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BEVÆGELSE  

Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse skal integreres i 

alle elevers skoledag. 

45 minutters daglig motion og bevægelse 

 Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. 

 Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del 

af fagundervisningen for eksempel i idræt.  

 Prøve i idræt i 9. klasse 

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 

minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag.  

Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt 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 er skolens leder, der skal sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang, der svarer til 

gennemsnitligt 45 minutter om dagen. 

I den nye folkeskole kan bevægelse indgå på mange måder. Det kan være i den fagopdelte undervisningen, hvor 

bevægelse integreres med henblik på at understøtte elevernes faglige læring og træning. Det kan være korte 

sekvenser af bevægelsesaktiviteter såkaldte brain breaks, hvor eleverne er fysisk aktive og får pulsen op midt i 

timerne eller i pauserne. Det kan også ske ved større og kontinuerlige aktiviteter for eksempel i samarbejde med 

foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv. Alle former for bevægelse dele har det formål at øge 

elevernes motivation, trivsel og læring, så de får en bedre skolegang. 

Motion og bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer 

samt i klasseværelset. Det er op til den enkelte skole at bruge motion og bevægelse aktivt til at styrke elevernes 

læring, motivation og sundhed. 

Idrætsfaget bliver desuden til et prøvefag for elever på 9. klassetrin for at styrke fagets status og øge elevernes 

faglige udbytte af undervisningen. 

 

 

 

 

 


