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Hop, rul og spring i matematiktimerne



Dagens mission

”Slå 2 fluer 
med et smæk”



Program

• Første ”smæk”: Sundhed

• Andet ”smæk”: Giver fysisk aktivitet klogere 
børn?

• ”Aktiv rundt i Danmark – skolernes 
sundhedsuger” - et tilbud!



2.5 million years 50 years

Smæk 1: Sundhed

Det tager 10.000 år at ændre et gen!



2.5 million years 50 years

Vores gener er selekteret efter det
liv, vi havde i stenalderen



FYSISKE KONSEKVENSER

WHO har beregnet, at i år 2020 vil 70 % af alle 
sygdomme, der medfører døden, være som følge af 
vores livsstil! 



Typiske billeder! 
Børn bliver voksne…

USA



Svensker



Tysker



Dansk strandløve



Udvikling i fedme i USA 1985-2008

Fedme er kun ét fysisk eksempel på 
bl.a. for lidt bevægelse – men er 

tydelig at se!



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1985

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data           <10%          10%–14%



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1987

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” 
person)

No Data           <10%          10%–14%



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1991

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data           <10%          10%–14% 15%–19% 



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1994

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data           <10%          10%–14% 15%–19% 



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1998

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%          ≥20%



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 2001

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%        ≥25%



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 2003

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%        ≥25%



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 2005

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%



Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 2008

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%



Hvad med lille Danmark?



• I Danmark er 20 – 30 % af befolkningen så 
fysisk inaktive, at det indebærer en stor 
sundhedsrisiko for velfærdssamfundet



Kedelige facts børn og unge

• Dårligere kondition

• Større BMI - Hver 10. teenager overvægtig

• Højere blodtryk

• Højere kolesterol

• Flere med sukkersyge





Børnene er ikke syge endnu men har 
markant større risiko på sigt at blive 
syge!

”Har du ikke tid til motion nu skal du 
afsætte tid til sygdom senere”



• 84 procent blandt børn og unge mellem 7 og  15 år 
dyrker regelmæssig sport eller motion men

• Flere børn og unge  går til foreningsidræt end 
nogensinde før men 16 % går aldrig til noget, bevæger 
sig faktisk ikke! 

• Der er en tendens til en polarisering mellem at være 
aktiv og inaktiv, jo ældre børnene bliver. 

Flere tal, årsager, fakta…



• 72 procent af de 11-15-årige drenge i 2003 dagligt 
brugte mindst tre timer foran en skærm i deres fritid, 
til at 82 procent sad foran skærme i 2008. For 
pigerne er stigningen gået fra 55 procent i 2006 til 69 
procent i 2008. (Sundhedsstyrelsen, 2010)

• Andelen af børn som cykler til skole er faldet med 30 
% i perioden fra 1993 – 2000

• Nedgangen i formen skal findes i vores ændrede 
transportvaner herunder et fald i cykling og gang 
samt børns legekultur

Flere fakta…



Bilture:
Udviklingen blandt de

6-10 årige
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Gåture:
Udviklingen blandt de

6-10 årige
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• Forandring af livsstil kræver tid, ressourcer og er en 
svær og langsommelig proces, da livsstilen ofte 
grundlægges i barndommen.

• Dårlig livsstil viser sig desuden at ”tracke”

fra barnealderen og ind i voksenalderen.

• Børn er spontant meget fysisk aktive, men udsættes for 
en kultur der inaktiverer





Fysisk, psykisk og socialt



Bus-chauffører og konduktører  
”Central London Buses”

(pr. 1000)
Morris JN et al. Coronary Heart-dises and physical activity at work. 

Lancet nov.28  1953,pp.1111-1120
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Flere forskelle på børn, der bevæger 
sig - og børn der ikke gør!

Endnu en undersøgelse!
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Børn og unge der bevæger sig har et 
godt helbred

Kilde: Pernielle Due – Bjørn Holstein



Børn og unge der bevæger sig er glade 
for livet.
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Børn og unge der bevæger sig føler sig 
mindre hjælpeløse

Kilde: Pernielle Due – Bjørn Holstein
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Børn og unge der bevæger sig er mindre 
morgentrætte

Kilde: Pernielle Due – Bjørn Holstein
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Børn og unge der bevæger sig har mere 
selvtillid

Kilde: Pernielle Due – Bjørn Holstein



Børn og unge der bevæger sig har lettere 
ved at knytte venskaber
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Børn og unge der bevæger sig er mindre 
ensomme
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Børn og unge der bevæger sig føler sig 
mindre udenfor
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Konklusion:
Der er store sundhedsmæssige gevinster 
på om børn og unge bevæger sig eller ej 
– det gælder både fysisk, psykisk og 
socialt.

Første smæk….



Ok Anders – jeg overgiver mig!! – jeg 
er ret ligeglad med mine elevers 

fedtprocent mm… - bliver mine elever 
også klogere til matematik ved at 

bevæge sig” Jeg er jo matematiklærer 
for pokker!!!



”100.000 kr. spørgsmålet!” 

• Kan man ved at inddrage mere bevægelse i 
skolens skabe bogligt stærkere børn og 
samtidig sundere børn? 

”Smæk 2”: Giver fysisk aktivitet klogere børn?



Undervisning: Der er tradition for at 
undervisning og fysisk aktivitet er skarpt 

adskilte!

• I USA har man siden 1970'erne forsket i, 
hvordan den enkelte elev bedst lærer?



Amerikanske resultater!

• At kun 10-12 procent af børn i 6-7-årsalderen 
kan huske ca. 3/4 af hvad, de er blevet fortalt i 
løbet af en periode på 40 til 50 minutter! 



Følgende udsagn indenfor 
skoleverdenen har f.eks. pr. automatik 
haft støtte og gyldighed:

• Alle børn lærer bedst, når de sidder stille på 
en stol!

• Alle børn lærer bedst tidligt på dagen! 

• Alle lærer bedst i veloplyste lokaler!



Amerikanske resultater

Giver man eleverne lov til regelmæssigt at

bevæge sig, end sidde stille på deres stol hele

tiden, giver det bedre læring!



Svensk forskning
Forsker Ingegerd Ericsson (2000)

• Er der sammenhæng mellem børns 
motorik og deres evne til at lære?



Svenske resultater 
• langt de fleste børn med motoriske problemer 

havde også indlæringsvanskeligheder!

• børn, der var gode til at bruge deres krop, var 
også dygtige til de boglige fag!



Dansk hjerneforsker
Keld Fredens

• ”fungerer kroppen ikke, får hovedet også 
svært ved at følge med!”



Ja det siger svenske, amerikanske 
forskere samt dansk ”hjernevrider”

MEN det er også almen erfaring hos 
mange lærere, at mange børn oplever stor 
motivation ved undervisning gennem 
bevægelse !!!



Bente Klarlund

• Det er ikke direkte påvist, at børnene bliver 
klogere af leg og bevægelse!

• MEN fysiske aktivitet skaber trivsel blandt 
børnene - og det giver gode betingelser for 
at lære!



Bente Klarlund

”Et er sikkert, børn bliver med garanti 
ikke dummere af at bevæge sig” OG..



Fremtidens matematikuv.

• Bevægelse i 

matematikundervisningen

Opmærksomme
Rolige børn
Koncentreret

Større
læring

Bedre 
sundhedsparameter



”Dermed slår vi 2 fluer med ét 
smæk!”



Punkt 3: Aktiv rundt i Danmark – et tilbud!

http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen

http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen
http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen
http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen
http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen
http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen


• 135.000 tilmeldte skoleelever
• Motto: ”Det skal være sjovt at være sund”
• Alle klassetrin 0.-10. klasse
• Materiale til elever, lærer og  forældre
• Gratis!
• Uge 39, 40 og 41
• Tilmelding www.aktivrundti.dk (10 sept.)

http://www.aktivrundti.dk/


Formål med Aktiv rundt i Danmark

• At gøre børn mere fysisk aktive på en sjov og 
motiverende måde

• At give børn sundere kostvaner

• Kompetenceudvikle lærerne til at undervise i 
sundhed, herunder kost og motion

• Fokus på sundhed i alle skolens arenaer, herunder 
skoleledelse, skolebestyrelse. Herunder udvikle hele 
skolens hverdag til at indeholde mere bevægelse 
(idræt, frikvarter/boglige fag)

• Fokus på sundhed i hjemmene





















”Øv, er det allerede frikvarter”



Advarsel!

Rigtig mange vil i god mening gerne ind i 
skolens undervisning. 

Ikke alle disse aktører kender til skolens 
opgave og deres ”tiltag” hænger derfor 
ofte ikke sammen med skolens opgave 
(undervisning, læring og dannelse)

I forvejen er der ”trængsel” i skolen, så 
forhold jer kritiske som undervisere til, 
hvad der sættes i gang i skolen og 
skolens undervisning. Sørg for, at der er 
kobling til ex. fælles mål, - ellers får I 
meget travlt! 



Forsæt som I plejer eller ”flyv” en 
lidt anden vej…



Hvor kan jeg søge inspiration?

• Undervisningsmaterialer 
• Aktiv rundt i Danmark (0. – 10. klasse)

http://www.aktivrundti.dk/inspiration

• Mig og mine vaner (8. – 10. klasse)
http://www.aktivrundti.dk/deltag-i-kampagnen/konkurrencen-2011/8-10-klasse-
2010

• Spot på fysisk aktivitet (6. – 7. klasse)
http://ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/publika
tioner/boeger/100305.PlaySpot.light.pdf

• Rundt om bolden - U21(7. – 10. klasse)
http://www.u21denmark2011.com/sites/default/files/images/a3booklet_u21_dbu
_webdownload.pdf
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Hvor kan jeg søge inspiration?

• Undervisningsministeriet: Fysisk aktivitet og motion i folkeskolen
http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2010/Folkeskolen/Fysisk%20aktivitet
%20og%20motion%20i%20folkeskolen/Fysisk%20aktivitet%20og%20motion%20i%
20folkeskolen%20-%20web.ashx

• Kulturministeriet: Inspirationskatelog 7 timers idræt og motion om ugen for børn 
og unge
http://www.kum.dk/Documents/Publikationer/2011/Inspirationskatalog_idraet.pd
f

• Københavns Kommune: Motion i klassen – Folkesundhed København
http://www.folkesundhed.kk.dk/Udgivelser/~/media/folkesundhedkbh/Rapporter
/BoernOgUnge/MotionIKlassen.ashx

• Københavns Kommune: Move On til sjove pauser – Folkesundhed København
http://www.folkesundhed.kk.dk/~/media/folkesundhedkbh/Pjecer/BoernOgUnge/
Move%20On%20bogen.ashx
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Pauseaktiviteter

Legedatabasen: www.fdf.dk

Legepatruljen: www.legepatruljen.dk

http://www.fdf.dk/
http://www.legepatruljen.dk/


”Få frøerne til at hoppe -
med et smil på” – også i 
matematikundervisning

.


