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Velkommen til B-boxen!
B-boxen er et digitalt værktøj, som kan anvendes fra 5.-9. klasse. Med B-boxen udvikler eleverne deres egne 
bevægelsesaktiviteter og involveres i at styrke egen læring. Via en kategorisering af forskellige brain breaks sættes 
fokus på, at bevægelse kan være mange ting – det er ikke kun sved på panden! Eleverne motiveres, når de 
inddrages og involveres i de innovative læreprocesser. B-boxen bliver hermed et didaktisk greb til at skabe en 
varieret undervisning, hvor eleverne lærer mere. 

God fornøjelse! 

Signe Bøtter-Jensen, Anebine Danielsen og Torben Hansen
Projektledere Sæt Skolen i Bevægelse, Dansk Skoleidræt

Trin for trin guide
Find undervisningsmateriale og bliv ført direkte til B-boxen via dette link: skoleidraet.dk/b-box. Her finder du 
uddybende aktivitetsbeskrivelser til de enkelte trin samt et elevhæfte. 
I arbejdet med B-boxen kan du følge denne fremgangsmåde: 

1. INTRO
Eleverne afprøver de forproducerede øvelser fra B-boxen og introduceres til de 4 bevægelseskategorier for at få 
en fælles forståelse for kategoriernes kendetegn. 

2. UDVIKLING
Eleverne udvikler ideer til nye bevægelsesaktiviteter, viderudvikler ideerne og opretter deres egne aktivitetskort 
på www.b-box.dk.   

3. AFPRØVNING & FEEDBACK
Elevernes egne bevægelsesaktiviteter afprøves i egen eller andre klasser, og grupperne får elevfeedback på 
aktiviteterne.  

4. TILRETNING
Eleverne sender deres færdige aktivitetskort til godkendelse til underviseren på www.b-box.dk og retter aktivitets-
kortene til med afsæt i lærerens feedback. 

5. GODKEND OG UPLOAD
Læreren godkender aktiviteten og uploader den på hjemmesiden. Læreren kan vælge at sende klassens aktiviteter 
til tryk og få dem tilsendt som aktivitetskort magen til dem, der er i den fysiske B-box.

Bevægelseskategorierne
Aktiviteterne i B-boxen tager afsæt i fire forskellige kategorier, der på hver deres måde 
understøtter læringsparathed. Plakaten ”Hvad er bevægelse?” kan understøtte arbejdet 
med de forskellige bevægelseskategorier. 

Tillid og samarbejde
Formålet med bevægelsesaktiviteterne i denne kategori er, at eleverne får det godt 
med hinanden i klassen. Aktiviteterne har fokus på, at de bliver gode til at samar-
bejde, og at de oparbejder tillid til hinanden. På den måde skabes et godt og trygt 
klassemiljø, hvor eleverne tør afprøve, stille nysgerrige spørgsmål og tale om ting, 
som de ikke er helt sikre på. Det skaber rammerne for, at de kan lære en masse.

I kan kende denne bevægelseskategori på, at: 
 >  der indgår samarbejde i aktiviteten
 >  aktiviteten ofte kræver, at man stoler på hinanden. 
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Koncentration og opmærksomhed
Formålet med aktiviteterne i denne kategori er at skærpe elevernes 
evne til at være opmærksomme og koncentrere sig, så de bliver mere 
læringsparate. Åndedrætsøvelser, mindfulness og massage har en 
positiv indvirkning på elevernes udbytte af undervisningen, således at de 
bliver mere rolige og opmærksomme på sig selv, hinanden og det faglige stof, 
der arbejdes med. Arbejdet med disse aktiviteter har også vist sig at mindske 
mobning blandt eleverne, fordi de udvikler deres empatiske evner i fællesskab. 
Det gør det nemmere for eleverne at håndtere og løse eventuelle konflikter og 
uoverensstemmelser. 

I kan kende denne bevægelseskategori på, at: 
> det er en aktivitet, der i højere grad har et indadrettet fokus på kroppen frem for 
 bevægelse og høj puls
> det er en aktivitet, som kræver elevernes fulde koncentration og opmærksomhed
> det kan være en alene-aktivitet, hvor man fx har fokus på åndedrættet
> det kan være en aktivitet, hvor der er kropskontakt, fx via massage (vær her opmærksom 
 på ikke at overskride nogle elevers personlige grænser). 

Koordination
Formålet med aktiviteterne i denne kategori er, at eleverne styrker deres koordine-
ringsevne og derigennem forbedrer hjernens ydeevne. Koordination handler om, 
hvordan vi er i stand til at samordne kroppens bevægelser i forhold til hinanden og til 
omgivelserne. Når man eksempelvis laver nye krydsbevægelser (koordinering af højre 
og venstre side af kroppen) stimuleres hjernebjælken, således at den bliver tykkere 
og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden. Dette 
er bl.a. grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder. Derudover har hjernebjæl-
kens ydeevne indflydelse på vores indlæring, hukommelse og motivation.

I kan kende denne bevægelseskategori på, at: 
> der er krydsbevægelser med i aktiviteterne
> der er gentagelser med i aktiviteterne
> tempoet nogle gange øges i aktiviteterne. 

Puls
Formålet med aktiviteterne i denne kategori er at gøre eleverne mere læringsparate ved at skabe bedre 
rammer for, at hukommelsen kan konsolidere det faglige stof, man netop har arbejdet med. Et fokus på puls 
er vigtigt, fordi en række undersøgelser har påvist, at motion og bevægelse kan ændre hjernens struktur 
og funktion, da det kan føre til plastiske ændringer i form af eksempelvis mere forgrenede nerveceller og et 
tættere netværk i hjernebarken. 

Pulsaktiviteter før undervisningen giver mere læringsparate elever, idet neuronkoblingerne i hjernen styrkes. 
Her er det vigtigt, at aktiviteterne ikke er af for høj intensitet, da det kan skabe en mindre stresstilstand i 
kroppen. Målet er således ikke at stresse kroppen, men at opkvikke krop og hjerne. Pulsaktiviteter efter 
undervisningen kan ikke umiddelbart fremme tilegnelsen, men den kan bidrage til at fremme konsolidering 
og hukommelse. 

I kan kende denne bevægelseskategori på, at:
 >  pulsen kommer lidt op i løbet af aktiviteten
 >  aktiviteterne ofte kræver lidt mere plads 
 >  der kan indgå et konkurrenceelement i aktiviteten 
 >  der kan være et fokus på samarbejde i aktiviteten.  
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Lærer- og vejlederrollen
Det anbefales at gøre sig følgende didaktiske overvejelser i arbejdet med udviklingen af bevægelsesaktiviteter 
og aktivitetskort til B-boxen:

Vær tydelig omkring formål 
Inddrag eleverne i formålene for at udføre de forskellige bevægelsesformer. Brug plakaten til at sætte ord på, 
hvorfor det er vigtigt at bevæge sig på forskellige måder, og hvordan bevægelse understøtter læring. 

Skab tillid og klare rammer 
Når du opstiller formål med arbejdsopgaverne, er du med til at skabe nogle rammer, som eleverne kan arbejde 
inden for. Hav tillid til, at eleverne arbejder inden for de givne rammer, og vær tydelig omkring, hvilke forventnin-
ger du har til dem. 

Vær rollemodel i udviklingsprocessen 
Du behøver ikke at være bevægelsesekspert – men tro på det, du siger, når du via ord, handlinger og krops-
sprog formidler bevægelsesaktiviteterne til eleverne. Vær nysgerrig og åben, når eleverne selv skal i gang med at 
udvikle aktiviteter og hjælp dem med at selektere i deres gode idéer. 

Hav mod til at fejle 
Innovative og kreative produkter opstår, når man gennem adskillige fejltrin har lært at justere produktet, så det 
fungerer og har en værdi i de rammer, det skal anvendes i. Vær ikke bange for at kaste jer lidt ud på dybt vand 
og prøve forskellige ting af. 

Involvér kroppen i udvikling
Man kan ikke udelukkende snakke sig frem til en god aktivitet. Sørg for balance mellem elevdialog og -diskussi-
on og involvering af kroppen i udviklingsprocessen. 

Acceptér det kontrollerede kaos 
Arbejdsgrupperne vil være forskellige steder i processen på forskellige tidspunkter, og de arbejder forskelligt. Ac-
ceptér, at du i de innovative processer ikke altid kan kontrollere og styre, hvordan eleverne arbejder bedst, men 
sørg for at guide dem ind på sporet, hvis de kommer for langt væk fra formålet. 

Planlæg forløbet alene eller sammen med en kollega
Brug evt. B-boxen som et teamprojekt og arbejd sammen med dine kollegaer fra klasseteamet, når I skal ud-
vikle aktivitetskort til B-boxen. Arbejder I sammen som team, skaber det større mulighed for at kunne anvende 
aktiviteterne i alle klassens fag mange år frem. Inddrag med fordel idrætslærerne i dette samarbejde.
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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.
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Udarbejdet af Signe Bøtter-Jensen, Torben Hansen og Anebine Danielsen 
Projektledere Sæt Skolen i Bevægelse, Dansk Skoleidræt.


