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Bevægelsesfabrikken i idræt 1. – 2. klasse 
 

Opgavebeskrivelse 

Lav en bevægelseshistorie, som du og dine klassekammerater skal bevæge jer til. Du skal 

have fokus på de forskellige bevægelsesformer, og hvad der sker i din krop, når du 

bevæger dig på en bestemt måde. 

  

I arbejdet med Bevægelsesfabrikken i idræt skal du:  

● kunne samarbejde i par eller mindre grupper om at skabe en bevægelseshistorie.   

● kopiere en bevægelsesform og bevæge dig rytmisk i takt med, at historien skrider 

frem.  

● have en begyndende forståelse for bevægelsesformer som puls, styrke, rolige 

bevægelser, balance og koordination. 

● sætte ord på, hvad der sker i kroppen, når du bevæger sig i forskellige tempi, fx 

med høj puls og med lav puls. 

● beskrive, hvad kroppen gør ved forskellige bevægelser. 

 

 

Undersøgelsesfasen 

I denne fase skal du undersøge og blive klogere på universet i Bevægelsesfabrikken. 

Formålet er, at du allerede her begynder at brainstorme og få idéer til din egen historie. 

Opgave: 

● Gå ind på Bevægelsesfabrikken og se 3 af de videoer, der ligger på forsiden. Du 

kan vælge blandt videoer, der er blevet lavet af Sæt Skolen i Bevægelse eller andre 

elever. Du skal lave bevægelserne, mens du ser videoerne. Læg mærke til, hvilke 

figurer og bevægelser, der bliver brugt. 

● Tryk på ”Start din historie” og vælg ”Ny” for at gå på opdagelse i hvilke figurer og 

bevægelsestyper, der findes. Lav alle bevægelserne sammen med figurerne - men 

vent med at starte på selve historien. Du kan gå på opdagelse i følgende 

bevægelseskategorier: puls, koordination, styrke, balance, rolige bevægelser og 

udfordring. De mange figurer og bevægelser kan måske give dig idéer til, hvad din 

historie skal handle om. 

 

 

Idéfasen 

I denne fase skal du og din gruppe finde de figurer, som skal være en del af jeres historie. 

Opgave: 

● Brainstorm alene eller sammen med din gruppe om, hvad historien kan handle om.  
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● Tal om hvilke figurer og bevægelser, der kunne være sjove at bruge i jeres 

fortælling.  

● Tal om hvordan historien skal starte, hvad der sker i midten, og hvordan historien 

skal slutte.  

 

 

Storyboard og speak 

Nu skal du bruge Storyboardet på bilaget til at skabe et klart overblik over, hvordan den 

færdige film skal se ud. 

Opgave: 

● Find bilaget frem og sid samtidig ved din PC, så du kan se figurerne og de 

baggrunde, som du kan vælge. 

● Nu skal du i gang med at lave din historie på dit storyboard. 

● I kassen tegner du den figur og baggrunden, som du vil anvende. Du kan også give 

scenen en titel. 

● Under “Sted” skriver du, hvor scenen foregår. 

● Under “Navn på figur” skriver du, hvad figuren hedder. 

● Under “Bevægelse” beskriver du bevægelsen, og hvad figuren gør med sin krop. 

Du kan for eksempel skrive: Løber, hopper, hovedet fra side til side, drejer rundt og 

klapper, hopper mens fødder og arme går ud og ind (sprællemand), går på line med 

armene ude, løber og svinger armene rundt, osv. Du kan også tegne pile på din 

tegning. 

● Du kan eventuelt skrive disse ting i dit kladdehæfte, hvis der ikke er plads nok på 

bilaget. 

 

Produktion 

I denne fase skal du producere den endelige bevægelsesfilm. 

Opgave: 

● Med afsæt i dit Storyboard begynder du nu at lave den færdige bevægelsesfilm (se 

den stepvise guide ovenfor, hvis du bliver i tvivl). 

● Vælg først alle scenerne og læg til slut speak ind over de forskellige scener. Du kan 

ikke ændre på musikken til de forskellige scener, men du kan bruge din egen 

stemme eller andre lyde til at lave lydeffekter, der giver den helt rigtige stemning. 

Sørg for at have øvet din speak godt igennem, inden du indtaler den. 

● Det er vigtigt, at du beskriver figurens bevægelse og hvad figurens krop gør, når 

den laver bevægelsen. 

 

Fremvisning 

Slutteligt skal du vise bevægelsesfilmen for resten af klassen, som skal lave 

bevægelserne samtidig.  



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dansk Skoleidræt 2018  

Udarbejdet af Signe Bøtter-Jensen, Torben Hansen & Thea Julie Rasmussen  

projektledere Sæt Skolen i Bevægelse, Dansk Skoleidræt.  

 

 

 

 

 

 

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. 



BILAG: STORYBOARD I IDRÆT    
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