
 
ØVELSESHÆFTE  
- TIL BEVÆGELSESTASKE 
 
Kære Skole 

 

Tillykke med skolens nye bevægelsestaske. En taske som Dansk Skoleidræt og Ji sport 

har sammensat i fællesskab; en taske med spændende materialer, alt fra terninger, 

kegler til lommefliser og –veste, der understøtter bevægelse og aktiv undervisning. 

Sammen med bevægelsestasken får du her  et øvelseshæfte med øvelser til 

inspiration for både lærere,  pædagoger og elever. 

Øvelseshæftet er organiseret efter de enkelte  

materialers anvendelsesmuligheder. Der er et   

øvelsesforslag til  hvert materiale i et eller flere fag  

for at inspirere  til brugen af taskens 144 rekvisitter.  

 

På www.sætskolenibevægelse.dk er der altid flere  
ideer til spændende øvelser, du kan lave i forskellige  
fag. Mange øvelser indeholder en kort video samt  
angiver, hvordan øvelsen kan varieres i andre fag. 

God fornøjelse.  

 
Venlig Hilsen  

Sæt Skolen i Bevægelse 

 
 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sætskolenibevægelse.dk


AKTIVITETSTERNING:  
 

ORDKLASSE- 
SAFARI 
ØVELSENS FORLØB 
Til øvelsen opstilles seks stationer: 

1) Slå med en bogstavterning eller med lommeterningen (udvalgte 
bogstaver). Eleverne skal danne et ord, der starter med det bogstav, de 
slår og placere det i en ordklasse på deres safarikort. 

2) Slå med aktivitetsterningen og udfør øvelsen. 

3) Bogstavkort ligger med bagsiden opad. Eleverne skal trække to bogstaver 
og danne et ord, hvor begge bogstaver indgår og placere det i en 
ordklasse på deres safarikort. 

4) Slå med aktivitetsterningen og udfør øvelsen. 

5) Slå med en talterning eller en skumterning. Eleverne skal danne et ord 
med det antal bogstaver, der svarer til det antal (øjne), terningen viser og 
placere det i en ordklasse på deres safarikort. Slår de 1, kan de  frit vælge, 
hvor mange bogstaver ordet skal indeholde. 

6) Slå med aktivitetsterningen og udfør øvelsen. 

Eleverne er sammen to og to. Hvert par har et safarikort. 

Grupperne starter ved en vilkårlig station og bevæger sig frem i rækkefølge. 
Eleverne fortsætter indtil hver gruppe har 20 ord på safarikortet.  

Øvelsen kan sluttes med at skabe ordkort på små stykker kulørt karton, hvor 
hver ordklasse har en farve. Parrene går sammen tre og tre, danner større 
grupper og fremstiller ordkortene ud fra deres safarikort. Ord der går igen 
bruges kun én gang.  

VARIATION 
Øvelsen kan udvides ved, at eleverne leder efter de dannede ord i den/de tekster, 
klassen læser.  

Denne øvelse er lavet i samarbejde med Sproggren.dk              

 

 
FAG 
Dansk  

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne 
lærer om og samtidig træner 
ordklasserne og brugen af 
dem. 

MATERIALER 
Aktivitetsterning 

Bogstavkort 

Safarikort 

6 talkegler 

Talterning/Skumterning 

Bogstavterning/
Lommeterning 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1056692/alfabetkort_2013_pink_groen.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/14814/safarikort.pdf


AKTIVITETSTERNING:  
 

FIFTY/ FIFTY 

ØVELSENS FORLØB 
Eleverne stiller op i to rækker med ansigtet mod hinanden. Der skal være ca. 

en meter mellem de to rækker. Et godt stykke bagved begge rækker opstilles 

to kegler, som angiver hver rækkes helleområde - fx endevægge i en hal eller i 

skolegården. For enden af rækkerne står læreren med aktivitetsterningen eller 

bevægelsesterningen. Den ene række kaldes ”over 50”, den anden kaldes 

”under 50”. 

Læreren kaster aktivitets– eller bevægelsesterningen og angiver enten, hvilken 

aktivitet eleverne skal udføre, hvis de bliver fanget, eller hvordan eleverne skal 

bevæge sig i den efterfølgende ”tagfat-runde”. Umiddelbart efter råber lære-

ren et regnestykke. Den række, hvor facit hører til (over/under 50), skal fange 

så mange elever som muligt fra den anden række, som derimod skal forsøge at 

nå ned til eget helleområde uden at blive fanget. 

Bliver eleverne fanget, skal de over på det modsatte hold. 
Giver regnestykket præcis 50, og nogen bevæger sig, skal de også over på det 
modsatte hold. Lander terningen på ”drible”, må der løbes helt almindeligt. 
Læreren forsætter med at sige nye regnestykker, indtil et hold har fanget alle 
fra det andet hold, eller der leges i 10 minutter, og holdet med flest elever har 
vundet. 

VARIATION 
Øvelsen kan også anvendes i indskolingen med fokus på fx talrækken. Læreren 

råber ”15”, og eleverne skal vurdere, om det er over eller under 10. Svaret rå-

bes højt. 

Øvelsen kan også anvendes inden for sprogfag med træning af fx kongruens og 

verbets tider. Det ene hold er ”richtig/right”, det andet ”falsch/wrong”. Lære-

ren råber fx ”Er macht” eller ”he does”. Richtig/right-rækken fanger, fordi bøj-

ningen af ”macht” er korrekt. 

Hvis I ikke har en bevægelsesterning, kan I downloade bevægelseskort, som 

eleverne trækker. Se her 

 

 

 

 
FAG 
Matematik 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 

tallenes rækkefølge. Eleverne 

træner de fire regningsarter: 

Addition, subtraktion, 

multiplikation og division. 

MATERIALER 
Aktitivitetsterning/

Bevægelsesterning 

Fire-seks markeringsbaser el. 

Fire-seks kegler 

 

 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/24271/%C3%B8velseskort_lores.pdf


LOMMETERNING: 
 

TERNING OG 
TEGN  

ØVELSENS FORLØB 
Der arbejdes i små grupper på 3-5 elever pr. hold. Hver gruppe har en base 

(markeret med 4 markeringsbaser) med papir, blyant og skriveunderlag. I mid-

ten af lokalet placeres lommeterningerne med de valgte tegn. 

På skift skal en person fra hver gruppe komme til midten og kaste med lomme-

terningen, som afgør hvilket tegn, der skal arbejdes med. På vej til midten kan 

der med fordel være indlagt forhindringer fx slalomløb, hinke baglæns, gade-

drengehop eller lignende. Tilbage i gruppen fortæller eleven tegnet, og gruppen 

taler om alt, hvad de kender til dette tegn. Herefter formulerer gruppen i fæl-

lesskab en sætning, hvor tegnet indgår mindst én gang. 

Læreren definerer, hvor længe øvelsen kører. Når tiden er gået, præsenterer 

grupper evt. deres resultat for de øvrige grupper. 

VARIATION 
Øvelsen her har et utal af variationsmuligheder i forhold til fagfagligt indhold i 

dansk eller i andre fag. 

En alternativ version kunne være at arbejde med ordklasser  og bruge lomme-

terningen til det - evt. frem mod afgangsprøverne i dansk. 

I et fag som matematik kunne terningernes sider repræsentere forskellige reg-

nearter, der skal arbejdes med. 

 

 

 

 
FAG 
Dansk 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 

og øver tegnsætning, 

kommatering og sproglig 

korrekthed i sætninger og 

skriftlig fremstilling. 

MATERIALER 
Lommeterning m. grammatiske 

tegn 

(Komma/punktum/

spørgsmålstegn/kolon/

anførselstegn/udråbstegn eller 

andre) 

Markeringsbaser 

 

 
 

 



LOMMETERNING: 
 

TERNINGE– 
TEKSTLEG 

ØVELSENS FORLØB 
Klassen deles i teams/grupper á 4 elever. Eleverne placerer sig ved et bord i 
klassen, hvor der ligger en ukendt tekst. Teksten læses som rollelæsning, inden 
øvelsen starter. Terningen placeres midt i lokalet.  

 

På skift bevæger en fra hver gruppe sig hen og slår med terningen og vender 
tilbage med et fokus, en opgave. Der kan kravles, løbes, hinkes osv. hen til ter-
ningen. 

 

Hvis terningen viser handlingsforløb, skal teamet skrive et handlingsresume/-
referat af teksten. Hvis teksten viser fortæller/synsvinkel, skal teamet i fælles-
skab dykke ned i teksten og med afsæt heri karakterisere fortællerforhold og 
synsvinkel + give eksempler herpå osv. 

 

Slår man spørgsmålstegnet, skal man stille et spørgsmål til teksten—eller må-
ske finde et oplagt analyse– og fortolkningspunkt til teksten og begrunde val-
get via teksten. 

 

Alle opgaver på terningen skal løses, men hvis man som team slår en opgave, 
der allerede er gennemført,, skal hele teamet lave en bevægelse, inden et nyt 
slag må tages. Her kan en bevægelsesterning/-kort inddrages. Eller aktiviteter-
ne kan skrives  på tavlen inden start. 

VARIATION 
Der findes et væld af variationsmuligheder i øvelsen alt efter fagfagligt fokus og 

ønske. 

Der kan også arbejdes med forskellige genrer, eller øvelsen kan bruges som 

form for evaluering efter et endt genreforløb. 

Andre fag kan også bringes i spil med forskellige regnearter på terningens sider i 

matematik eller grammatikspørgsmål eller nære tekstspørgsmål i fx engelsk 

eller tysk. 

 

 

 
FAG 
Dansk 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne på en 

anderledes, aktiv måde 

forholder sig analytisk og 

systematisk til en allerede kendt 

eller ukendt tekst.  

MATERIALER 
Lommeterning(er) - med 6 sider: 

1) Handlingsforløb 

2) Fortæller/synsvinkel 

3) Personer/

Personkarakteristik 

4) Sted & miljø/

Miljøbeskrivelse 

5) Tid 

6) Sprog & stil - eller blot et  

spørgsmålstegn ? 

Aktivitetsterning - eller 

Bevægelsesterning/-kort kan 

også inddrages som afveksling 

på vej mod lommeterningen. 

 

 
 

 



TALKEGLER: 
 

CIRKEL– 
STAFET 

ØVELSENS FORLØB 
Keglerne stilles op i en cirkel. Eleverne får hver et tal tildelt mellem 1 og 10 

og stiller sig ved den pågældende kegle. Der skal stå flere elever ved hver 

kegle. Læreren er placeret i midten og siger et regnestykke. Hvis resultatet 

på regnestykket f.eks. giver 5 skal alle 5´erne løbe en omgang udenom 

cirklen. Man konkurrerer med de andre 5´ere, og det gælder om at komme 

først tilbage på sin plads. 

Læreren varierer mellem regnarterne. Skal det være mere komplicerede 

regnestykker, kan læreren vælge at vise regnestykket på et papir eller skrive 

det på tavlen. Når eleverne kender legen godt, kan det også være eleverne, 

der opfinder regnestykkerne. 

VARIATION 
Regnestykket kan også bestå i at finde tværsummen af et tal f.eks. 5764. 

Øvelsen kan også udføres i sprogfag, hvor eleverne arbejder med ord, de 

skal oversætte. Eleverne får tildelt et ord/begreb f.eks. frugt, køretøjer, 

sportsgrene. Læreren siger så f.eks. apple, så er det dem med ordet frugt, 

der skal løbe. 

Ligeledes kan I arbejde med farver i de mindre klasser. Eleverne får tildelt 

farver og læreren siger en ting på dansk/engelsk, der er blåt. Herefter løber 

de blå. 

 

 

 

 
FAG 
Matematik 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 

hovedregning med de forskellige 

regnearter.  

MATERIALER 
Talkegler (1-10 el. flere) 

 

 
 

 



TALKEGLER: 
 

KEMISTAFET 

ØVELSENS FORLØB 
Øvelsen kan udføres udendørs, i gymnastiksalen eller på et gangareal. Jo stør-

re arealet er, des mere får eleverne bevæget sig.  

Kortene med grundstoffernes symboler placeres med teksten nedad i øvelses-

arealet under en række opstillede talkegler. Flere kort kan placeres under 

samme kegle. Klassen inddeles i grupper på tre. Hver gruppe får en spillepla-

de og alle grupper stiller sig i samme afstand fra keglerne. 

Nu gælder det for de enkelte grupper om at finde de symboler, der svarer til 

grundstofferne på spillepladen. Den første elev fra hver gruppe løber hen til 

en kegle for at finde et korrekt symbol. Hvis der er flere kort under én kegle, 

må eleven vende alle kort. Hvis eleven ikke finder et korrekt symbol, løber 

han/hun tilbage til gruppen, hvorefter næste elev løber ud og kigger under en 

kegle.  

Hvis eleven finder et korrekt symbol, er det tilladt at kigge under endnu en 

kegle og dermed have mulighed for at finde to korrekte symboler. Den grup-

pe, der først får udfyldt sin spilleplade, har vundet.  

VARIATION 
I stedet for det periodiske system, kan der arbejdes med andre temaer inden 

for fysik/kemi, eksempelvis kemiske formler.  

Selve øvelsen kan også fint tilpasses til andre fag - f.eks. matematik med reg-

nearter, regnestykker og facit. 

 

 

 

 
FAG 
Fysik/kemi 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 

at samarbejde omkring en 

kognitiv opgave samt får 

kendskab til grundstoffernes 

periodiske system. 

MATERIALER 
Talkegler - eller markeringsbaser 

Cirka 8 spilleplader, hvor der på 

hver er skrevet navne på 6 

grundstoffer. 

Spillebrikker med 

grundstoffernes symboler og 

betegnelse svarende til de 

grundstoffer, der er på 

spillepladerne. 

 

 

 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/5361439/Kemistafet-Spilleplader.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/5361436/Kemistafet-Brikker.pdf


SKUMBOLD: 
 

DYRE- 
BOLD 
ØVELSENS FORLØB 
Inddel klassen i grupper af fem til seks elever og tildel hver gruppe en dy-

rekategori. Hver gang en elev kaster en bold til en anden i gruppen, næv-

ner han/hun et dyr i den tildelte kategori. Eleven, der kastes til, siger først 

det dyr ”kasteren” nævnte og finder herefter på et nyt dyr i kategorien og 

kaster til en anden elev i gruppen. Efter ca. fem minutter roterer grupper-

ne, så hver gruppe kommer alle dyrekategorierne igennem. 

VARIATION 
Øvelsen kan laves i et utal af variationer - fx med årstider, ordklasser mm. 

Skal det være lidt sværere, kan eleverne sige en hel sætning, fx i datid. En 

sætning, hvor der indgår ejefald eller et ordsprog. 

Skal der lidt mere bevægelse på øvelsen, kan aktivitetsterningen inddrages 

og kastes, inden runden går i gang, så eleverne skal lave tre gentagelser af 

den aktivitet, terningen viser, når bolden er kastet videre.  

 

 

 

 
FAG 
Natur/teknologi 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne lærer at 
kategorisere dyr - fx vandhuls-
dyr, husdyr, kæledyr  

MATERIALER 
Skumbolde 

Markeringsbaser til placering og 

markering af gruppernes spille-

område 

 

 

 
 

 



SKUMBOLD: 
 

FORMEL 1 
KAST 
ØVELSENS FORLØB 
Eleverne stiller sig skulder ved skulder og danner en stor rundkreds. Herefter 

inddeles de på skift i 1´ere og 2´ere, så der opstår to hold hele vejen rundt – 1 

– 2 – 1 – 2 – 1 (…) osv. 

Læreren giver nu to bolde, ærteposer eller andre genstande til henholdsvis en 

1´er og 2´er som står over for hinanden i rundkredsen. 

På et startsignal sættes ”Formel 1 opvarmningen” i gang. De to bolde sendes 

nu på holdene rundt i samme retning – med uret – i rundkredsen. 1´ere afleve-

rer til 1´ere og 2´ere til 2´ere. Efter et par prøverunder stoppes opvarmningen, 

når bolden når frem til den 1´er og 2´er, der først startede med bolden.  

OBS: Det er vigtigt, at afleveringsrækken holdes, så alle på holdet modtager og 

sender bolden/genstanden videre og ingen springes over. 

Nu gælder det – ”Formel 1 kast” sættes i gang. På startsignalet sendes 

boldene igen rundt – med uret – på holdene. Det hold, der først får deres 

bold til at overhale den anden, er vinder af runden. Tabes bolden, skal den 

samles op af personen, der tabte den, inden den sendes videre. Ingen må 

røre eller bevidst ”genere” modstanderens hold. 

VARIATION 
Efter at have dystet et par runder ”med uret rundt”, sendes bolden/

genstanden den modsatte vej rundt; ”mod uret”. 

Efterhånden som holdene får fart på omgangene, kan man indføre, at bol-

den på et signal fra læreren skifter retning og sendes modsatte vej rundt.  

 

 
FAG 
Bevægelsespause - alle 
fag 

 
 
LÆRINGS-
ASPEKT 
Luft til hjernen og et afbræk fra 
undervisningen. Trivsels– og 
koncentrationsfremme.  

MATERIALER 
Skumbolde 

Markeringsbaser til  evt. marke-

ring af cirklen.  

 

 

 
 

 



SKUMTERNING: 
 

WÖRTER- 
CHAOS 
ØVELSENS FORLØB 
Klassen deles op i teams á 3-4 elever, der konkurrerer om og i at sortere 

tyske ord i de rigtige ordklasser på tid. Ordene spredes ud på gulvet af læ-

reren.  

De forskellige teams placeres ca. 10-15 meter væk bag hver deres start-

kegle/markeringsbase. Hver gruppe har en skum– eller lommeterning. 

Eleverne slår med terningen, inden de løber op til ordene på gulvet. Her 

finder de et ord fra den ordklasse, som terningens øjne/side viser. Det 

valgte ord tages med tilbage til teamet. Ordene sorteres efterhånden i 

seks forskellige bunker. 

Øvelsen er slut, når der ikke er flere ord tilbage på gulvet. Holdet med flest 

ord har vundet. Det er HELE teamets ansvar at kunne ordets ordklasse og 

at kunne oversætte ordet til henholdsvis dansk og tysk, når ordene gen-

nemgås: 

1)  hent et tysk substantiv/navneord. 

2) hent et dansk substantiv/navneord. 

3) hent et tysk verbum/udsagnsord. 

4) hent et dansk verbum/udsagnsord. 

5) hent et tysk adjektiv/tillægsord. 

VARIATION 
Øvelsen kan udføres i andre sprogfag eller blot i dansk. Øvelsen kan også 

med fordel udføres uden konkurrenceelement, og hvor de indsamlede ord 

skal bruges aktivt i skabelsen af en tekst eller lignende. Brug ellers øvelsen 

i overbygningen med sværere ord og flere ordklasser i spil. 

 

 
FAG 
Tysk/Sprogfag 

 
 
LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 
de forskellige ordklasser og læ-
rer at kende forskel på dem sam-
tidig med at deres ordforråd 
udvides.  

MATERIALER 
Skumterninger eller 

Lommeterninger 

Markeringsbaser eller talkegler 

til markering af startsted 

Ordkort med ord fra forskellige 

udvalgte ordklasser på dansk og 

tysk (brug evt. ord fra kendte 

tekster i undervisningen eller i 

forhold til et aktuelt grammatisk 

område). 

 

 

 
 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1662924/Wuerfelspiel-und-Woerterchaos.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1662924/Wuerfelspiel-und-Woerterchaos.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1662924/Wuerfelspiel-und-Woerterchaos.pdf


SKUMTERNING: 
 

THE GRAM-
MAR DICE 
ØVELSENS FORLØB 
Eleverne deles op i grupper/teams på 3-4 personer. Hver gruppe får en 

terning, som eleverne skiftes til at slå med for at løse opgaven.  

Læreren kan også vælge, at hele klassen slår i fællesskab inden opgaveløs-

ning - ellers får hver gruppe bare en lommeterning: 

Opgaveark: 

1) Write a verb on the black board or your computer. 

2) Do a verb (vis et udsagnsord/verbum, som teamet skal gætte, f.eks. ”to 

jump”). 

3) Write a verb in present tense.  

4) Do two verbs and put them into a sentence (f.eks. “I walk and talk a 

lot.”). Teamet skal gætte verberne. 

5) Write a verb in past tense. 

6) Tell and show a verb - you may do and talk the verb, but not mention 

the verb. 

Hvis eleven, der slår med terningen, laver fejl, skal hele gruppen f.eks. lave 

en aktivitet/bevægelse og slå med aktivitetsterningen. 

VARIATION 
Der kan også arbejdes med andre grammatiske opgaver som f.eks. navne-

ord. Øvelsen kan også med fordel bruges i sprogfag eller tilpasses til mate-

matik eller hvilket som helst andet fag - alt afhængig af opgavetyperne på 

terningens sider. 

 

 
FAG 
Engelsk / Sprogfag 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne lærer at 

følge centrale grammatiske reg-

ler om især ordklasser, ental, 

flertal, tidsangivelse mv. (alt 

afhængig af sprogfag eller fagligt 

fokus).  

MATERIALER 
Skumterninger eller 

Lommeterninger 

Papir 

Ark med opgavebeskrivelser til 

elever eller lommeterningens 

sider 

Aktivitetsterning(er)  

 

 

 
 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1662912/The-gramma-dice.pdf


ÆRTEPOSER: 
 

RAMME  
PLET 
ØVELSENS FORLØB 
Eleverne deles i par, to og to. Hvert par tegner en stor lommeregner i sko-

legården. 

Den ene fra hvert par står på resultatdisplayet. Den anden står lidt på af-

stand fra lommeregneren. Så kaster eleven ærteposer på et tal, fx 7-tallet, 

en ærtepose på plustasten og en på et andet tal, fx 5-tallet.  

Eleven på resultatdisplayet slår med aktivitetsterningen og ”bevæger” 

resultatet - fx 12 sprællemænd. Herefter bytter eleverne plads og fort-

sætter på skift  

VARIATION 
Øvelsen kan også udføres ved, at eleverne tegner en dartskive i stedet for 

en lommeregner. Eleverne samler point på skift og hver gang de rammer 

et tal, lægges det pågældende antal point til det, man i forvejen har opnå-

et.  

 

 

 

 
FAG 
Matematik 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 
udregning inden for regningsar-
terne ved hovedregning og med 
lommeregner - her primært ad-
dition. 

MATERIALER 
Ærteposer 

Aktivitetsterninger 

 

 

 
 

 



ÆRTEPOSER: 
 

HALLI  
HALLO 
ØVELSENS FORLØB 
Eleverne deles i grupper af fem til seks elever. 

De enkelte grupper stiller alle op på en række - undtagen én fra hver gruppe, 

der har bolden. Eleven med bolden beslutter sig for et dyr, som de andre skal 

gætte. For at hjælpe de andre, giver eleven forbogstavet ved eksempelvis at 

sige: "Et dyr med K?". Herefter kaster eleven bolden til den første i rækken. 

Denne svarer eksempelvis "Ko", og kaster bolden tilbage til spørgeren. Gætter 

eleven forkert, kaster spørgeren bolden til den næste i rækken osv. Hvis hele 

rækken får lov at gætte uden at gætte rigtigt, må spørgeren give et bogstav 

mere og starte med at kaste bolden til den første i rækken igen. 

Når det rigtige dyr gættes, slår spørgeren bolden hårdt i jorden eller kaster 

den højt op i luften og råber "Halli", hvorpå han løber væk fra rækken. Eleven, 

som gættede rigtigt, skal hurtigt få fat i bolden og råbe "Hallo". Spørgeren - 

som er løbet væk - skal stoppe på "Hallo" og danne en "basketkurv" med ar-

mene. Eleven med bolden må tage tre skridt mod spørgeren. Ved det tredje 

skridt skal eleven stå stille og forsøge at kaste bolden ned gennem spørgerens 

arme. Hvis eleven rammer igennem armene, bliver denne elev den nye spør-

ger og skal finde på et nyt bogstav og dyr. 

Det er bedst at lege denne øvelse udendørs eller i en hal. 

VARIATION 
Øvelsen kan også udføres ved at eleverne gætter mange forskellige kategorier 

eller ordklasser som f.eks. navneord eller udsagnsord. 

For ældre elever kan man lave mere komplicerede kategorier eller lege legen 

på engelsk eller tysk. 

En anden variationsmulighed er, at man skal stave det ord, man gætter på.  

 

 
FAG 
Natur/teknologi 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne træner 
fagligt stof inden for et givent 
tema. Her er det f.eks. dyrenav-
ne (måske som en del af føde-
kæder), der trænes på en sjov og 
aktiv måde. 
Øvelsen er samtidig oplagt som 
repetitions- og/eller evaluerings-
øvelse.  

MATERIALER 
Ærteposer - eller 

Skumbolde 

Evt. markeringsbaser til marke-

ring af spillernes positioner og af 

selve spillecirklen. 

 



MARKERINGSBASER: 
 

-ENE/-ENDE-
STAFET 

ØVELSENS FORLØB 
Inden start markeres banen op med 4-6 startkegler eller -markeringer; alt 

afhængig af antallet af stafethold og ønsket holdstørrelse. I den modsatte 

ende ud for startkeglerne placeres så 4-6 rundingskegler, som holdene skal ud 

og vende omkring i stafetten. 

Ved hver rundingskegle placeres et lige antal "-ene/-ende"-sedler i vilkårlig 

rækkefølge med bagsiden opad. Herefter inddeles elever i 4-6 teams - igen 

afhængig af elevantal og ønsket holdstørrelse - og placeres bag ved startkeg-

lerne. 

Ved start løber holdene parvis op og tager en seddel, som i fællesskab læser 

højt og afgør stavemåden/-løsningen på. Deres valg af læsning/løsning afgør 

tilbageturen: 

- Hvis den korrekte endelse er "-ene", løber de "ene" tilbage, hver for sig side 

om side. 

- Hvis den korrekte endelse derimod er "-ende", løber de "-ende"  mod ende 

tilbage, let sidelæns med numserne mod hinanden. 

Sedlen skal bringes med retur, så læreren kan se om den rigtige endelse er 

valgt. 

Næste par på holdene sendes så af sted med et "klap". Sådan fortsættes sta-

VARIATION 
- Alle eleverne laver selv sedler med fokus på substantiver i bestemt flertal og/

eller udsagnsord i lang tillægsform, der enten ender på "-ene" eller "-ende". Endel-

sen på ordet skal være åben på sedlen. 

- Ved forkert løsning af en sætning/endelse tildeles hele holdet en 

"bevægelsesbonus" ved kast med aktivitetsterningen. 

 

 
FAG 
Dansk 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet med aktiviteten her er, 

at eleverne som del af et gram-

matikforløb eller i et helt kon-

kret forløb rettet mod retskriv-

ningsprøven ved Folkeskolens 

Afgangsprøve får trænet deres 

sproglige forståelse og skærpet 

deres sproglige opmærksomhed 

på et grammatisk korrekt skrift-

sprog.  

MATERIALER 
Markeringsbaser eller talkegler 

(8-12 stk.)(4-6 startbaser og 4-6 

rundingsbaser 

Arbejdsark med sætningseksem-

pler til brug i stafetten. 

Aktivitetsterning 

 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/5316135/arbejdsark-ene_ende_stafet.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/5316135/arbejdsark-ene_ende_stafet.pdf


MARKERINGSBASER: 
 

FRUGT-
SALAT 

ØVELSENS FORLØB 
Hver elev får et stykke kridt udleveret. Eleverne placeres i en rundkreds og står 

bag hver deres markeringsbase eller lommeflise, der markerer cirklen. 

Afhængig af version kan der også bruges stole eller talkegler som markeringer 

for eleverne. Der er en markeringsbase l færre end elevantallet, og en elev - 

eller læreren - stiller sig midt i kredsen. Eleverne får hver en tabel, som de skal 

huske. Personen i midten siger et vilkårligt tal. Alle de elever, hvis tabel inde-

holde dette tal, skal  løbe ind i midten og  finde en ny tom plads. Personen i 

midten skal også prøve at nå at finde en tom markeringsbase. Den person, der 

ikke når at få en base, skal nu stå i midten og vælge det næste tal. Den person 

der før var i midten skal have den tabel, som den nye midterperson havde før. 

VARIATION 
- Læreren/pædagogen kan sætte en grænse for størrelsen af tallet, som nævnes 

af personen i midten. 

- Eleverne får mulighed for at øve sig på den pågældende tabel inden legen - 

eller kan evt. have en lommeregner på sig. 

- For at sikre bevægelighed, kan talrækken begrænses, så de udleverede tal fx 

kun går fra 3-6, mens eleven i midten kun må vælge mellem tal fra 9-24. 

-  Tallene, som nævnes af eleven i midten, skal huskes af eleverne i kredsen - og 

vælger eleven her at sige ”er lig med”, skal alle i kredsen løbe en runde og skrive 

summen af de sagte tal på tavlen eller tilbage ved deres plads på fx lommeflisen. 

- Bevægelsesmønsteret kan ændres, så eleverne skal hinke, kravle, hoppe på et 

ben, ”gakket gangart” eller lignende. 

- Øvelsen kan også laves som genre-frugtsalat, hvor eleven i midten får et 

tekstykke af læreren til oplæsning. Hver elev i cirkelen får hver deres genre og 

skal så løbe, hvis deres matcher det oplæste. 

 

 

 
FAG 
Matematik 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Eleverne arbejder med metoder 

til division og lærer at anvende 

denne regningsart ved hjælp af 

systematiseret hovedregning 

og/eller udregning med lomme-

regner.  

MATERIALER 
Markeringsbaser eller  

Talkegler (1-10, 11-20 - 

afhængig af klassestørrelse) 

Ærteposer, lommefliser eller 

stole kan også bruges og er-

statte enten markeringsbaser 

eller talkegler. 

 

 



LOMMEVESTE: 
 

FIND DIN 
MAKKER 

ØVELSENS FORLØB 
Alle elever får en lommevest, som de tager på samt et kort eller en seddel 

med et historisk faktaspørgsmål eller svar. Det afhænger af fag og fagligt fo-

kus. I historie kunne det f.eks. være i forbindelse med et forløb om ”Slaget 

ved Dybbøl i 1864”. 

Alle elever går nu rundt mellem hinanden - evt. til musik - med deres seddel i 

hånden uden at kigge på den, når man møder en person, så bytter man sed-

del. Dette sker flere gange  og  efter  lidt tid stoppes musikken, eller læreren 

råber ”stop!” Nu gælder det om for hver enkelt elev hurtigst muligt at orien-

tere sig på ens egen seddel og placere den synligt i lommevesten. Læreren 

siger så: ”Find din makker!” Herefter skal eleverne hurtigst muligt finde deres 

makker—svaret på eller spørgsmålet til det svar, man har i sin lommevest. 

Eksempel på spørgsmål/svar-makkerpar: 

”Hvornår stod det afgørende slag ved Dybbøl?”/ ”18. april 1864” 

Når man har fundet sin makker, sætter man sig ned hurtigst muligt. Det par, 

der sidst finder hinanden, skal sammen ud til læreren og aflevere deres sed-

ler. Her modtager de to nye match eller blanke sedler, de selv skal samarbej-

de om et spørgsmål og svar på. Herefter starter legen på ny. Lommevestene 

tømmes, og eleverne går rundt mellem hinanden og bytter sedler. 

VARIATION 
Øvelsen kan også anvendes i sprogfagene, hvor der f.eks. skrives danske og en-

gelske ord som makkerpar: blå/blue - æble/apple osv.   

I natur/teknologi kan der arbejdes med lande og landenes flag. I sysik/kemi kan 

grundstoffernes navne og kemiske betegnelse indgå som makkerpar. 

 

 
FAG 
Historie  

LÆRINGS-
ASPEKT 
Øvelsen kan generelt bruges til 

at arbejde med repetition eller 

evaluering af fagligt stof og em-

ner, som er gennemgået i un-

dervisningen.  

Øvelsen er desuden meget vel-

egnet til at træne elevernes ev-

ne til selv at udtænke og produ-

cere nye opgaver med udgangs-

punkt i et gennemgået emne 

eller andet fagligt stof.  

MATERIALER 
Lommeveste 

Ordkort med f.eks. Spørgsmål 

og svar (facit) eller lignende 

afhængig af fag og fagfagligt 

fokus - eller: 

Kort med ord/regnestykker eller 

lignende, der passer sammen to 

og to. 

Blanke kort/sedler til produktion 

af  flere opgavekort. 

 

 



LOMMEVESTE: 
 

HVAD ER 
JEG? 

ØVELSENS FORLØB 
Alle elever får en lommevest på, med lommen på ryggen. Efterfølgende  

får de en seddel, med ting og forbogstav, i lommen, som de ikke ser.   

 
Eleverne skal nu rundt og møde hinanden. Øvelsen kan med fordel opdeles  

i 2, så eleverne først skal stille spørgsmål til egen figur og efterfølgende skal  

beskrive den anden figur.  

 
De mødes to og to, giver high five, men må kun stille et spørgsmål eller få  
en beskrivelse på møde. 

Runde 1: 

Hver elev må nu stille ét spørgsmål, som kammeraten kun må svare ja  

eller nej til. F.eks. ”er jeg et dyr?”  

 

Runde 2: 

Hver elev skal nu beskrive kammeratens figur, uden af sige, hvad  

han/hun er.  F.eks. ”Du har en lang hals.” 

VARIATION 
Eleverne skal mødes med en kammerat og skal stave kammeratens figur.  
Eleven med figuren, skal tjekke om den anden elev staver det rigtigt.  

Til  idræt: Muskler og led, hvilken slags 

Matematik: Geometriske figurer (Hvor mange sider har jeg?) 
Tal....(er jeg < eller > 100)? 
Dansk: Er jeg...(Ordklasser), Hvilken årstid er jeg (ugedag / måneder),  
Verber bøjer i forskellige tider finder sammen og stiller op på tidslinie 
Fysik/kemi: Kemiske forbindelser (hvem hører jeg sammen med?) 
 

 

 

 
FAG 
Dansk 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er at lære eleverne at 
bruge sproget gennem leg og 
bevægelse. Eleverne skal lære at 
være beskrivende og refleteren-
de over de informationer de 
giver og modtager. 

MATERIALER 
Lommeveste  

 
A4 papir med billedee f.eks. dyr, 
genstand mm og den givne tings 
forbogstav. 

 



LOMMEFLISER: 
 

LITTLE 
JOHN 
ØVELSENS FORLØB 
Eleverne deles op i grupper på seks personer. Alle i de enkelte grupper skal 

spille en rolle: Mother (mum), father (dad), Little John og three little baby 

bears. Hver gruppe står ved en kegle. I den anden ende af lokalet, skolegården 

eller sportspladsen - men højest ti meter væk - står en enkelt kegle placeret. 

Læreren eller en af eleverne læser historien om Little John op. Hver gang ens 

egen rolle i historien bliver nævnt (fx Little John), løber de elever hen til og 

rundt om keglen. Husk at læse langsomt og tydeligt. 

VARIATION 
- I stedet for at løbe om en kegle, kan man med fordel fordele rollerne og 

placere klassen i en rundkreds ved hver deres lommeflise eller talkegle og 

lade eleverne udføre forskellige bevægelser - fx en løbetur rundt om rund-

kredsen - når rollerne indgår. Vælger man at bruge talkegler som markering 

af rundkredsen og rollerne, er det oplagt at bruge lommevestene til rollear-

kene. 

- Lad eleverne digte en historie selv og udfør historierne som her-

over. Øvelsen kan også udføres i ældre klasser ved at variere tekstvalg, an-

dre roller eller sprog. Teksten kan jo oversættes til letforståeligt tysk. 

 

 

 

 

 
FAG 
Engelsk/Sprogfag 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Formålet er, at eleverne lærer at 
deltage i samtaler og anvende 
ord og fraser fra hverdagssprog 
og fagsprog. Eleverne træner at 
stave centrale og hyppigt 
forekommende ord og at 
udtrykke sig med en klar og 
forståelig udtale . 

MATERIALER 
Lommefliser, talkegler el. marke-

ringsbaser til at markere løbe-

området med. 

Evt. lommeveste 

Tekst med "Little John" 

Rolleark til ”Little John” 

 

 

 
 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/5197313/little-john-arbejdsark.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/5197312/little-john-rolleark.pdf


LOMMEFLISER: 
 

TYSK-  
GOLF  
ØVELSENS FORLØB 
Der etableres en "golfbane" på et stort udendørs areal (fodboldbane el.lign.). 

Banen består af 9 eller 18 "golfhuller" markeret i form af kegler eller 

hulahopringe med numrene 1-9 eller 1-18. Ved hvert "golfhul" anbringes en 

grammatik– og eller tekstopgave i en lommeflise. Grupperne starter ved hvert 

deres "golfhul". Eleverne løser den opgave, der ligger ved hullet, og kaster 

derefter bolden mod næste hul (næste tal). Det er muligt, at eleverne skal 

bruge flere kast for at nå til næste hul, men de skal altid kaste fra det sted, 

hvor bolden lander. Ved næste hul løses næste opgave og sådan fortsætter 

øvelsen. 

Formålet med øvelsen er, at eleverne individuelt, i par eller i små grupper når 

banen rundt med færrest kast og med rigtigt løste opgaver. 

Antallet af kast mod hvert hul samt det korrekte antal løste opgaver skrives 

ned på papiret. 

 

VARIATION 
Opgavernes sværhedsgrad kan varieres efter klassetrin. Øvelsen her er og-

så oplagt som en sjov og anderledes evalueringsøvelse efter et endt forløb. 

Selve aktivitetens form kan bruges i alle fag alt afhængig af indhold og op-

 

 

 

 
FAG 
Tysk / Sprogfag 

 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Eleverne træner deres 
grammatiske forståelse og/eller 
tekstforståelse. Samtidig 
samarbejder de og indgår i en 
dialog i mindre grupper. 

MATERIALER 
"Golfhuller" -  Talkegler eller 

hulahopringe 

Lommefliser 

Skumbolde/Frisbees 

Ærteposer eller skumbolde (gerne 

en til hver elev, men øvelsen kan 

også udføres med et mindre 

antal) 

Papir og blyanter 

 
 
 

 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1056637/Dansk-Golf-poster.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1056637/Dansk-Golf-poster.pdf


LOMMEFLISER: 
 

FRA 1-30  

ØVELSENS FORLØB 
Denne lille bevægelsespause eller ”Brain Break” er rigtig god og sjov samar-

bejdsøvelse – enten verbalt eller nonverbalt. Samtidig handler det om koordi-

nation og overblik. 

To ender på et reb bindes sammen, eller et cirkulært område på jorden af-

grænses med kegler eller anden markering. Rebet placeres på jorden i en cir-

kel, så enderne når hinanden. 

Midt i cirklen placeres 30 lommefliser” med tal på (1-30) i vilkårlig rækkefølge 

og orden. Eleverne skal nu gruppevis på 3-5 elever tælle tallene kronologisk 

ved på skift at løbe ind i cirklen og træde/markere på det tal, der skal tælles: 1-

2-3-4… osv. 

Regler: 

Der må kun være en ad gangen fra gruppen inden for rebet/cirklen.  

Hver gruppe har 3-5 forsøg til at tælle talrækken så hurtigt som muligt igen-

nem. 

Hver gruppe får først lov til at se tallenes indbyrdes placering i cirklen, når ti-

den starter. 

 

VARIATION 
Sværhedsgraden kan reguleres ved eksempelvis at lave øvelsen nonverbalt – 

eller udelukkende kommunikere på et fremmedsprog (f.eks. tysk eller engelsk).  

Øvelsen kan med fordel også laves med bogstaver, ord eller lignende inden for 

cirklen. Her er det kun fantasien samt det faglige islæt og fokus, der sætter 

rammen. 

 

 

 
FAG 
Bevægelsespause - alle 
fag 

 

LÆRINGS-
ASPEKT 
Luft til hjernen og et afbræk fra 
undervisningen. Trivsels– og kon-
centrationsfremme.  

MATERIALER 

Lommefliser 

Markeringsbaser og evt. 

Talkegler 

 
 
 

 

 

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/1056473/Dansk-Golf-arbejdsark.pdf

