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Velkommen til Bevægelsesfabrikken
Bevægelsesfabrikken er en fabrik fuld af bevægelser. På fabrikken kan dine elever lytte, se og bevæge sig til søde og 
skøre historier, eller de kan skabe deres helt egen historie og indtale fortællingen. Bagefter kan den færdige historie 
vises på klassens smartboard, mens alle er aktive. 

Bevægelsesfabrikkens univers er rettet mod elever i 0.-5. klasse. De færdige bevægelsesfilm kan anvendes i alle fag 
som en lille brain break, hvor eleverne kommer op af stolene og bevæger sig til motiverende musik sammen med ani-
mationsfigurerne, mens de får fortalt en historie. På hjemmesiden gives også bud på, hvordan Bevægelsesfabrikken 
kan anvendes i dansk, engelsk og idræt. 

Når I arbejder med Bevægelsesfabrikken, er det oplagt at inddrage den medsendte plakat ”Hvad er bevægelse?”. Snak 
med eleverne om, at bevægelse kan have forskellige formål, og at de gerne må tænke på det, når de laver deres film.

Du finder Bevægelsesfabrikken via dette link: www.skoleidraet.dk/bevaegelsesfabrikken 

God fornøjelse! 

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

Derfor skal du tage din klasse med 
på Bevægelsesfabrikken
> Med Bevægelsesfabrikken bliver det en leg at leve op til målene i de tværgående 
 temaer ”It og medier” og ”Innovation og entreprenørskab”. 
> Bevægelsesfabrikken inspirerer eleverne til at bevæge sig og være kreative. 
> Bevægelsesfabrikkens udvalg af bevægelser er alsidigt og stimulerer elevernes motorik, hvilket er med til 
 at styrke læring og trivsel i skolen. 
> Når eleverne både følger figurernes bevægelser, mærker musikkens rytmer og opfatter en historie, der bliver
 fortalt, udfordres og trænes deres arbejdshukommelse. Det er en forudsætning for vedvarende læring. 
> Undersøgelser viser, at digitale læremidler – som fx Bevægelsesfabrikken – øger elevernes motivation, frigør tid 
 hos læreren og giver bedre muligheder for at differentiere undervisningen, så alle elever bliver udfordrede.
> Musikken i Bevægelsesfabrikken består af instrumenter som violin, cello, piano, mundharmonika, trombone,
 guitar, ukulele, klokkespil og trommer. Fabrikken lægger derfor op til en snak om musikken i faget musik. 

Kom godt i gang med Bevægelsesfabrikken 
Sørg for, at teknikken virker
Start med at sikre dig, at teknikken virker. Hvilken browser har du adgang til? Bevægelsesfabrikken kan benyttes med: 

> Google Chrome på PC, Mac og Android tablets
> Firefox på PC og Mac
> Edge på PC

Bevægelsesfabrikken virker i begrænset omfang på iPad. Her kan du kun vise færdige film. Brug meget gerne klas-
sens smartboard, når de færdige film skal vises. 

Prøv en færdig film
Når teknikken virker, kan I starte med at se en af de færdigproducerede film. På forsiden af Bevægelsesfabrikken kan 
du vælge mellem: 

> Fabrikkens færdige film, som er produceret af Sæt Skolen i Bevægelse. 
> Film lavet af elever, som er indsendt til Bevægelsesfabrikken. 
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Skru op for lyden og skab plads til, at man kan bevæge sig. Nu er I klar til en lille brain break. 
Filmene varer ca. 4-5 minutter. Har du klassen til engelsk, kan I også vælge en af historierne 
på engelsk. 

Det anbefales, at I bevæger jer til den samme film flere gange i løbet af en uge. 
Genkendelse er rart for børn, og det kan være, at selve historien først kommer ind 
under huden anden eller tredje gang, børnene ser og hører den. Når I laver bevæ-
gelserne, så er det en god idé at opfordre eleverne til at kigge godt efter, hvordan 
figurerne præcist bevæger sig og koordinerer arme og ben til musikken. Der er små 
udfordringer undervejs, hvis I er opmærksomme. Se fx piraten gå planken ud, hvor 
han undervejs lige tager et skridt tilbage og så frem igen. 

Lav jeres egen bevægelsesfilm
Når du og dine elever er fortrolige med at afspille bevægelsesfilm og følge figurerne, 
er I klar til at inddrage den mere kreative del af Bevægelsesfabrikken. For de fleste 
klassers vedkommende vil denne del fungere bedst fra 2. klasse og opefter. 

Nu kan eleverne nemlig få lov til at arbejde med at skabe sjove, hårde eller skøre historier 
med et valgfrit tema, eller det tema, du som lærer eller pædagog vælger. 

Eleverne kan både speake på dansk og andre sprog. De kan fortælle en historie eller blot heppe. Afhængigt af 
hvordan jeres muligheder for at bruge PC i undervisningen er, kan du starte forløbet med, at eleverne brainstormer 
på, hvilken historie de gerne vil klippe, og lade dem skrive stikord eller hele historien ned uden brug af PC. 

Gruppestørrelser på 2-3 elever er ideelt. Når I får adgang til PC, skal eleverne have én PC pr. gruppe. Der skal være 
en mikrofon integreret eller koblet til hver PC. 

Vi anbefaler, at du selv som underviser har prøvet at lave en lille testfilm, så du er godt inde i den relativt simple teknik, 
der ligger bag Bevægelsesfabrikken. 

Du kan lade dine elever se den lille instruktionsfilm om, hvordan man laver historier. Du finder den på forsiden af 
Bevægelsesfabrikken. Du kan også lade dem følge denne stepvise guide til at producere en historie, når de er inde 
på Bevægelsesfabrikken: 

1. Vælg ”Start din historie” i øverste højre hjørne. 

2. Giv computeren tilladelse til at bruge mikrofonen. 

3. Vælg ”Ny” for at starte din historie. 

4. Vælg ”Figur og bevægelsestype”. I figuroversigten kan du vælge fra 6 forskellige bevægelseskategorier: Puls, 
 koordination, styrke, balance, rolige bevægelser og udfordring. Alle figurer findes med forskellige baggrunde 
 og nogle også i turbo og/eller superslow tempo. I alt skal der vælges 5-10 figurer i ønsket rækkefølge til filmen. 

5. Du kan indtale speak til hver figur/bevægelse, hver gang du har valgt en figur/bevægelse, eller til sidst, hvor du  
 stadig skal speake hver figur enkeltvis. Man indtaler for et klip ad gangen og godkender. Hvert klip varer 30 
 sekunder. Du kan ikke speake hele historien i et. 

6. Hvis du har fået placeret en figur/bevægelse forkert, så kan du slette den ved at klikke på den, så den vises på  
 skærmen, og dernæst trykke på skraldespandsikonet. Eller du kan flytte den ved at trække i den og placere den  
 et andet sted i rækkefølgen, som vises til højre i skærmbilledet. 

7. Selve musikken skal du ikke bekymre dig om. Den er færdiglavet og følger figurer og bevægelser helt automatisk.  
 Eleverne kan ikke vælge bestemt musik eller ændre den. Men man kan godt lave simple lydeffekter, mens man  
 speaker. 

8. Når du er færdig med at vælge figurer/bevægelser og speake historien, vælger du ”Færdig med min film” i højre  
 hjørne. 

9. Så navngives hele historien. Vær opmærksom på, at flere grupper ikke benytter samme titel. 

10. Slutteligt skriver eleverne hvem, der har lavet historien. Det er vigtigt, at også skole og klasse fremgår, hvis I ønsker 
 at deltage i nogle af de løbende konkurrencer. 

11. Tryk ”Færdig” bagefter. 
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Deling af historierne 
Kopier link: Her får man filmens link, der kan deles og bruges, hvis man vil genoptage arbejdet med filmen på et 
senere tidspunkt eller sende det til andre, der skal arbejde videre med det. 

Endelig kan filmen indsendes til Bevægelsesfabrikken, hvis man vil deltage i konkurrencen om at få sin film på 
forsiden. Her vælger du ”Indsend til konkurrence”. Det er projektlederne bag projektet, der udvælger hvilke film, 
der skal offentliggøres. 
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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.


