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• Hvorfor bevægelse i fjernundervisningen?

• Brain breaks

• Faglig bevægelse

• Spørgsmål og svar



Film med udskolingselever



Hvorfor bevægelse i 
fjernundervisningen?

Hjemmeundervisning kan betyde:

• Mindre bevægelse:
• Mange elever har ikke idræt
• De skal ikke transportere sig til og fra skole
• ”Sengeliggende” på værelserne (82 % løser opgaver kun fra pc)

• Mindre trivsel:
• De ser ikke venner – savner det sociale
• Ingen variation (ikke mange aktiviteter væk fra computeren)

• Høj grad af lærerstyret undervisning
• Motivation



Brain breaks

Koordination

Tillid og 
samarbejde

Puls

Koncentration og 
opmærksomhed

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/


Brain breaks

Koncentration og opmærksomhed
Rolige aktiviteter – opmærksom på sig selv

Bodyscan

Guidet meditation

Væg-yoga

Vekselåndedrættet

Live i fjernundervisningen eller som lektie

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/body-scan/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/guidet-meditation/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/vaeg-yoga/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/vekselaandedraettet/


Brain breaks

Koordination
Krydsbevægelser, uensartede bevægelser og balance

Shoot the rabbit 

Styr på fingrene

Øreflip – næsetip

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/shoot-the-rabbit/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/styr-paa-fingrene/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/%C3%B8reflip-naesetip/


Hvordan bevægelse?



Brain breaks

Fun Skills
Hjernetræning gennem bevægelse

Live i fjernundervisningen eller som lektie

De første seks øvelser er oplagte som fjernundervisning

Eleverne kan udvikle nye fun skills og battle hinanden



Brain breaksPuls
Højt aktivitetsniveau – store muskelgrupper

Live i fjernundervisningen eller som lektie

100 hurtige 

Papirspuls

Stolehop

Puls Brain break til dine klassekammerater

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/100-hurtige/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/papirspuls/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/stolehop/


Brain breaks

Tillid og samarbejde
Skaber tillid og rum for læring

Balancespejlet 

Dagens udfordring 

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/balancespejlet/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/brain-breaks/%C3%B8velser/dagens-udfordring/




Faglig bevægelse
• Faglighed først – bevægelsen skal understøtte det faglige indhold

• Motivation: variation i undervisningen styrker elevernes motivation

• Samarbejde: løse opgaver med hinanden

• Videreudvikling: give hinanden udfordringer

• Elevinddragelse: ansvar

• Eksempler fra situeret anvendelse:
• Dansk: Gå tur i skoven eller i parken og iagttag sanseindtryk med lyde og lugte. Brug dem 

hernæst i et digt.
• Engelsk: Guidet tur rundt i ens by, nærmiljø eller hus, hvor eleverne filmer sig selv som guider 

på engelsk.
• Matematik, biologi og idræt (tværfagligt): Mål længde og højde i egne spring og hop. Mål 

egen løbehastighed på baggrund af længde og tid. Mål egen puls i hvile og aktivitet.

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/situeret-anvendelse/


Faglig bevægelse, links
Symmetriakser og spejling på skolen (matematik)

Byløb med praktisk matematik (matematik)

Go go (matematik)

Lokalhistorisk bytur (historie)

Hvad kan min krop (N/T, biologi)

• e-Reolen: Lyt til lydbøger, mens du går en tur (aktiviteten kan også bruges til noveller eller 
fagbøger, der er indlæst på diverse platforme)

• WOOP-løb: WOOP app’en er udviklet af Spejderne (kan hentes gratis i App Store eller Google 
Play) – kan bruges i alle fag og er god til elevinddragelse

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/symmetriakser-og-spejling-paa-skolen/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/faglige-oevelser/matematik/byloeb-med-praktisk-matematik/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/faglige-oevelser/matematik/go-go/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/faglige-oevelser/historie/lokalhistorisk-bytur/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/faglige-oevelser/naturteknologi/hvad-kan-min-krop/


Faglig bevægelse



Spørgsmål og kommentarer

Tak fordi I lyttede☺

Mikael Hansen, mih@skoleidraet.dk, 24233644

Anebine Danielsen, ad@skoleidraet.dk, 40256688

mailto:mih@skoleidraet.dk
mailto:ad@skoleidraet.dk


Se dette og andre webinarer 
på…

www.danskskoleidraet.dk
www.idratsmodet.dk

støtter

http://www.danskskoleidraet.dk/
http://www.idratsmodet.dk/


Dette webinar er 
produceret af 

støtter


