
Sundhed, ernæring 
og motion

- et af de 15 didaktiske 
principper

ting tager tid – pejlemærke 



Kapitel 3 fra vejledningen om de 15 didaktiske principper:

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER FOR ALLE 
Dette kapitel udfolder de fire didaktiske principper ■ Inkluderende læringsmiljø ■ Sproglig 
opmærksomhed ■ Dannelse ■ Sundhed, ernæring og motion 

Disse fire principper har det til fælles, at de handler om at skabe 
et læringsmiljø, hvor eleven oplever sig som en værdifuld 
deltager i sociale og faglige fællesskaber, og hvor elevens 
udvikling af personlige og sociale kompetencer og 
demokratiske dannelse understøttes gennem 
arbejdsfællesskabet. I et inkluderende læringsmiljø ser eleven 
sig som en vigtig bidragsyder, hvor personlige, sociale og faglige 
kompetencer samt fremtidsmuligheder styrkes.



Hvordan giver det mening for jer 
som personale i fh.t. jeres opgaver 
og fag?

Hvordan giver det mening for de 
unge mennesker? 

Hvad gør I?

Litt: Karl Vick



Sundhed



WHO`s definition fra 1948:

”Sundhed er en tilstand af 
fuldstændig fysisk, mentalt og 
socialt velbefindende og ikke blot 
fravær af sygdom eller svækkelse”



DSI 2020



Man kunne fjerne ordene: ”tilstand” og ”fuldstændig” 

”Sundhed er fysisk, social og 
mentalt velbefindende på kort og 
lang sigt og ikke blot fraværet af 
sygdom eller svækkelse”    Def. fra DSI
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- Social ulighed i sundhed



Kort konklusion:



”Udviklingen viser, at strukturel 
forebyggelse og synlighed om den 
strukturelle forebyggelse har effekt..”

Det virker det vi gør!
– så vi skal fortsætte vores gode arbejde
med at hjælpe de unge mennesker godt 
på vej i deres livsfærden



Trivsel hos LGBT+ 



DCUM  har lavet materialer, som omhandler  viden, råd og 
værktøjer til at understøtte LGBT+-elevers trivsel.

Inspiration, vejledning og værktøjer til lærere, pædagogisk 
personale og ledelse i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Som fagprofessionel kan det være svært at vide, hvordan man 
kan støtte LGBT+-elever. 



https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-
inspiration/trivsel-og-tryghed-for-lgbtplus-
elever

og på emu:
https://emu.dk/grundskole/dansk/saet-fokus-
paa-lgbt-og-mangfoldighed



Hvordan definere vi sundhed hos 
os?

Hvor og hvordan ses det i 
hverdagen?
- timerne
- stukturen
- hos eleverne og os selv

Hvad gør vi allerede?

Hvad kan vi gangsætte i nærmeste 
fremtid eller næste skoleår?


