremmende 
undervisning bedre. Det er også vigtig viden i forhold til organiseringen af skoledagen, og den viden kan være med 
til at gøre os klogere på betydningen af aktivitetstilbud i lokalområdet til børn og unge. 
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FORSLAG TIL DISKUSSIONER/OPGAVER 
I KLASSEN

I forbindelse med diskussionerne af de følgende forslag til opgaver kan eleverne med fordel både tage udgangs-
punkt i de foregående resultater og i de figurer, der vises i det efterfølgende bilag (Baggrundsfakta).

•	Undersøg	og	diskuter,	hvorledes	jeres	skolevej	kan	gøres	mere	sikker.	Hvor	er	den	farlig	og	på	hvilken	måde?	
Diskuter jeres forslag til at gøre den mere sikker. Hvem skulle I henvende til for at gøre den mere sikker, og hvad 
skulle	jeres	argumenter	være?

•	Diskuter	og	kom	med	forslag	til,	hvordan	I	kan	være	fysisk	aktive	i	mindst	20	minutter	hver	dag	i	skolen.	Hvad	er	
sjovt,	og	hvordan	kan	det	varieres,	så	det	også	passer	med	årstiden?

•	Lav	en	liste	over	alle	de	grønne	udearealer,	der	er	i	jeres	lokalområde,	hvor	I	har	mulighed	for	at	motionere	og	ud-
folde jer fysisk. Diskuter hvilke aktiviteter, der kan laves de forskellige steder, og hvilke nye former for aktiviteter, 
I godt kunne tænke jer, der skulle foregå der.

•	Kortlæg,	hvor	mange	gange	I	tilsammen	i	klassen	har	besøgt	en	fastfoodbutik,	grillbar	eller	et	pizzeria	den	sidste	
uge. Diskuter gode og mindre gode ting ved at besøge dem og lav to lister. Hvilke af disse lister betyder efter jeres 
mening	mest?	Kom	med	konkrete	forslag	til	fastfoodretter,	som	er	mere	sunde	end	dem,	der	tilbydes	nu.	Tilbered	
dem	og	diskuter	om	de	smager	bedre,	og	om	de	vil	være	dyrere.	Ville	I	købe	dem	i	stedet	for?

•	Kortlæg	de	aktivitetsmuligheder,	I	har	ude	i	skolegården,	og	snak	om	gode	og	dårlige	ting	ved	at	være	udendørs	
i frikvartererne. Kom med forslag til, hvordan det kan gøres sjovere at være udendørs i frikvartererne.

•	Kortlæg	de	sportsforeninger,	der	findes	i	 jeres	lokalområde.	Diskuter,	om	der	mangler	nogle	sportsforeninger,	
som tilbyder andre og nye aktiviteter, som I gerne vil deltage i.

•	Gennemgå	figurerne	i	’Baggrundsfakta’	og	diskuter,	hvorledes	jeres	placering	er	i	forhold	til	alle	deltagerne	i	Mas-
seeksperimentet.

•	Tag	kontakt	til	en	anden	skole	og	sammenlign	deres	svar	på	spørgsmålene	med	de	svar,	som	I	er	kommet	frem	til.
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BILAG

Baggrundsfakta
14552 elever fra 0. klasse til 3. g svarede på en række spørgsmål om sundhed og betingelser for sundhed i et spør-
geskema. Her følger en række diagrammer, som viser fordelingen af elevernes svar på de enkelte spørgsmål. 
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Figur 9 Figuren viser elevernes vurdering af egen sundhed 

inddelt i tre kategorier

Lidt mere end hver femte elev vurderer deres sund-
hed som høj (21,2 %), mens hver fjerde vurderer den 
lav (24,9%). Resten vurderer deres sundhed til middel 
(53,2 %).
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Figur 10: Figuren viser elevernes hoppehøjde inddelt i tre 

grupper

Når der tages højde for alder og køn, hoppede hver 
tredje elev under middel (33 %), lige knap fire ud af 
ti var i middelgruppen (38 %), mens tre ud af ti elever 
hoppede over middel (30 %).
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Figur 11: Figuren viser, om der er ingen/få eller mange (dvs. 

>	6)	fastfoodbutikker,	grillbarer	og	pizzeriaer	i	elevernes	lo-

kalområde

Ca. seks ud af ti elever (59,9 %) angiver, at der er flere 
end	 seks	 fastfoodbutikker,	 pizzeriaer	 og	 grillbarer	 i	
skolens/gymnasiets lokalområde. Resten (40,1 %) har 
angivet, at der enten er ingen eller færre end seks i 
området.
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Figur 12: Figuren viser, om der er ingen/få eller mange (dvs. 

>	6)	sportsforeninger	i	elevernes	lokalområde

Der er lidt flere end fire ud af ti elever (43,2 %), der 
har optalt flere end seks sportsklubber i lokalområdet 
ved deres skole/gymnasium, mens resten (56,7 %) har 
angivet, at der er færre end seks.
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Figur 13: Figuren viser elevernes vurdering af, om deres sko-

levej er sikker eller farlig

Lige knap fire ud af fem elever (78,8 %) vurderer, at 
deres skolevej er sikker, mens lidt mere end hver femte 
(21,2 %) finder den farlig.
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Figur 14: Figuren viser, om eleverne skal dyrke motion eller 

på anden måde bevæge sig mindst 20 minutter hver dag

For næsten fire ud af ti elever (39 %) gælder det, at de 
hver dag skal dyrke motion eller på anden måde be-
væge sig i mindst 20 minutter i skoletiden. Det gælder 
ikke for lidt mere end seks ud af ti elever (61 %).
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Figur 15: Figuren viser, om eleverne har mulighed for at dyrke 

motion eller på anden måde bevæge sig hjemme i haven eller 

på vejen

Rigtig mange har mulighed for at dyrke motion eller på 
anden måde bevæge sig hjemme i haven eller på vejen, 
hvor de bor (95 %). Det er kun ganske få (5 %), der ikke 
har den mulighed.
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Figur 16: Figuren viser, om eleverne har mulighed for at dyrke 

motion eller på anden måde bevæge sig i et grønt område 

tæt ved, hvor de bor

Lidt mere end ni ud af ti elever (91 %) har mulighed for 
at dyrke motion eller på anden måde bevæge sig i et 
grønt område tæt ved, hvor de bor, fx en park, skov, 
mark eller et lignende naturområde. Knap hver tiende 
elev (9 %) bor ikke i nærheden af et grønt område, hvor 
de kan boltre sig fysisk. 
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Figur 18: Figuren viser, om eleverne kan lide at være udenfor 

i frikvartererne

Lidt under fire ud af ti elever (36 %) kan godt lide at 
være udendørs, mens hver fjerde (25 %) udtrykker, at 
de ikke kan lide det. Næsten fire ud af ti (39 %) kan 
nogenlunde lide det.
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Figur 17: Figuren viser, hvor eleverne skal være i frikvartererne

Der er flest elever (42 %), der selv må bestemme, om de vil være indendørs eller udendørs i frikvartererne. Lidt færre 
(38 %) svarer, at de skal være udendørs i alle frikvartererne hele året. 



Tilmeldingen til Masseeksperiment 2014  
åbner den 20. marts 2014

Masseeksperimentet er en del af Dansk Naturvidenskabsfestival,  
der finder sted hvert år i uge 39. 

 
I 2014 er naturvidenskabsfestivalens tema Vejen til fremtiden.
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