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Program for webinaret

• Hvorfor er det relevant at lave brain breaks? 

• Eksempler på brain breaks 

• Gode råd

• Spørgsmål og svar



Hvorfor er det relevant at lave brain breaks?

• Variation i skoledagen er vigtigt at fastholde i en forandret tid

• Kan stimulere hukommelsen

• Kan skærpe fokus på fagligt stof

• Kan forebygge fald i koncentrationsevne

• Aktive kroppe sanser og opfatter fagligt stof bedre

• Skaber trivsel



Bevægelse i en Corona-tid

• Indendørs undervisning med afstand kan være mere statisk 

• Bevægelse er nemt at sætte i gang udendørs

• Alle har stadigvæk brug for bevægelse 

• 45 min dagligt gælder stadigvæk

• Der er brug for at booste trivslen

• Hjemmeundervisningen har været mere stillesiddende



Brain breaks

• Puls

• Koordination

• Koncentration og 
opmærksomhed

• Tillid og samarbejde



Pulsøvelser



Kongens efterfølgere



Tips til dine Brain Breaks

• Hvornår indlægges brain breaks? 

• Skal vi vælge at være mange eller få sammen til brain breaks?

• Forskelle på brain breaks ift. klassetrin

• Hvordan kan børnene ”falde ned”, når aktiviteten har været høj?



Koordination
Balancespejlet
Hop over streg



Spørgsmål - kommentarer

• Husk at I kan stille spørgsmål i spørgsmål og svar-funktionen!



Koordination
Balancespejlet
Hop over streg



R      Organisering af brain breaks

• Opstilling
• Alle:

• Cirkel

• Krydser

• 2 og 2
• Linjer

• Streger/sjippetove

• Mindre grupper (3-6 elever)
• Organiseret mylder



Koncentration og 
opmærksomhed

Lad mig se alle 
dem med….



Udfordringer

• Redskaber og kompleksitet

• Tillid og samarbejdsøvelser

• Tæthed

• Fysisk kontakt

• Trivsel



Spørgsmål - kommentarer



Find øvelser og inspiration

• 100 hurtige

• Kongens efterfølgere (Følg mig)

• Balancespejl

• Hop over streg

• Lad mig se alle dem med…..

• Dansk Skoleidræts side med Corona-venlig bevægelse

• Idrætsmødet – webinar-serie

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/brain-breaks/%C3%B8velser/100-hurtige/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%c3%b8velsesdatabase/brain-breaks/%c3%b8velser/foelg-mig/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/brain-breaks/%C3%B8velser/balancespejlet/
https://youtu.be/_TVnvcWZqbg?list=PLxNtp3IBfWNiC9-jbTRnEhLGpMXrcvOL7
https://skoleidraet.dk/media/6351517/lad-mig-se-alle-dem-med.pdf
https://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/forside/
https://www.idratsmodet.dk/idraetsmodet-online/afholdte-online-events/bevaegelse-i-en-coronaramt-skoledag/


Se mere på…
www.skoleidraet.dk

www.idratsmodet.dk

støtter

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


Dette webinar er produceret 
af 

støtter


