
Velkommen til den 
nye Øvelsesdatabase 
Sæt Skolen i Bevægelse lancerer nu den nye Øvelsesdatabase med over 200 opdaterede bevægelses-
aktiviteter, der er er lige til at bruge i de boglige fag. Alle de øvelser, som du måske kender fra den gamle 
database, er ligeledes integreret og opdateret.

Vi ønsker med den nye Øvelsesdatabase at sikre en endnu tydeligere kobling til fagenes faglige under-
visningsfokus, således at bevægelsen bliver en direkte medspiller i planlægningen og metoden til at nå 
målene i undervisningen.

Med Øvelsesdatabasen imødekommer vi lærernes ønske om at udvælge og skabe meningsgivende 
bevægelse for elever og lærere, således at bevægelse bliver et didaktisk greb til at skabe en varieret 
undervisning, hvor eleverne lærer mere. 

Rigtig god fornøjelse med at sætte bevægelse og høj faglighed på dagsordenen!

De fire verdenshjørner

Aktiv brainstorm

Stjerneløb

Terningevaluering 

Summeringsleg

Regnehistorier 

Ene/ende stafet 

Gramma Champ

Ordklassekrig

Rumpestavning

Stjerneord 

Syre-base-kampen 

Kroppen som lommeregner 

Gæt en bedstefar 

Leksiræs 

Runetyderen 

Fliegenklatsche 

Løb med tabeller 

Brøkstafet Planetløb 

Klimazoneleg 

Smæk et parti 

Swat the Fly



Sådan bruges Øvelsesdatabasen
For at prioritere høj faglighed og gøre databasen mere anvendelig, når der skal planlægges undervisning, har vi nu 
klassificeret alle vores faglige øvelser efter Bevægelsesblomsten. 

Bevægelsesblomsten er en didaktisk model, der indeholder fem forskellige undervisningsfokus: Forforståelse og idé-
generering, Forståelse og anvendelse, Analyse og refleksion, Diskussion og vurdering samt Repetition og evaluering.
 
Til hvert fokus er der bestemte typer af bevægelse, som bedst understøtter netop dette aspekt af undervisningen. 
Fx er det hensigtsmæssigt at arbejde med decideret kropsliggørelse af det faglige stof, når der er fokus på Analyse 
og refleksion, mens øvelser præget af gentagelser giver mening inden for Repetition og evaluering.

Dit valg af bevægelsesaktivitet kan altså nu tages på baggrund af, hvilket undervisningsfokus du har i det pågældende 
fag – så fagligheden sættes før valg af bevægelsesaktivitet.

I filtreringsmulighederne på Øvelsesdatabasen kan du nu søge efter et bestemt undervisningsfokus, og hernæst kom-
mer alle de relevante øvelser frem. Derudover kan du kombinere søgning med fag og klassetrin. 

Du kan vælge kun at få vist coronavenlige øvelser, som alle udføres udenfor og tager afsæt i Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med Covid-19. 

Bevægelsesblomsten  
Bevægelsesblomsten spiller sammen med Øvel-
sesdatabasen, hvis man vælger sin bevægelses-
aktivitet ud fra et specifikt undervisningsfokus.  

Formålet med modellen er at nuancere bevægel-
sesbegrebet og give indsigt i, hvordan undervis-
ningens faglige fokus kan være afsæt for valg af 
bevægelsesaktivitet. Således sættes fagligheden 
først, og bevægelsesaktiviteten kobles på, 
så den kan bruges som metode til at nå de 
faglige mål.

Modellen indeholder fem forskellige undervis-
ningsfokus, som er til stede i de fleste fag. Nogle 
af områderne vil være mere repræsenteret i nogle 
fag end andre.

De fem undervisningsfokus, hvorpå bevægelsen kobles, er:

 > Forforståelse og idégenerering
 > Forståelse og anvendelse
 > Analyse og refleksion
 > Diskussion og vurdering
 > Repetition og evaluering

I det følgende kan du læse mere om de fem undervisningsfokus samt få idéer til, hvordan du kan implementere 
Bevægelsesblomsten i planlægningen af din undervisning. 

Gå på opdagelse i databasen lige HER

Side 1

Forforståelse og 
idégenerering 
 Erfaringsverden bringes i spil. 
 Plads til opfindsomhed.
 Der findes ingen dårlige idéer 
 – alt er brugbart.  
 Ofte af kortere varighed.

Repetition og evaluering 
 Kan foregå undervejs i lærings- 
 processen eller efter.
 Fokus på, hvad man har lært.
 Ofte præget af gentagelser.
 Fra kort til lang varighed.

Forståelse og 
anvendelse
 Konsolidering af fagligt stof. 
 Kendt fagligt stof bruges i 
 forskellige sammenhænge 
 og situationer.
 Ofte præget af gentagelser/
 rutiner.  
 Ofte af længere varighed. 

Analyse og refleksion
 Kropsliggørelse af fagligt stof.
 Kropslige udtryksformer.
 Ofte detaljeorienteret. 
 Ofte af længere varighed.

Diskussion og 
vurdering
 Personlig stillingtagen. 
 Sætte egne holdninger i   
 relation til andres. 
 Viden og erfaringer bringes 
 i spil. 
 Fra kort til lang varighed.
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rm, Idésortering, Quiz og byt

Eksem
pler: Tabelhop, Terningevaluering, Enig – uenig

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%c3%b8velsesdatabase/faglige-oevelser/


Side 2 2

Undervisningsfokus 
Forforståelse og idégenerering
Bevægelsesaktiviteterne i dette undervisningsfokus anvendes typisk, inden I går i gang med at arbejde med et fag-
ligt indholdsområde i faget. Aktiviteterne har til formål at skabe en bevidsthed omkring, hvad eleverne allerede ved 
om emnet. Det kan være ved at danne sig indre forestillingsbilleder og hermed genkalde den viden, som de allerede 
besidder på området. Bevægelsesaktiviteterne har desuden til formål at skabe rum for at sætte gang i den kreative 
tænkning ved at generere idéer til belysning af et emne eller til løsning af en opgave.

Arbejdsform og læreproces bærer således præg af:
 > at elevernes erfaringsverden bringes i spil
 > at der er plads til opfindsomhed
 > at der ikke findes nogle dårlige idéer.

Forståelse og anvendelse 
Bevægelsesaktiviteterne i dette undervisningsfokus er typisk direkte integreret i arbejdet med det faglige stof. 
Aktiviteterne har til formål, at eleven med egne ord, kropsliggørelse og konkrete eksempler konsoliderer det stof, 
der arbejdes med. Endvidere er formålet, at eleverne kan bruge denne forståelse af det faglige stof i nye sammen-
hænge og situationer.

Arbejdsform og læreproces bærer således præg af:
 > at konsolidere fagligt stof
 > at kendt fagligt stof bruges i forskellige sammenhænge og situationer
 > gentagelser/rutiner.

Analyse og refleksion
Bevægelsesaktiviteterne i dette undervisningsfokus er typisk direkte integreret i arbejdet med det faglige stof, og 
der stilles krav til, at eleven kan bearbejde den viden og forståelse, som han/hun har tilegnet sig. Aktiviteterne har 
til formål at nedbryde helheden inden for et fagligt stof, så eleverne bearbejder deres viden samt afdækker og re-
flekterer over, hvordan indholdet kan tolkes og forstås.

Arbejdsform og læreproces bærer således præg af:
 > at arbejde detaljeorienteret
 > at arbejde med kropslige udtryksformer
 > at kropsliggøre det faglige stof.

Diskussion og vurdering
Bevægelsesaktiviteterne i dette undervisningsfokus foregår typisk løbende eller efter, at klassen har arbejdet med 
et fagligt stof i faget. Formålet med bevægelsesaktiviteterne er, at eleven selvstændigt tager stilling, overvejer for og 
imod og sætter et emne i relation til andre synsvinkler og sammenhænge.

Arbejdsform og læreproces bærer således præg af:
 > personlig stillingtagen
 > at sætte egne holdninger i relation til andres
 > at bringe viden og erfaringer i spil.

Repetition og evaluering 
Bevægelsesaktiviteterne i dette undervisningsfokus foregår enten efter, at klassen har arbejdet med et undervis-
ningsforløb (summativ evaluering) eller undervejs i et undervisningsforløb (formativ evaluering). Formålet er, at eleven 
genkalder det stof, som han/hun har arbejdet med og sætter sin nye viden og sin egen forståelse, analyse og vurde-
ring af stoffet i relation til fx undervisningens læringsmål og elevens eget udbytte af det lærte.

Arbejdsform og læreproces bærer således præg af:
 > at aktiviteterne foregår undervejs eller efter læringsprocessen
 > at aktiviteterne ofte er præget af gentagelser
 > at der er fokus på, hvad man har lært.



Side 3

Elevinddragelse 
Øvelsesdatabasen giver i samarbejde med Bevægelsesblomsten rig mulighed for at inddrage eleverne i 
undervisningen og skærpe deres læringsforståelse samt øge deres motivation for at deltage i undervisningen. 

Inddrag eleverne i læringsprocessen
Hæng Bevægelsesblomsten op i klassen og gør læringsprocessen mere synlig for dig og dine elever. Ophæng-
ning af blomsten i klassen giver rig mulighed for dagligt at bruge modellen til at tale ind i, hvilket undervisnings-
fokus I arbejder med i den pågældende lektion, og hvad I hermed skal lære. Det kan skabe en fælles referen-
ceramme for hele klassen, hvilket sikrer, at eleverne i højere grad bliver bevidste omkring, hvad der forventes af 
dem, hvordan de skal arbejde, og hvor de er på vej hen i læringsprocessen. 

Sproget på modellen henvender sig mest til de ældre elever, hvorfor det måske vil give mest mening at hænge 
modellen op i klassen hos den elevgruppe. På alle klassetrin er det en god idé at bruge tid på at forklare de fem 
forskellige undervisningsfokus for eleverne. Og på de mindre klassetrin kan en idé være, at eleverne laver en 
tegning til hvert blad i blomsten, der skal illustrere, hvordan der arbejdes. 

Inden for ”Forforståelse og idégenerering” kan eleverne fx lave en tegning af en gruppe elever, der sidder og 
snakker, en tavle fyldt med brainstorm-ord eller en pære med lys i, som skal illustrere det at få en idé. Tegnin-
gerne kan danne grobund for at lave jeres egen Bevægelsesblomst, eller de kan have det formål at simplificere 
modellen og omdanne de svære ord til elevens indre forestillingsbilleder. 

En anden mulighed er, at du sammen med dine elever løbende sørger for at få skrevet klassens bevægelsesak-
tiviteter på plakaten ud for de relevante blade på blomsten. På den måde får du involveret dine elever i arbejdet 
med at nuancere bevægelsesbegrebet. Vær opmærksom på, at samme aktivitet sagtens kan stå flere steder 
afhængig af, hvordan I anvender den. 

Du kan købe plakaten HER

Lad eleverne gå på opdagelse i Øvelsesdatabasen
Når eleverne er inddraget i, hvilke læringsmål og undervisningsfokus I arbejder ud fra, kan de selv begynde at 
gå på opdagelse i Øvelsesdatabasen. 

Inddel evt. eleverne i grupper og giv dem et undervisningsfokus hver, som de skal finde relevant materiale til. 
Vejled dem i de øvelser, som kræver, at det faglige undervisningsstof implementeres i øvelsen (eksempelvis 
en novelle i dansk eller geometriske figurer i matematik). 

Hver gruppe udvælger nu deres favoritøvelse(r) - med fagligt indhold - og præsenterer dem for klassen, der 
udfører øvelsen. 

På den måde sikrer du, at I arbejder godt omkring de undervisningsfokus, som I har behov for i faget, samtidig 
med at eleverne får en følelse af medejerskab og motiveres til at deltage i (bevægelses)undervisningen. 

http://skoleidraet.dk/webshop/produkter/plakat-bevaegelsesblomsten


Brug Øvelsesdatabasen 
som planlægningsværktøj i teamet
Det giver mening at bruge Øvelsesdatabasen og Bevægelsesblomsten i dit fag- eller 
klasseteam, når der skal tænkes bevægelse ind i undervisningen. 

Ved at tale ud fra den didaktiske model Bevægelsesblomsten kan I som team få en større 
indsigt i, hvordan og hvornår I hver især bruger bevægelsen i jeres undervisning. I kan få 
klarhed over, om der er nogle undervisningsfokus, der bliver forsømt, når det kommer til at 
få bevægelsen implementeret, og I kan få en snak omkring, hvorvidt det er nødvendigt at 
have bevægelsen repræsenteret i alle fem undervisningsfokus. Modellen kan bidrage til at 
skabe større indsigt i jeres måde at lave undervisning med bevægelse på, og den kan hjælpe 
jer med i højere grad at få koblet bevægelsen til et helt konkret fagligt indhold, så den opleves 
mere meningsfuld for både jer som undervisere og for eleverne.

Vi anbefaler, at du laver et afsnit med din planlagte bevægelse i årsplanen. På den måde 
bliver det nemmere at få implementeret bevægelsen, når du står i de enkelte fagforløb, fordi 
du har lavet forarbejdet og gjort dig nogle overvejelser. 

I hæftet ”Praksiseksempler - Bevægelsesblomsten” kan du læse mere om, hvordan I kan 
bruge Bevægelsesblomsten som et didaktisk planlægningsredskab i teamet. 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med at skabe meningsfuld bevægelse i din undervisning. 
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http://skoleidraet.dk/media/6350280/praksiseksempler-bevaegelsesblomsten-final.pdf

