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Program for webinaret

• Hvorfor er det relevant at at bevæge sig i den boglige undervisning?

• Bevægelse i en Corona-tid 

• Hvordan målretter du øvelser i denne tid? 

• Eksempler på øvelser med bevægelse

• Uderummet og dets muligheder 

• Spørgsmål og svar



Hvorfor er det relevant at lave bevægelse
i den boglige undervisning?

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

• Bevægelse gavner elevernes evne til at forstå og huske 

• Både bevægelse der har sammenhæng til faget og bevægelse 
integreret i fagligt stof er godt

• Bevægelse skaber trivsel, når det tilrettelægges rigtigt 



Bevægelse i en Corona-tid

• Indendørs undervisning med afstand kan være mere statisk 

• Det anbefales at lægge store dele af undervisningen udendørs

• Bevægelse er nemt at sætte i gang udendørs

• Alle har stadigvæk brug for bevægelse 

• Der er brug for at booste trivslen

• Hjemmeundervisningen har været mere stillesiddende 



Aktivitetshjulet

• Nemt didaktisk værktøj
• Beskrive struktur for aktivitet
• Justere og målrette aktiviteten
• Organisere elev-input

Se Dansk Skoleidræts 
”Coronaaktiviteter”
på www.skoleidraet.dk



Film del 1
Ramme plet

Mime engelsk
Dominoleg 

Ordklassekrig

Pulsøvelser



Ordklassekrig 
– justeret med Aktivitetshjulet

Tid Retningslinjer Krop Redskaber Rum Relationer

Ingen justering, 
bortset fra 
læreren der 
styrer hvor 
længe hver 
ordklasse 
bevæger sig

Eleverne skal 
blive i deres 
felter og ikke 
erklære krig, 
men blot lave de 
bevægelser der 
passer til deres 
ordklasse

Bruge forskellige 
bevægelser på 
stedet, variere 
disse, få 
eleverne til at 
lege med på 
den.
Den der har 
ordklassen kan 
bestemme og så 
kan alle andre 
kopiere og 
bevæge sig 

Vi spiller uden 
bold, men de 
fire hjørne er 
markeret med 
en kegle/taske 

Opstilling med 
fire ”hjørner”, 
der afgrænser 
rummet

Der er ikke et 
konkurrence-
forhold mellem 
eleverne mere



Ordklassekrig 
– justeret med Aktivitetshjulet til matematik

Tid Retningslinjer Krop Redskaber Rum Relationer 

Eleverne skal 
arbejde med de 
fire regnearter.
Den i midten 
siger to tal (det 
højeste tal først) 
og så skal 
eleverne regne 
med deres felts 
regneart.

Kroppen viser 
resultatet ved at 
lave antal 
gentagelser 
mens der tælles
højt.

Hvert rum er en 
regneart . Hvis 
eleverne kun har 
lært nogle af 
regnearterne, 
laves der færre 
felter med hver 
af dem.

Hvis eleverne er 
to sammen på et 
felt, kan de 
hjælpe 
hinanden.



Spørgsmål - kommentarer

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



Film del 2
Forholdsordsforhindringsbane

Bevægelsesdiktat 
Regnemaskine 

Smæk et resultat 

Pulsøvelser



R      Uderummet og dets muligheder

• Skoler har forskellige rum, der indbyder til aktiviteter.

• Hvert område har nogle karakteristika, som kan udnyttes.
• Legepladsen giver mulighed for at man kan være kreativ og udfordre sig selv 

kropsligt

• Skolegården giver mulighed for at skrive på asfalten

• Græsplænen indbyder til også at lave liggende bevægelser

• Udnyt uderummet til at lave mere faglige ting i tilknytning til 
bevægelsen

• Udfordringer i uderummet ift. fx vind, regn og skarp sol 
• Brug flyvefri materialer

• Udnyt halvtag

• Påklædning redder meget



Spørgsmål - kommentarer

• Så er det nu vi svarer på spørgsmål fra spørgsmål og svar-funktionen –
du kan stadig nå at sende et spørgsmål!



Find øvelser og inspiration

• Ramme plet

• Mime engelsk (variation til en geometri-øvelse i matematik)

• Dominoleg 

• Ordklassekrig

• Forholdsordsforhindringsbane

• Bevægelsesdiktat 

• Regnemaskine 

• Smæk et resultat 

• Dansk Skoleidræts side med Coronaaktiviteter

• Idrætsmødet – Webinar-serie

https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/ramme-plet/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/geometriske-skulpturer-ny/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/dominoleg/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/ordklassekrig/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/forholdsord-forhindringsbane/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/bevaegelsesdiktat-ny/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/regnemaskinen/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/%C3%B8velser/smaek-et-resultat/
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/
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