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I brev af d. 29. okt. 2019 har Børne- og Undervisningsudvalget stillet mig følgende 

spørgsmål: 

Alm. del spørgsmål 42 
 
Vil ministeren i forlængelse af børne- og undervisningsministerens besvarelse af 
BUU alm. del – samrådsspørgsmål B oplyse, om ministeren vil være med til at se 
på, hvordan læreruddannelsen kan forberede kommende lærer på at kunne op-
fylde lovkravet om, at elever gennemsnitligt skal have 45 minutters motion og be-
vægelse i løbet af skoledagen? 

Svar 
 
Bevægelse indgår allerede i dag som et obligatorisk element i læreruddannelsen 
jf. bekendtgørelsen. Konkret indgår bevægelse dels i det obligatoriske fag ’Lære-
rens Grundfaglighed’ og dels i ’Praktik’ (som også er obligatorisk).  
 
I faget ’Lærerens Grundfaglighed’ indgår bevægelse som et færdighedsmål, hvor 
det fremgår, at den studerende skal kunne ”anvende et bredt repertoire af under-
visningsmetoder, herunder inddrage bevægelse samt varierede handlings og an-
vendelsesorienterede undervisningsformer”.  
 
I ’Praktik’ indgår bevægelse også som færdighedsmål, hvor den studerende skal 
kunne ”planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i 
samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, her-
under anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisnin-
gen”.  
 
Ud over undervisningsfaget ’idræt’ har den studerende også mulighed for at vælge 
specialiseringsmoduler, som omhandler bevægelse i skolen. I forbindelse med 
evalueringen af læreruddannelsen har alle professionshøjskoler redegjort for, at 
de udbyder et eller flere valgfrie specialiseringsmoduler (10 ECTS-point) med fo-
kus på bevægelse i skolen. Derudover findes der den pædagogiske diplomuddan-
nelse til bevægelsesvejleder, som netop sigter på at uddanne lærere og pædago-
ger til at kunne bidrage til at forbedre bevægelseskulturen på skolerne. 
 
Bevægelse indgår således allerede som både et obligatorisk og valgfrit element i 
læreruddannelsen. Derfor mener jeg heller ikke, at løsningen på overholdelse af 
lovkravet om 45 minutters motion og bevægelse i løbet af skoledagen, skal findes 
i læreruddannelsen. Det er, som børne- og undervisningsministeren også har til-
kendegivet, først og fremmest skolernes ansvar at overholde lovkravet.   
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