
  

 
 
 
 
 

 
Sæt Skolen i Bevægelse er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt.  
Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet. 

  
Inspiration til aktiviteter 
 
I Vidensråd for Forebyggelses rapport, som udkom i maj 2016, findes en liste over idemateriale til fysisk aktivitet i 
folkeskolen. Rapporten hedder ”Fysisk aktivitet, trivsel og sundhed i Folkeskolen”. Rapporten inddeler fysisk 
aktivitet i skolen i forskellige kategorier: Aktive Pauser, fysisk træning, bevægelse integreret i undervisningen, 
idrætsfaget, fri leg/pauser og aktiv transport. Rapporten kan findes her: 
http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_for_forebyggelse_fysisk_aktivitet_laering_trivsel_sundhed
_2016.pdf  
 
Listen er samlet af Dansk Skoleidræt for Vidensråd for Forebyggelse. 
 
Aktive pauser 
 
Børneringen og Perlefilm: App med YogaBreaks 
http://yogabreaks.dk/  
 
Dansehallerne: Instruktionsfilm - Dans en film  
http://www.dansetid.dk/film/ 
 
Dansk Skoleidræt: Hæfte Bevægelsespauser 
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/28904/ssib_bev%C3%A6gelsespauser_low.pdf  
 
Dansk Skoleidræt:  Website  og film  - bevægelsespauser  
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/oevelser.aspx#.fag-bevaegelsespauser  
 
Danske Skolelelever: Aktivitetskatalog 
http://www.skoleelever.dk/hikashop-menu-for-categories-listing/product/1068333-vis-alle-materialer-
aktivitetsmateriale-klasse-saet-aktivitetskatalog  
 
KOSMOS: Film - Power pauser 
https://www.ucsyd.dk/videncentre/videncenter-for-sundhedsfremme/publikationer-og-film/film/  
 
UC Syddanmark: Elektronisk hæfte – Powerpauser 
file:///C:/Users/dsi-lj/Downloads/Powerpauser.pdf  
 
 
 
Fysisk træning - uden sammenhæng 
  
Center for holdspil og sundhed: Film - Løbekoncept 5-10-15 
http://nexs.ku.dk/forskning/sektioner/integreret_fysiologi/projekter-if/5-10-15/ 
 
Dansk Skoleidræt: Website, film, hæfte - Skolesport motorik 
http://www.skolesport.com/skolesport-motorik.aspx 
 
KFUM Idrætsforbund: Film og materiale – Motorikken 
http://kfumid.dk/kfum-aktiviteter/motorikken/skoler/motorikken-i-skoler-og-sfoer  
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Naturstyrelsen: Hæfte og film – Naturfitness 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/NaturfitnessHftetilweb2013.pdf  
 
Team Danmark: Håndbog Aldersrelateret trænings 0.-6. klasse 
http://www.e-pages.dk/teamdanmark/35/ 
 
 
Bevægelse integreret i undervisningen 
 
Cyklistforbundet: undervisningsideer-   Alle Børn Cykler - Færdselslære, idræt mfl. 
http://www.abc-abc.dk/Laerer/Laer06_Opgaver.aspx 
 
Dansehallerne: undervisningsforløb -  Dans en strofe  
http://www.dansetid.dk/wp-content/uploads/2014/06/Dans-en-strofe.pdf  
 
Dansk Skoleidræt: Hæfter til Dansk og Matematik i udskolingen 
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/materialer/haefter/oevelseshaefter-til-klassetrin.aspx  
 
Dansk Skoleidræt:  Pixibøger – Matematikhistorier og Bevægelseshistorier 
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/materialer/pixi-boeger.aspx 
  
Dansk Skoleidræt: Website med bevægelses- og læringsøvelser - sætskolenibevægelse.dk  
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/oevelser.aspx 
 
Dansk Skoleidræt: Temahæfte med praksisinspiration – Undervisning i bevægelse 
http://www.swiflet.com/jto/skoleidraet/28/1/ 
 
 
Det danske Spejderkorps: opgaveløb med mobil - Woop App 
http://spejderne.dk/aktuelt/woop/ 
  
Forlaget Matematik, 2011, Matematikkens dag, idemateriale, 111 sider. – Sund Matematik   
 
Friluftsrådet: inspirationshåndbog - Spring ud i naturen 
http://www.groennespirer.dk/media/902823/spring_ud_bog_web_enkeltsider_hi_1.0.pdf 
 
Kræftens Bekæmpelse: Materiale og opstregning i skolegår - Leg på Streg 
https://www.cancer.dk/legpaastreg/inspiration/ 
 
Københavns Kommune: Website med bevægelses- og læringsøvelser – move@school.dk  
http://moveatschool.kk.dk/  
 
Lotte Salling, Forlaget Rimeriget, 2015: Bog og CD – Rems og hop 
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Læringsportal emu.dk, bl.a. med inspirations- og 
vejledningsmateriale om bevægelse 
http://www.emu.dk/modul/bev%C3%A6gelse-2 
 
 
NTS-centret (Astra): inspirationshæfte - Sæt Bevægelse i naturfagene 
http://ntsnet.dk/sites/default/files/S%C3%A6t%20bev%C3%A6gelse%20i%20naturfagene.pdfTønder  
 
Rådet for sikker trafik: bevægelsesaktiviteter:  Færdsel og bevægelse 
http://sites.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/Bevægelsesaktiviteter.aspx  
 
Skoven i Skolen og udeskole.dk – Website med aktiviteter og undervisningsforløb - skoveniskolen.dk 
http://www.skoven-i-skolen.dk/ 
  
Tønder Kommune: Elektronisk inspirationshæfte – Aktiv læring – hjernenæring 
http://www.swiflet.com/tk/bogu/15/1/  
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UC Syddanmark:  Website med bevægelses- og læringsøvelser – aktivrundti.dk  
http://www.aktivrundti.dk/sundhedsugerne/inspirationsmaterialer/aktiv-matematik 
 
 
Idrætsfaget 
 
 
Birgitte Hedeskov og Kasper Gade, Gyldendal 2015 – Bog – Tjek på Idræt 
http://tjekpaaidraet.gyldendal.dk/   
 
Dansk Skoleidræt: Lærermateriale og elevmateriale: Junioridrætsleder 
http://www.skolesport.com/junioridraetsleder.aspx 
 
Dansk Skoleidræt: website med inspirationsmaterialer – forberedelse til Skolernes Motionsdag 
http://www.skolernesmotionsdag.dk/mere-inspiration.aspx  
 
Hillerød Kommune: mærke og evalueringsværktøj – hæfte – Idrætsmærket 
http://www.hillerodelite.dk/images/pdf/idraetsmaerket_i_hilleroed.pdf  
 
 
Kroppen i Skolen: Materialer og temadage 
http://www.kroppeniskolen.dk/  
 
Martin Elmbæk Knudsen, UC Syddanmark 2015, lærermiddel og elevhæfte - Idræt på Hjernen 
http://xn--idrtphjernen-xcbl.dk/ 
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Læringsportal emu.dk med bl.a. Fælles Mål, læseplan og 
praksisrettede inspirationsmaterialer 
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/idr%C3%A6t 
 
 
 
Fri leg / frikvarter 
 
 
Dansk Skoleidræt: website med inspirationsmaterialer – legepatruljen.dk 
http://www.legepatruljen.dk/lege.aspx 
   
Dansk Skoleidræt: website og app med inspirationsmaterialer – gamebooster.dk 
http://www.gameboosters.dk/aktiviteter.aspx 
 
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund: Website med inspirationsøvelser - Legedatabasen 
http://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/legedatabasen  
 
Gudrun Gjesing mfl., Dafolo, 2008, bog, Den daglige dosis i Skolegården – sådan!  
 
Kræftens Bekæmpelse: inspiration og ideer - Drøn på Skolegården 
http://www.droen.dk/SiteCollectionDocuments/DRØN_inspirationsmateriale_samlet_low%20res.pdf 
 
Legehjul: App med inspiration til lege – legehjul.dk  
http://www.legehjul.dk/om-legehjul-dk  
 
Pernille Brinch og Pernille Ladegaard Pedersen, Clockwise, 2010, bog - Legende Let 
 
  
Transport 
 
 
Cyklistforbundet: website, film og bog - Cykellege  
http://www.abc-abc.dk/Laerer/Laer02_Cykellege.aspx  
 
Dansk Skoleidræt: website - Gåbus 
www.gåbus.dk 
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Rådet for sikker trafik: undervisningsmateriale - Gåprøve 
http://sites.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/Gåprøven/Om-Gåprøven-NY.aspx 
 
 
Rådet for sikker trafik: undervisningsmateriale - Cyklistprøve 
http://sites.sikkertrafik.dk/Skole/  
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