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Fysisk 
aktiv

Kognitiv proces

Ikke bevidst proces



“Physical inactivity is identified as pandemic 
and urgent public health priority” (Lancet)

“Physical inactivity is the biggest public 
health problem of the 21st century” (Blair)

Hvad er vi oppe imod? 





3D er dårligt: Density – Diversity - Design



Den brændende platform



Hvorfor mere motion?

•Hjerte-karsygdomme
•Diabetes
•Muskel-skeletære 
sygdomme

•Visse kræftformer

Fysisk 
sundhed:

•Stress
•Depression

Mental 
sundhed

• Socialt netværk
• Medborgerskab

Social 
trivsel 

•Kropbeherskelse
•KropsbevidsthedMotorik

•Indlæringsevne
•Læringsparathed
•Demens

Kognitive 
processer

Og så 
behøver det 
ikke engang 

at være 
hårdt!



Hvad kan vi gøre ved det? 



Overset potentiale
- fysisk strukturel forebyggelse



Overset potentiale
- fysisk strukturel forebyggelse 



De fysiske rammers betydning for 
bevægelse og sundhed



3. maj 2016
Frederiksberg





Forskningsbaserede anbefalinger

n Planlægning af de fysiske rammer bør tage afsæt i:

A. Nærhedsprincippet

B. Stimulationsprincippet

C. Tvivselsprincippet



÷ SØS + SØS

÷ Moveability

+ Moveability

SØS = Socio-økonomisk Status

A. Nærhedsprincippet



Lav moveability Høj moveability

2 km. 800 m.vs.

. .

A. Nærhedsprincippet



÷ SØS + SØS

SØS = Socio-økonomisk Status

A. Nærhedsprincippet



÷ SØS + SØS

÷ Moveability

+ Moveability + FA

+ FA

++ FA

÷ FA

SØS = Socio-økonomisk Status
FA = Fysisk Aktivitet

A. Nærhedsprincippet



• Befolkningstæthed: - antal personer pr. område

• Arealbenyttelse: - mix af bolig-, kommercielt, industrielt og institutionelt byggeri

• Rekreative faciliteter: - parker, grønne områder, legepladser, idrætsanlæg mv.

• Infrastruktur : - sammenhæng og beskaffenhed af fortov, stier og veje

A. Nærhedsprincippet



B. Stimulationsprincippet

• Sansning: - variation i formgivning, materialer, farver, lys og lyd

• Sikkerhed - lav trafik og kriminalitet

• Tryghed

• Interaktion

- overskuelighed af område, mulighed for privatsfære

- synlighed af socialt liv

• Identitet - Genkendelighed af og tilhørsforhold til steder



C. Trivselsprincippet

• Væresteder: - rum for det spontane, tilfældige møde for pleje af kendte sociale 
relationer (social bonding)

• Mødesteder: - rum for det planlagte møde for etablering af ukendte sociale 
relationer (social bridging)

• Samlingssteder: - rum for arrangementer, hvor fællesskaber plejes og udbygges 
(social linking)





Hvordan kan vi motivere til mere fysisk
aktivitet i byens rum?

Konkluderende bemærkninger:

• Tænke i (u)tilgængelighed

• Tænke byplanlægning i forhold til nærhed, stimulering og trivsel

• Tænke i synergier mellem det politiske, fysiske og organisatoriske niveau.

• Tænke i synergier mellem arbejde/uddannelse, fritid, transport og hjem

• Det skal være sjovt og meningsfuldt at være i bevægelse



SDU Active Living Forskningsteam



www.hepaeurope2019.org



GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY
2018-2030
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