
Bevægelse og faglig læring i udskolingen 

Er du lærer i udskolingen, og savner du inspiration til at implementere meningsgivende bevægelses-

aktiviteter i dine fag, så det ikke bliver på bekostning af elevernes læring? Så er dette kursus noget for dig!  

 

Formål og målgruppe 

Kurset er målrettet undervisere på grundskolens ældste klassetrin og har til formål at give inspiration og 

nye perspektiver til den undervisning, hvor eleverne har hovedrollen i læringsrummet, og hvor bevægelse 

kombineres med faglig læring. 

 

Beskrivelse af kurset 

På dette praksisnære kursus får du indsigt i arbejdsformer, der:  

 kan være til inspiration for langt de fleste fag 

 kan anvendes til bearbejdning af faglig viden, og bevæger sig væk fra den traditionelle ”brain 

break” 

 sikrer en høj grad af elevinvolvering og mulighed for udvikling af kreative løsninger 

 kan anvendes i og omkring de fleste almindelige undervisningslokaler 

 er udviklet siden 2006 og bliver afprøvet, evalueret og optimeret i samspil med elever i hverdagens 

motorrum 

Kursusholder Rudi Lauridsen vil føre jer igennem otte forskellige arbejdsformer. Efter hver arbejdsform vil 

der være:  

1. Videndeling og tilpasningsmuligheder i grupper. 

2. Dialog i plenum. 

3. Opfølgning med variationsmuligheder og erfaringer fra kursusholders egen praksis.   

 

Kommentarer fra tidligere kursusdeltagere og elever 

(…) man gik fra kurset med en stor lyst til at prøve arbejdsformerne og undervisningsmetoderne af allerede i 

sin næste undervisningstime. Jeg har afprøvet hovedparten af de nye ideer, og det har været en stor succes. 

Jesper Madsen, lærer på Hjemly Idrætsefterskole 

Fremgangsmåden på kurset var: en kort teoretisk introduktion, intro til en arbejdsform, afprøvning, dialog i 

par eller mindre grupper om arbejdsformen samt opfordringen med koblingen til vores hverdag, og 

opfølgningen i plenum med vores kommentarer, spørgsmål og Rudis erfaringer. Denne form fungerede 

rigtigt godt, da folk hele tiden var i gang og på den måde ikke bare blev passive modtagere.  

Jacob Grønning, lærer på Højmeskolen 

Det er motiverende, når ansvaret lægges ud til os.  

Elevkommentar 

Bevægelsen giver mening, når vi kobler den til det, vi arbejder med i timen.  

Elevkommentar 


