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De enactive bevægelsesaktiviteter handler om, at det 
faglige indhold bearbejdes og erfares gennem krop og 
bevægelse. Bevægelsesaktiviteterne er derfor koblet 
til det faglige indhold og er formet af det faglige mål. 
Formålet er, at eleverne gennem bevægelse og hand
linger tilegner sig sansemotoriske, følelsesmæssige 
og sociale erfaringer, der åbner for nye veje til læring. 
Eleverne lærer gennem seks handlingsorienterede 
kropspraksisser: 

Mime: Eleven udvælger, fortolker og genskaber for
ståelsen af et fagligt begreb gennem bevægelse og 
mimetiske udtryk.

Dramatisere: Eleven udvælger, fortolker og genskaber 
forståelsen af et fagligt begreb gennem et handlings
forløb formidlet med krop og stemme.

Gestikulere: Eleverne anvender små bevægelser og 
fagter, hvor fingre og arme former begrebernes  
betydning.

Forme: Eleverne bearbejder faglige begreber gennem 
formgivning og konstruktion af konkrete fysiske gen
stande.

Imitere: Eleverne indgår i et rollespil, der imiterer og 
simulerer mellemmenneske lige strukturer som fx magt, 
menneskesyn og levevilkår.

Sanse: Eleverne anvender deres sanser til at dufte, 
smage, mærke og bemærke konkrete elementer i deres 
omgivelser.

De enactive bevægelsesaktiviteter er inspireret af  
enactive cognition, som er en teori, der udvider  
begrebet kognition ved at betone et dynamisk  
samspil mellem hjerne, krop og omgivelser.

Formål: 
At eleverne gennem 
bevægelsesaktivi
teter tilegner sig 
sansemotoriske, 
følelsesmæssige og 
sociale erfaringer, 
der bidrager til faglig 
læring, som alminde
lig tavleundervisning 
ikke kan.

Kendetegn: 
Den enactive tilgang 
er kendetegnet ved 
handlingsorienterede 
kropspraksisser,  
hvor eleverne 
gennem kropslige 
indtryk og udtryk 
bearbejder det 
faglige indhold.

E N A C T I V E

Enactive
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Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Udviklingsmuligheder

Enactive

 

 

Didaktiske overvejelser

 

 



45 min. Rekvisitter: Papir og skriveredskaber

Funktionsdrama

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan sikres det, at eleverne bevæger sig, så de ikke bare 
”snakker” deres funktion?

Hvordan kan opgaverne stilladseres, så eleverne bliver ”tvunget til” 
at argumentere for deres forståelse af funktionerne?

Hvordan kan opsamlingen på sagen foregå mundtligt?

Der kan være to bunker, som grupper skal trække fra. Én bunke 
med funktioner og én bunke med situationer fx et vandrør er gået i 
jeres hus og I skal ringe efter en håndværker. Eller I vil gerne på tur 
til København, men I har ingen bil og den offentlige trafik er brudt 
sammen, så I må ringe efter en taxa.

På den måde skal eleverne koble funktionen på den givne situation 
eller setting. Eleverne kan selv udvikle funktioner og settings og 
komme i bunkerne.

Inddel elever i 4mandsgrupper.

Giv eleverne en funktion fx, y=20x+100.

Eleverne skal øve sig på at dramatisere funktionen og deres  
forståelse af den.

Lad eleverne fremvise deres funktionsdrama
foran en anden gruppe, som skal gætte funktionen.

At eleverne skal dramatisere, at funktioner er en slags maskine,  
hvor man kommer et x ind, og så spytter den et y ud.

Funktionen beskriver en sammenhæng mellem de to variable x og 
y. X er den uafhængige variabel, fordi vi helt selv kan bestemme, 
hvilket x vi “kommer ind i maskinen”. Y den afhængige variabel, 
fordi y afhænger af, hvilket x vi kommer ind, eller at y er en funktion 
af x.



10 min. Rekvisitter: Ingen

Skulpturparken

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvem skal være sammen i par?

Hvordan sikres det, at eleverne anvender faglige begreber?

Må eleverne kun røre ved hinanden, kun snakke sammen eller en 
kombination?

Rammen kan sættes ud fra det emne, der arbejdes med. Fx, I skal 
forme en trold. Derved kan opgaven blive mere eller mindre lukket.

Øvelsen kan bruges i historie, hvor skulpturparken består af centrale 
personer fra en periode i historien.

Klassen inddeles i par. Den ene er materiale, den anden er kunstner 
og skal forme/skabe en installation /billede med kroppen.  

Derefter går man en tur i skulpturparken og ser de andre 
fantasifulde installationer. Man må gerne ændre lidt på de andres 
installationer.  

Tilbage til egen installation sættes der nu et ord på installationen. 
Installationen ”pakkes sammen” og man bytter.

At eleverne kan forme et billede ved brug af kroppen som materiale 
og forklare, hvad det forestiller ud fra viden om billedanalyse. 

Eleverne former billeder med egen eller andres kroppe og i den 
proces analyserer, fortolker og genskaber et budskab, et udtryk 
eller hvad end der måtte være på deres billede.



 Rekvisitter: Ingen

Stå op... og gestikulér

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan kan man hjælpe eleverne til at huske at stå op?

Hvordan får man eleverne til at føle det naturligt at stå op,  
når de siger noget?

Læg mærke til om eleverne svarer bedre og giver længere svar, 
når de står op?

Hvordan kan man som lærer eller pædagog bruge sin egen krop 
i undervisningen?

Bed eleverne om at rejse sig op, når de får ordet og skal sige 
noget, hele klassen skal høre. 

Fortæl om at andre bedre forstår, hvad de siger, hvis de 
gestikulerer aktivt, ligesom de selv får en bedre forståelse af det 
faglige indhold. 

Skab en kultur i klassen, hvor det bliver almindeligt at stå op, når 
man taler til hele klassen. 

At eleverne rejser sig op hver gang, de får ordet. Eleverne 
gestikulerer aktivt med hænder og arme, så der er 
overensstemmelse med det de siger, og det de gør. 

Lad fx eleverne mime noget eller leg “Gæt og grimasser”, så 
eleverne kan øve sig i at stå frem og bevæge kroppen aktivt. 

Lad eleverne mærke forskellen på at sidde, stå ved deres plads og 
stå ved tavlen, når de fremlægger.

Kan bruges i alle fag, men er særligt velegnet til engelsk, tysk og 
fransk.



45 min. Rekvisitter: Ingen

Gæt et ordsprog

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan lærer man eleverne at udtrykke sig gennem bevægelse 
(mime)?

Hvordan gør man det til en positiv oplevelse for alle elever at stå 
på scenen?

Hvordan finder man balancen mellem at konkurrere for at vinde 
og konkurrere for at give læringen nerve?

Begynd med ordsprog, der er ens på dansk og engelsk og fortsæt 
derefter med ordsprog, der er unikke på engelsk. Fx ‘Mange bække 
små gør en stor å’ (little strokes fell great oaks).

Kan bruges i andre sprogfag.

Gæt og grimasser
Eleverne får udleveret en lang række ordsprog og faste vendinger 
på engelsk. 

I mindre grupper skal de mime ordsprog m.v. om hvad de ser, og 
hvad det betyder. Fx ‘Blod er tykkere end vand’ (blood is thicker 
than water).

Giv tid til at eleverne mimer det hele, inden der bliver gættet. 

At eleverne bedre kan forstå og anvende ordsprog og faste 
vendinger på engelsk. 

Eleverne mimer et ordsprog eller en fast vending og i den proces 
analyserer, fortolker og genskaber de ordsproget. 



2 x 45 min. Rekvisitter: Kan variere alt efter hvordan dramatiseringen sættes i spil

Matematikdrama

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvad er det, der er særligt vanskeligt for eleverne at forstå?

Hvordan kan eleverne styrkes i at bruge bevægelse til at lave 
dramatiseringen?

Hvordan kan man differentiere, så der både er udfordringer til de 
fagligt stærke og svage elever?

De elever, der er tilskuere, får først spørgsmålet efter de har set 
dramatiseringen.

Eleverne kan selv finde nogle matematisk problemer, der egner sig til 
at blive dramatiseret.

Eleverne kan finde på nogle matematiske problemer fra deres eget 
hverdagsliv, som de kan dramatisere. 

Eleverne kan vise dramatiseringen for en yngre klasse.

Eleverne får et matematisk problem, som de skal dramatisere for de 
andre elever. 

Efter de har haft tid til at øve det, viser de det for de øvrige elever, 
som skal regne resultatet ud. 

At eleverne skal blive bedre til at læse og forstå, hvad det centrale 
i en problemregningsformulering er.

Eleverne skal dramatisere et matematisk problem, så matematik
bogens abstrakte verden bliver til virkelighed gennem kroppen. 



15 min. Rekvisitter: Ingen

Personkarakteristik

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan skal eleverne analysere og genskabe karaktertrækkene?

Hvordan skabes der et konstruktivt og trygt rum, hvor eleverne  
tør/vil mime karakteren?   

Hvordan gives der plads til elevernes refleksioner over deres 
personkarakteristik?

Eleverne kan mime karakterens udvikling. Marker i klassen en 
grænse, hvor skiftet finder sted. Lad personen udvikle sig fra først 
til sidst i novellen. 

Inddrage forskellige personer fra novellen og lad eleverne vælge 
og derefter mime personen.

Udvælg et afsnit eller en scene i en novelle eller roman eleverne 
har læst.

Eleverne går rundt mellem hinanden. De skal forsøge at bevæge 
sig som en af karaktererne i scenen eller afsnittet. 

Lad enkelte elever vise bevægelsen for de andre.

At eleverne skal lave en personkarakteristik af en karakter i en 
novelle eller roman. Eleverne mimer centrale karaktertræk ved 
personen. I processen analyserer, fortolker og genskaber eleverne 
karakteren. 



25 min. Rekvisitter: Evt. ting, som kan understøtte analysen i stillbillederne

Litteraturanalyse

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan skal eleverne analysere og genskabe scenen?

Hvordan skabes der et konstruktivt og trygt rum, hvor eleverne 
tør/vil mime karakteren?   

Hvordan gives der plads til elevernes refleksioner over 
stillbillederne?

Tildel grupperne flere scener, som de viser i en sammenhængende 
sekvens for resten af klassen.

Lad eleverne selv udvælge den scene de synes er vigtigst.

Udvælg en scene i en novelle eller roman eleverne har læst.

Inddel eleverne i grupper af 35.

Eleverne skal skabe et stillbillede, hvor centrale karaktere og 
genstande i scenen indgår. 

Lad grupperne vise stillbillederne for klassen.

At eleverne analyserer centrale scener i en novelle eller en roman 
ved at mime dem.

Det sker ved at eleverne gennem positurer og ansigtsudtryk 
fortolker og genskaber relationer, stemninger, handlingsforløb mm.



Rekvisitter: Hoppeelastikker, vinkelmålere og målebånd3545 min.

Trigonometri

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan introduceres eleverne til trekantstyperne?

Hvordan gives der plads til, at eleverne undersøger og selv 
konstruerer forskellige trekanter?

Hvilke fagligebegreber er vigtige, at eleverne anvender?

Lad eleverne opmåle sider og vinkler.

Tildel eleverne en elastik mere og lad dem eksperimentere med 
rumlige figurer.

Inddel eleverne i tremandsgrupper og tildel hver gruppe en 
hoppeelastik.

Lad eleverne forme hhv. ensvinklede, ligesidet og ligebenet 
trekanter. 

At eleverne tilegner sig indsigt i relationen mellem sider og 
vinkler i trekanter. Samtidig sættes faglige begreber i spil og 
anvendes. 

Det sker ved, at eleverne former forskellige typer af trekanter 
med en hoppeelastik. 



15 min. Rekvisitter: Remedier til ændring af vandets tilstandsformer

Væskers tilstandsformer

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan skal eleverne indsamle data, vurdere dem og reflektere 
over forskellene?

Hvordan sikres det, at eleverne anvender faglige begreber?

Send eleverne ud i naturen for at indsamle data ved at sanse og 
mærke på væsker.

Inddel eleverne i tremandsgrupper

Lad eleverne mærke på damp (pas på temperaturen), vand og is.

Eleverne noterer forskellene og diskuterer dem.

At eleverne tilegner sig indsigt i stoffers tilstandsformer: gas, 
væske og fast stof.

Det sker ved at eleverne mærker og sanser tilstandsformerne. 
Dermed indsamler og vurderer eleverne data fra egne 
undersøgelser.



30 min. Rekvisitter: Elastikker og plastikkrus

Andelsbevægelsen

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan introduceres aktiviteten, så eleverne forstår den 
historiske sammenhæng?

Hvilket lokale foregår aktiviteten i, så der er god plads?

Hvordan gives der tid til samarbejde?

Hvordan sikres det, at eleverne reflekterer over erfaringerne?

Lad eleverne samarbejde i større grupper og flytte tungere 
genstande.

Lad det foregå som en konkurrence, hvor de der samarbejder 
bedst vinder.

Inddrag privilegerede herregårde, hvor de har hjælpemidler. 
Det sætter samarbejdet blandt bønder i perspektiv.

Eleverne inddeles i grupper af tre. Hver gruppe tildeles 4 elastikker 
og 8 engangs plastikkrus.

Eleverne laver en løftemekanisme af elastikkerne ved at binde tre 
elastikker om en central elastik.

Eleverne holder i hver sin elastik. De skal nu samarbejde om at udvide 
den centrale elastik, fører den ned over et plastikkrus, og derefter 
anvende det som løftemekanisme. Eleverne skal transportere alle 
8 krus fra den ene side af lokalet til den anden.

At eleverne får indsigt i andelsbevægelsen som et socialt og 
kulturelt fællesskab med rødder i landbosamfundets værdier og 
strukturer. 

I denne aktivitet imiteres samarbejdet og den gensidige 
afhængighed blandt bønderne. Det foregår ved, at eleverne 
samarbejder om at transportere mælkejunger, her som plastikkrus, 
fra gården til mejeriet. 



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

15 min. Rekvisitter: Ingen

Median og gennemsnit
Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan inddeles eleverne i grupper?

Hvordan sikres det, at alle deltager i eksperimentet og bidrager 
til udregningerne?

Hvordan følges der op, så eleverne reflekterer over begrebernes 
anvendelighed?

Lad eleverne selv finde på størrelser

Send eleverne ud og undersøge median og gennemsnit på 
genstande på skolen.

Eleverne inddeles i grupper af syv.

Eleverne skal stille sig i en rækkefølge efter en given størrelse, 
som læreren bestemmer; højde, alder, skostørrelse osv.

For hver gang skal eleverne identificere, hvem der er median og 
beregne gennemsnittet.

At eleverne skal kunne anvende og beregne median og 
gennemsnit. Det sker ved, at eleverne imiterer mængder og 
størrelser, hvor de undersøger henholdsvis medianen, som er 
den midterste værdi i et sorteret datasæt og gennemsnittet.



20 min. Rekvisitter: Ingen

Flytte figurer i koordinatsystem

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvem skal arbejde sammen?

Hvordan gives der tid og plads til at eleverne undersøger og 
afprøver de faglige begreber?

Hvordan sikres det, at eleverne forstår og kan anvende de faglige 
begreber?

Eleverne arbejder i større grupper, hvor de laver mere komplicerede 
figurer, som skal forskydes, spejles og roteres.

Eleverne inddeles i par.

Den ene elev laver en figur med kroppen, som den anden skal 
kopiere, men samtidig forsøge at forskyde. Derefter bytter 
eleverne roller.

Denne proces gentages for hhv. spejling og rotation.

At eleverne tilegner sige viden om og kan udføre flytning af 
figurer i et koordinatsystem. Det sker ved, at eleverne mimer 
figurer, der henholdsvis forskydes, spejles og roteres. 



Rekvisitter: Ingen60 min.

Filmanalyse; set-up og pay-off 

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan skabes der et trygt miljø, hvor alle tør deltage i 
dramatiseringen?

Hvordan kan rollefordelingen understøttes?

Hvordan gives der tid og plads til refleksion over de faglige 
begreber?

Lad eleverne skifte roller.

Lad eleverne filme scenen og fremvise det for klassen.

Eleverne inddeles i grupper af 56.

Eleverne skriver et kort simpelt handlingsforløb (fx turen til skole 
om morgenen), hvor der er et tydeligt set-up og pay-off.

Eleverne fordeler roller og øver scenen.  

Eleverne viser scenen for klassen, som identificerer hhv. set-up og 
pay-off.

At eleverne tilegner sig viden om og kan anvende filmstilistiske 
virkemidler. Eleverne skal dramatisere små scener, hvor 
handlingen indledes med et setup i form af detaljer og 
information, som senere får betydningen for handlingen og 
dermed giver pay-off.



45 min. Rekvisitter: Bluetooth højtaler, app’en ”scary sounds”

Ned i kælderen med gys og uhygge

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Under oplæsningen i klassen kan du planlægge at afspille pludselige 
lyde på en gemt bluetoothhøjttaler via fx en app med ”scary 
sounds”.

Eleverne skal selv udvikle, optage og klippe en kort gyserfilm, hvor to 
eller flere af de filmiske virkemidler indgår. Arbejdet vil foregå over 
flere lektioner. Fx med inspiration fra ”Tuck me in”, som varer 1 minut.

Lad eleverne analysere filmen.

Hvordan skabes en undervisningssituation hvor eleverne oplever 
gys og uhygge via den faglige idé?

Hvordan undgår man, at eleverne bliver for skræmte?

Hvordan samles der op mundtligt/skriftligt på den faglige idé?

Gennemgå de forskellige virkemidler med eleverne på klassen og lad 
eleverne komme med eksempler på de forskellige virkemidler.

Oplæsning af kort gyserhistorie i klassen ved normalt dagslys og 
derefter med slukket lys og et ”fireplace” fra youtube på smartboard 
i baggrunden.

Ta’ elevene ned i kælderen på skolen og før dem rundt, så de kan 
sanse kælderens “uhygge” og læs gyserhistorien
på ny i et rum i kælderen.

At eleverne imiterer de forskellige filmiske virkemidler, der kan 
skabe gys og uhygge i kortfilm. Fx lys og mørke, stemningsmusik, 
lugte, forskrækkelser mm.  



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

35 min. Rekvisitter: A3 papir som tablet og koder som skal printes evt. lamineres

Blokprogrammering
Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan sikrer man, at alle eleverne er aktive?

Hvordan samles der op mundtligt/skriftligt?

Lav benspænd. F.eks. robotten skal dreje to gange til højre og en 
gang til venstre. 

Sæt en genstand på banen. Programmøren må kun lave én blok, og 
det handler nu om hvem af robotterne, der kommer tættest på.  

Eleverne går sammen i par. Den ene skal være programmør og den 
anden skal være robot. 

Robotten skal være på en firkantet bane, hvor den skal nå ned 
i modsatte hjørne og tilbage igen. vha. programmørens koder. 
Programmøren taster sin kode fx. 5 skridt frem – drej 45 grader til 
højre – 3 skridt frem osv.

At eleverne imiterer, hvordan blokprogrammering kan få en 
genstand til at bevæge sig vha. koder, som man indtaster på en 
computer eller tablet. 



3045 min. Rekvisitter: Overtrækstrøjer, forskellige typer af bløde bolde

Kolonistikbold

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

I hvilken grad understøtter retningslinjerne, at eleverne får kropslige, 
følelsesmæsige erfaringer med sagen?

Hvordan kan man udvikle aktiviteten, så sagen træder endnu 
tydeligere frem?

Hvordan kan der samles op mundtligt og/eller skriftligt på sagen?

Første udvikling af regel: Briterne får en ekstra bold.

Anden udvikling: Aboriginerne må kun kaste med deres dårlige hånd.

Tredje udvikling: Aboriginerne skal holde i hånd to og to, hvis én  
bliver ramt, dør begge.

Fjerde udvikling: Briterne får en særlig ”smittebold”. Når én 
bliver ramt, så dør to andre også. Den voksne bestemmer, hvem 
de to andre er.

Stikbold hvor eleverne er inddelt i to hold (briterne og aboriginerne).

Hvert hold har fra begyndelsen én bold, og man må gerne spille 
bolden til hinanden internt på holdet.

Når man bliver ramt, skal man lave fx 10 englehop, inden man må  
være med igen.

Undervejs udvikles retningslinjerne til briternes fordel – se under 
udviklingsmuligheder.

At eleverne imiterer, hvordan antallet af aboriginerne drastisk faldt 
under den engelske kolonisering af Australien. 

Udviklingen var forårsaget af, at briterne havde bedre teknologi i 
form af våben, og fordi aboriginerne døde af de sygdomme, som 
briterne medbragte.



Rekvisitter: Ingen60 min.

Aktantmodellen

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvilke elever skal være sammen?

Hvordan kan rollefordelingen stilladseres?

Hvordan skabes et trygt rum, hvor eleverne tør udtrykke sig 
med sin krop?

Hvordan gives der tid og plads til refleksion over de faglige 
begreber?

Lad eleverne selv udvælge scenerne.

Lad eleverne gengive flere scener.

Gør stillbillederne levende, så eleverne dramatiserer en kort scene.

Eleverne inddeles i grupper af 46. Hver gruppe tildeles en scene fra 
eventyret, som de skal gengive i et stillbillede. 

Hver elev får en rolle, som de skal fortolke i en karakteristisk 
positur. 

Eleverne skaber tilsammen scenen i et stillbillede og fremviser det 
på klassen.

Eleverne skal opnå indsigt i og kunne anvende aktantmodellen til 
at analysere eventyr. Det sker ved, at eleverne mimer aktører i et 
eventyr, som klassen har læst, og indplacerer dem i stillbilleder. 

Når eleverne skal gengive aktøren, som giver, modtager, hjælper 
osv. fortolker og genskaber de rollen.  



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

45 min. Rekvisitter: Diverse genstande

Navneord i sprogfag
Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Send eleverne ud på skolens område for at mærke, smage og dufte 
genstande, mens de sætter ord på.

Gør genstandene til objekt for sætninger.

Brug et tørklæde eller lignende til at fjerne synssansen, så kan 
eleverne dufte til fx madvarer samtidig med, at en anden elev siger 
madvaren.

Hvilke genstande skal medbringes?

Hvordan sikres det, at eleverne er opmærksomme på deres 
sanseindtryk?

Hvad skal der til for, at eleverne udtaler ordene?

Eleverne inddeles i grupper af 34.

Hver gruppe får tildelt en række genstande, som de sanser. 
Sammen mærker og bemærker de overfladen, smagen eller duften. 

Sammen navngiver eleverne genstandene på fremmedsproget. 

At eleverne udvider deres ordforråd på et fremmedsprog.  
Det sker ved, at eleverne sanser navneord. Ved at mærke, dufte 
og smage på genstande, mens de sætter ord på, får eleverne en 
kropslig erfaring med ordene. 



20 min. Rekvisitter: Ingen

Kemiske bindinger

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvilke elever skal være sammen?

Hvordan styres elevernes tempo?

Hvordan gives der tid og plads til refleksion over sammenhæng 
mellem kemiske bindinger og temperatur?

Brug evt. forskellig type musik med hhv. lavt og højt tempo som 
eleverne kan bevæge sig til.

Inddrag større og mere komplekse molekyler.

Eleverne inddeles i grupper af 3. 

Gruppen danner et molekyle bestående af 2 hydrogen og 1 oxygen 
ved at holde hinanden i hånden. Eleverne bevæger sig nu rundt i 
rummet, mens de holder hinanden i hænderne. 

Gradvist skal deres tempo øges, mens de begynder at rotere. 
Tempoet øges indtil eleverne ikke kan holde fast på hinanden 
længere.

At eleverne opnår indsigt i kemiske bindingers styrke ved 
forskellige temperaturer. Det sker ved, at eleverne imiterer 
vandmolekylet ved forskellige temperaturer. 



Stavnsbåndet

Rekvisitter: Kegler, overtrækstrøjer25 min.
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan kan aktiviteten introduceres, så eleverne forstår,  
at de er bønder, der vil flygte til en anden herregård for at  
få bedre arbejds og levevilkår?

Hvordan sikres der en tydelig forskel i bøndernes mobilitet  
fra 1. til 2. runde?

Hvordan kan elevernes frustration over uretfærdigheden i 
bevægelsesaktiviteten danne udgangspunkt for en refleksion  
over stavnsbåndet?

Bevægelsesaktiviteten kan anvendes til at imitere forskellige 
samfundsforhold, hvor der historisk set eksisterer uretfærdige og 
undertrykkende magtstrukturer som fx slaver i Amerika, diktaturer 
mm. 

Tre mindre områder markeres i hvert sit hjørne af et areal på størrelse 
med en gymnastiksal. Hvert område udgør en herregård. 

Eleverne inddeles, så der er to herremænd til hver herregård, 
og resten af eleverne er bønder, der fordeles ligeligt mellem 
herregårdene. 

Bønderne skal forsøge at flygte til en anden herregård. Første runde 
må bønderne løbe frit. I anden runde må bønderne kun hinke.

At eleverne skal imitere levevilkår og magtstrukturer under 
stavnsbåndet. Gennem bevægelsesaktiviteten får eleverne 
erfaringer med forskellen mellem bønder og herremænd. Det sker, 
da bønderne forsøger at flygte fra en herregård til en anden, mens 
herremændene skal fange dem. Da bønderne kun må hinke, og 
herremændene må løbe, træder uretfærdigheden frem. 



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Improeventyr

Rekvisitter: Ingen2530 min.

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan skabes der et konstruktivt og trygt rum, hvor eleverne 
tør/vil dramatisere eventyret? 

Hvordan kan man styre processen ved at vælge roller og udpege 
elever til at indgå i eventyrfortællingen?

Hvordan gives der tid og plads til refleksion over de faglige 
begreber?

Læreren kan bestemme nogle roller og sætte dem i spil fx alfer, 
konge, soldater eller røvere.

Lad eleverne fremvise deres improviserede eventyrfortællinger 
for andre klasser.

Lad nogle af de andre elever supplere fortælleren, hvis han/hun 
går i stå. 

Én elev udpeges som fortæller. Eleven skal stå på en stol eller 
lignende. Eleven begynder sit improviserede eventyr fx med “Der 
var engang 3 trolde….” Læreren spørger, hvem der vil være de tre 
trolde, og så skal de udvalgte elever indleve sig i rollen, som trolde 
og gøre det, som fortælleren fortæller. Som fortællingen udvikler sig, 
inddrages flere og flere elever. Læreren kan hjælpe fortælleren på vej 
ved at komme med inputs til handling, personer og steder.

Når eventyret er færdigt, samles der op på de eventyrtræk, som har 
været en del af fortællingen. Derefter vælges en ny fortæller.

At eleverne opnår indsigt i og kan anvende eventyrtræk til at skabe 
egne eventyrfortællinger. 

Det sker ved, at eleverne dramatiserer et selvopfundet eventyr, som 
fortælles af én af eleverne fra klassen. 

Eleven fortæller eventyret på baggrund af et forløb om genretræk 
ved eventyr; Det var engang, magiske genstande, hjemmeude
hjemme, gode og onde osv.



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Rekvisitter: Ingen2530 min.

Inddel klassen i grupper af 3 elever. Hver elev finder på et udfald i 
form af en bevægelse fx armsving, sprællemand eller englehop.

Eleverne skal sammensætte de tre udfald/bevægelser på så mange 
forskellige måder som muligt. Sammensætningerne tegnes ind i et 
tælletræ.

Efter hver mulig sammensætning skal bevægelsesmønsteret 
udføres aktivt.

Tælletræ
Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

At eleverne kan forstå og anvende et tælletræ i statistik og 
sandsynlighedsregning. Eleverne skal mime antallet af udfald 
i et udfaldsrum.

I indskolingen kan tegning af tælletræet udelades.

Antallet af forskellige bevægelser og gruppemedlemmer 
kan varieres.

Hvordan samles op på det faglige indhold efterfølgende?

Skal øvelserne være bestemt på forhånd?

Hvordan differentieres der i forhold til elevernes faglige kunnen?



Gestikulér dine forholdsord

Rekvisitter: Ingen1520 min.
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Enactive

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan får man eleverne til være præcise i deres gestikulation?

Hvordan sikrer man, at gestikulation bliver omsat til ord på 
fremmedsproget?

Eleverne arbejder sammen parvis.

Hver elev får udleveret en seddel hver med 5 forholdsord på tysk, 
engelsk, fransk eller dansk.

Det er vigtigt, at makkeren ikke ser sedlen.

Med arme, hænder og fingre skal de illustrere og gestikulere ordene, 
og makkeren skal gætte dem.

At eleverne skal forstå og anvende forholdsordenes 
kommunikative funktion: De beskriver genstandes placering 
i forhold til hinanden.

Eleverne gestikulerer deres forståelse af forholdsordene og 
skærper deres anvendelse af ordene.

Sæt fokus på, at eleverne gestikulerer i samtaler med hinanden  
– også når der ikke arbejdes med forholdsord.

Når eleverne støder på et ord, de ikke kan, skal de gestikulere det, 
og makkeren skal der ud fra gætte det ord, som mangler. Samtalen 
bliver således en blanding af verbal og kropslig kommunikation.
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Drivkraft

Drivkraft henviser til den nerve, der kan være i be
vægelsesaktiviteter, som kombineres med et fagligt 
indhold. Intentionen med drivkraftsaktiviteter er netop 
at variere undervisningen, så eleverne får lyst til at 
arbejde med det faglige indhold enten individuelt eller 
sammen med andre.

Drivkraftsaktiviteter kan inddeles i henholdsvis lege 
eller spil og strukturer.

Lege eller spil (fx stikbold, fangeleg, stafetløb) kombi
neres med et fagligt indhold. Konkret kan stikbold blive 
til ordklassestikbold, hvor eleverne skal løse en opgave 
om ordklasser, når de ”dør” i stikbold for derefter at 
deltage stikboldslegen igen. I kendte lege og spil bev
æger eleverne sig ofte meget og hurtigt.

Strukturer  ofte CLstrukturer, (fx holdningslinjen, 
speed dating, quiz og byt). Konkret kunne det være 
holdningslinjen, der bliver til den politiske holdnings
linje, hvor eleverne fysisk skal placere sig på en politisk 
linje, som er inddelt i de politiske partiers placering fra 
venstrefløjen henimod højrefløjen. Eleverne bevæger 
sig ikke nær så meget i strukturer og heller ikke lige så 
hurtigt, som ved lege og spil.

Begge typer er karakteriseret ved, at de med små 
modificeringer kan genbruges på tværs af alle kompe
tenceområder, fag og klassetrin. På den måde mindsker 
det både forberedelsestiden for lærere og pædagoger.

Formål: 
At skabe variation i 
undervisningen (i for
hold til stillesiddende 
arbejde), så eleverne 
får lyst til at arbejde  
med det faglige 
indhold og i det hele 
taget at gå i skole.

Kendetegn: 
Aktiviteterne kan 
genbruges på tværs 
af kompetenceom
råder, fag og klasse
trin. Refleksionen 
over det faglige 
indhold foregår 
under og/eller efter 
aktiviteten. 

D R I V K R A F T



 Rekvisitter:  
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

FremgangsmådeSagen

Udviklingsmuligheder



Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

De fire verdenshjørner

3035 min. Rekvisitter: Udprintede spørgsmålsark med mulighed for at skrive svar på, terninger

Udvid med flere stationer. 

Fagligt stærke elever kan sidde ved hjørnerne til oplæsning og 
vejledning.

Hvordan differentieres spørgsmålene i to eller flere sværhedsgrader?

Hvilke elever er gode at sætte sammen i par?

Hvor mange verdenshjørner skal der være, og hvilke typer af 
spørgsmål skal være i verdenshjørnerne?

Hvordan samles der op på det faglige indhold med eleverne?

De fire verdenshjørner repræsenterer fire poster/stationer i klassen. 
Eleverne er sammen i par med samme faglige niveau.

Man slår med to terninger, og antallet af øjne bestemmer, hvilket 
hjørne man skal hen til. 

Ved hvert hjørne er der to sværhedsgrader af spørgsmål.
Eleverne noterer deres svar på et ark og tager det med.

At eleverne repeterer faglig viden, som klassen har arbejdet med 
tidligere. Det sker gennem en struktur, hvor eleverne skal svare på 
faglige spørgsmål, som er placeret rundt i klasselokalets 4 hjørner.  

Eleverne slår med en terning, som bestemmer hvilket hjørne, de skal 
gå til. De 4 hjørner kan inddrage forskellige taksonomiske niveauer: 
1) Faktuel viden  fx hvad er et udsagnsled? 2) Analyse  fx hvad er 
udsagnsled i en sætning? 3) Skabende  fx skriv en sætning, hvor løbe 
er udsagnsled.

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: Dartskive (A3), resultatliste og taltavle (A3) til at notere på45 min.

I hvilken grad får eleverne kombineret bevægelse og faglig træning?

Er alle grupper aktive og deltager begge i samarbejdet?

Bruger eleverne taltavlen og deres faglige viden?

Eleverne opdeles i grupper af to.

Den første stiller sig bag markeringsstregen og kaster med tre 
centicubes over på en dartskive tegnet på et A3 ark. 

Makkeren tæller (plus) pointene sammen vha. taltavlen og skriver 
ned. Derefter bytter man rolle.

Ændre på markeringsstregens afstand til dartskiven.

Gå ud fra der hvor centicuben rammer eller lander?

Kast med den “dårlige” hånd.

Centicubedart

Spil dart og benyt indlært viden om fx  addition med tierovergang 
til at finde frem til resultater.

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Drivkraft

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

15 min. Rekvisitter: Bolde eller ærteposer

Har eleverne automatiseret kastemønsteret?

Skal der flere genstande i spil? 

Hvordan varieres sværhedsgraden, så alle elever er tilpas udfordret?

Eleverne står i en rundkreds og kaster til hinanden i et  mønster, som 
alle er en del af. Sig gerne navnet på den person, som skal modtage 
bolden.

Når mønsteret er på plads, inddrages den faglige viden. Når eleverne 
modtager bolden, skal de nævne et begreb fra det emne, som 
repeteres.
 
Aktiviteten har som udgangspunkt lav intensitet. 

Man kan kaste med flere bolde.

Man kan sende en genstand med/mod uret.

Find gerne selv på flere forstyrrelser.

At eleverne repeterer eller evaluerer konkret viden gennem en leg, 
der giver dem lyst til at arbejde med det faglige indhold.

Eksempler på emner der kan repeteres/evalueres; hovedstæder, 
ordklasser, tabeller, alfabetet, ordforråd i sprogundervisning mm.

Mønsterbold



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Drivkraft

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

15 min. Rekvisitter: Ingen

Hvordan undgår man, at der bliver for stort fokus på, 
hvem som er vinderne/taberne?

Skal afstanden mellem rækkerne øges eller mindskes?

Skal løbeafstanden til bagvæggen øges eller mindskes?

Man kan lade en elev være den, der står for enden og ‘styrer’. 

Eleverne kan enten forblive på samme hold eller skifte til modsatte 
hold, når de bliver fanget.

Eleverne står på to rækker med front mod hinanden med et par 
meters mellemrum. Den ene række er sandt, den anden falsk. 

Læreren står for enden af rækkerne og siger forskellige udsagn, 
hvorefter eleverne hurtigt skal tage stilling til om det er sandt 
eller falsk. Hvis udsagnet er sandt, skal den ‘sande’ række fange 
den ‘falske’ række, inden de når til bagvæggen (eller andet 
bestemmelsessted) og omvendt. 
 
Aktiviteten har som udgangspunkt høj intensitet.

At eleverne repeterer eller evaluerer konkret viden gennem en leg, 
der giver dem lyst til at arbejde med det faglige indhold.

Eksempler på emner der kan repeteres/evalueres;
ordklasser, hvilke tal er størst, brøker, spørgsmål til læst tekst mm.

Fifty/fifty



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Drivkraft

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: Kort med faglige spørgsmål og svar20 min.

Hvilket fagligt indhold skal repeteres?

Hvor skal aktiviteten foregå, så der er plads til, at eleverne kan løbe?

Hvem skal være i gruppe sammen? Skal eleverne fx inddeles efter  
køn eller fagligt niveau?

Man kan lade eleverne producere de kort, der spilles med ud fra et 
givent emne. 
 
Man kan justere på arealets størrelse, hvis der ønskes længere 
løbeafstand.

Aktiviteten foregår på et areal på skolen, hvor der er plads til at løbe. 
Eleverne inddeles i grupper af 4, som fordeles rundt om arealet. 

På arealet er fordelt nogle kort med ‘spørgsmål’ på den ene side 
og ‘svar’ på den anden. Eleverne skal samle stik ved at lade to fra 
gruppen løbe ud og tage et kort hver. Passer svaret til spørgsmålet, 
må de sammen tage stikket med hjem. Passer de ikke sammen, skal 
kortene lægges ned det samme sted, og der løbes tilbage til basen.

Aktiviteten har som udgangspunkt høj intensitet.

At eleverne repeterer eller evaluerer konkret viden gennem en leg, 
der giver dem lyst til at arbejde med det faglige indhold.

Eksempler på emner, der kan repeteres/evalueres;
sammensatte ord i dansk, forskellige udsagn for samme tal 
fx: brøk/decimaltal, hovedstæder/lande.

Vendespil



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Drivkraft

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

At eleverne repeterer eller evaluerer konkret viden gennem en leg, 
der giver dem lyst til at arbejde med det faglige indhold.

Eksempler på emner, der kan repeteres/evalueres;
stavemåder, endelser på navneord, regnestykker med de  
4 regnearter, engelske/tyske gloser, figurer/billeder i N/T mm.

Klassen inddeles i hold på ca. fire personer. Hvert hold tildeles en 
bingoplade og placerer sig i god afstand til spillekortene, der er 
placeret i en bunke midt i lokalet med bagsiden opad. 

Én fra hver gruppe løber ind til bunken og trækker et kort. Det gælder 
om at få fyldt sin plade. På kortet er skrevet/tegnet en sætning/ord/
figur. Hvis den er på holdets plade, må holdet lægge brikken på. Hvis 
den ikke findes på deres plade, skal den tilbage til bunken. Det hold, 
der først får pladen fuld, har vundet og skal ”læse pladen højt”. 

Hvilket fagligt indhold skal repeteres?

Hvor skal aktiviteten foregå, så der er plads til, at eleverne kan løbe?

Hvem skal være i gruppe sammen? Skal eleverne f.eks. Inddeles efter 
køn eller fagligt niveau?

Pladen kan have forskellige antal felter: 4, 6, 9 eller..

Holdstørrelse og holdsammensætning kan variere.

Lad eleverne bevæge sig på en bestemt måde ind til kortene; 
f.eks: hinke, kravle, gå/løbe baglæns...

Rekvisitter: Bingoplader og kort med faglige begreber25 min.

Fyld pladen 



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Drivkraft

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

30 min. Rekvisitter: Tekststykker udprintet, notatpapir og blyanter

Hvem er sammen i par?

Hvordan fastholdes eleverne faglige fokus på trods af konkurrencen?

Afstanden mellem skriveren og teksten kan varieres.

Tekststykkets længde kan variere.

Løb på tid.

At eleverne skal arbejde med læsestrategier (nærlæsning, 
punktlæsning, skimmelæsning eller overblikslæsning) og 
forståelsesstrategier – herunder notatteknik – med henblik  
på at skrive et dækkende resume af en tekst. 

Eleverne skal lave en stafetleg, der giver dem lyst til at arbejde med 
ovenstående faglige indhold.

Eleverne er sammen to og to. Teksten hænges op ca. 25 m fra 
”skriveren”. Første elev løber ud til teksten og læser et tekststykke 
(anvender en passende læsestrategi) for derefter at løbe tilbage og 
gengive indholdet af det læste. Makkeren skriver notater. Herefter 
bytter de roller. 

Dette gentages indtil hele teksten er læst. Til sidst skriver de to elever 
et dækkende resume ud fra de notater, de har lavet.

Løb, læs, notér



Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

2030 min. Rekvisitter: Et spil skak pr. par. Elastik, talbolde, bolde, øvelser på plancher

Hvem skal være par?

Skal der være en øvelse til alle brikkerne eller kun til enkelte brikker? 

Hvornår skal øvelserne skiftes ud for at undgå kedsomhed?

Hvordan igangsættes og forklares øvelserne, så de er selvkørende, 
når eleverne skal spille?

Øvelser der passer til brikkerne kan skiftes ud. Fx plancher med 
forskellige øvelser.

Frugtsalat: efter 5 min spil ringes der på en klokke og eleverne skifter 
makker. Fx dem der har de hvide brikker, de sorte brikker, dem der 
har en lillesøster m.m. Det er vigtigt, at alle skifter makker.

Eleverne spiller skak to og to. Når man slår en brik ud, skal man 
sammen med sin makker lave en bestemt øvelse. Der hører en 
bestemt øvelse til hver brik fx:

Bonden=hop ti hop fremad med samlede ben.
Tårnet: Hop 15 hop (sprede samle) i elastik.
Hest= kast en talbold og antallet af øjne angiver antal af kast med. 
bold op af væggen.
Kongen= 20 englehop.

At eleverne bliver mere interesserede i at spille skak og fastholde 
koncentrationen i længere tid.

Aktiv skak

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

45 min. Rekvisitter: Mobiltelefon

Hvordan skal grupperne sammensættes så man opnår et dynamisk 
samarbejde, hvor alle deltager og undersøger? 

Hvordan differentieres der i forhold til elevernes faglige kunnen?

Hvordan tilpasses den faglige dialog til de enkelte grupper.

Fotosafari kan bruges i alle fag og alle emner. Fotosafari kan laves 
både individuelt, i makkerpar og som gruppearbejde. Antallet af givne 
opgaver kan varieres, og der kan være en progression i den faglige 
dialog.

Inddel eleverne i grupper af 34. Hver gruppe skal have en 
mobiltelefon. 

Gruppen skal ud og tage billeder inden for det givne emne. 

Efter hver post skal eleverne tilbage i klassen og fremlægge deres 
resultat med fagudtryk for en lærer eller andre elever.

Fotosafari

At udvikle den fagfaglige dialog mellem elev og lærer og elev og 
elev. I alle fag er der nye fagord og begreber, som eleverne ikke 
er bekendte med. Gennem strukturen fotosafari bliver eleverne 
undersøgende og skaber selv billeder på fagudtryk.

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Lad eleverne selv vælge et “puslespil”, som de giver som udfordring 
til andre elever i klassen.

Eksperimenter med hvorhenne og hvor langt væk “puslespils
brikkerne” skal findes.

Hvordan skal eleverne præsentere deres færdige “puslespil”?

Hvilke elever skal arbejde sammen?

Hvilke rammer skal der være i gruppearbejdet, der hjælper 
eleverne til at gå i dialog om at samle “puslespillet”?

Klip det faglige indhold ud i forskellige dele. De enkelte dele 
symboliserer puslespilsbrikkerne.

Lad eleverne hente puslespilsbrikkerne på skift indtil de har alle 
brikkerne. Derefter skal eleverne samle “puslespillet”. Fx placere de 
forskellige elementer i opskrift i den korrekte rækkefølge.

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Puslespillet

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

45 min. Rekvisitter: “Puslespilsbrikker”

At udvikle den fagfaglige dialog mellem elev og lærer og elev og 
elev. I mange fag er der et fagligt indhold, hvor noget er mere 
korrekt end andet fx rækkefølgen i en proces.

I strukturen Puslespillet skal eleverne finde nogle “puslespils-
brikker”, som skal sættes sammen til en korrekt helhed. Det kunne 
fx være en opskrift i madkundskab



Drivkraft

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: Udprintede sorteringsskemaer, ord/billedkort3045 min.

Der kan opstilles hjælpespørgsmål, som fordrer elevernes 
argumentation. Fx
“Kan du sige en sætning hvor ordet indgår?” eller 
“hvordan kan det være, at det passer på den kategori?”

Hvordan fastholdes elevernes faglige fokus på trods af konkurrencen?

Hvilke elever er gode at sætte sammen?

Hvilke spørgsmål kan hjælpe eleverne til argumentere?

Hvordan vil du samle op på det faglige indhold med eleverne?  
Fx hvem har lært nogle nye ord i dag?

Ét skema pr. gruppe  tre elever sammen.

En kasse med ord/billedkort eller ét skema på væggen (fx på en 
anden etage eller på gangen).

Én elev henter, hvorefter de to andre diskuterer, hvad svaret kan 
være. På den måde bliver svaret italesat og argumenteret for. Først 
herefter placeres det under den rigtige kategori på gruppens skema.

En ny elev henter...

Sorteringsstafet

At udvikle den fagfaglige dialog mellem elev og lærer og elev og 
elev. I alle fag er der nye fagord og begreber, som kan kategoriseres 
inden for nogle kategorier. I legen Sorteringstafetten lærer eleverne 
at kategorisere og argumentere for deres valg. I nedenstående 
eksempel arbejdes der med synonymer i dansk.

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Bil Smuk Bestemme Mærkelig Hus Glad

dollargrin lækker beslutte sær villa munter

spand bedårende skør hytte

øse underlig



Læs mere om iMOOW! og bevægelsesdidaktik på www.via.dk/imoow

Udviklet i et samarbejde mellem lærere, pædagoger og forskere i iMOOW!

FORSKNINGS- OG IMPLEMENTERINGSCENTER 
FOR IDRÆT, BEVÆGELSE OG LÆRING

Gør en forskel
VIA University College



Kropslighed henviser til aktiviteter, hvor formålet er  
at styrke elevernes kropsbevidsthed og bevægelses
færdigheder. 

Kropsbevidsthed handler om, at eleverne retter fokus 
mod deres sanselige oplevelser. Elevens bevidsthed 
over for egen kropslige fornemmelse udfoldes gennem 
bevægelsesaktiviteter, der sætter fokus på fx ånde
dræt, spændings mønstre og bevægelsesudtryk.

Bevægelsesfærdigheder handler om at lære nye eller 
forfine kendte bevægelser og bevægelsesmønstre. 
Eleverne arbejder undersøgende, eksperimenterende 
og øvende med motorik og koordination med henblik 
på at udvikle egne færdig heder.

Formål: 
At eleverne udvikler 
deres kropsbevidst
hed og bevægelses
færdigheder.

Kendetegn: 
Aktiviteterne sætter 
kroppen og dens 
bevægelser i fokus, 
således at de i sig 
selv er målet med 
aktiviteten.

K R O P S L I G H E D

Kropslighed



 Rekvisitter:  
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Kropslighed

FremgangsmådeSagen

Udviklingsmuligheder Didaktiske overvejelser



Kropslighed

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

10 min. Rekvisitter: Evt. stille musik

Hvordan kan der skabes en tryg og tillidsfuld stemning?

Hvordan kan man rette elevernes opmærksomhed mod kroppen?

Hvad er behageligt, og hvad er ubehageligt?

Hvordan er det hensigtsmæssigt at sammensætte eleverne?

Lyset kan dæmpes og musik kan understøtte stemningen.

Stil stolene i en cirkel, og lad de elever, der masserer, rotere med 
korte mellemrum.

Eleverne kan massere hinanden med en bold eller lignende, hvis de 
synes det er for intimt med hænderne.

Hvis eleverne ligger på maven, kan de massere mere end nakke og 
skuldre.

Eleverne går sammen parvist.

Den ene sætter sig på en stol, og den anden stiller sig bagved. 

Elevernes instrueres i, hvordan og hvor de skal massere deres 
makker, og hvornår der skal byttes.

At eleverne får oplevelser med at mærke deres egen krop og 
kontakten til andre. 

Massage øger elevernes fornemmelse for deres kropsdele og taktile 
sensibilitet. Herigennem  øges elevernes kropsbevidsthed.

Massage

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Kropslighed

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan får man alle til at deltage aktivt?

Hvordan kan man beskrive oplevelser med at bruge kroppen?

Hvordan undgår man et overdrevent fokus på at vinde og i stedet 
fremmer fokus på at gøre sig umage?

Forklar eleverne, at formålet med at spille hockey er, at de skal 
mærke, hvordan det føles at bevæge sig med høj intensitet.

Spil 3 mod 3 på små baner. Det skaber mest aktivitet og størst 
deltagelse. 

Brug så få regler som muligt.

At eleverne styrker deres kropsbevidsthed ved at bevæge sig med 
høj intensitet. 

Bevidstheden om kroppen kan øges ved at indlægge små pauser, 
hvor eleverne mærker efter, hvordan deres krop reagerer, og 
hvor de kan måle deres puls.

Hockey

Tværfagligt samarbejde med idræt og biologi om puls og intensitet.

Man kan også spille fodbold, basketball eller … ?

Lad eleverne udvikle deres egne spil eller inddrag dem i at justere 
reglerne med henblik på høj aktivitet  brug fx spilhjulet.

Inddel holdene efter forskellige kriterier, de vilde, de hurtige, de 
forsigtige osv.

2030 min. Rekvisitter: Hockeystave, bolde og mål
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Kropslighed

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

10 min. Rekvisitter: Bolde, ærteposer, stofstykker m.v.

Hvordan sikrer man en progression, hvor alle elever kan være med?

Hvordan motiverer man eleverne til at øve sig, når det er svært?

Hvordan kan eleverne samarbejde?

Antallet af bolde, ærteposer eller stofstykker kan varieres.

Der kan inddrages andre remedier til at kaste med.

Flere elever kan jonglere sammen. 

Eleverne kan finde tutorials på nettet.

Eleverne får tildelt tre bolde, ærteposer eller stofstykker. 

I begyndelsen anvendes to bolde/ærteposer/stofstykker, og når det 
beherskes introduceres en tredje. 

Jongler gerne to gange om ugen i et forløb på minimum 46 uger.

Jonglering

At eleverne oplever, at de kan forbedre deres bevægelses
færdigheder ved at øve sig.

Forbedret motorik og koordination og oplevelsen af at mestre 
bevægelsesfærdigheder. 



Kropslighed

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan kan man styrke elevernes opmærksomhed mod og sansning 
af kroppen og af kroppens kontakt til omgivelserne (underlaget, 
temperaturen, vinden etc.)?

Hvordan giver man eleverne tryghed og ro til at engagere sig i 
aktiviteten?

Er der elever, som har særligt svært ved at rette opmærksomheden 
mod kroppen?

Lyset kan dæmpes, og musik kan understøtte stemningen.

Eleverne instrueres i også at danne træets krone. De løfter armene op 
og ud til siden og skal f.eks. i løbet af 30 sek langsomt samle armene 
over hovedet. Armene sænkes igen i løbet af et fastsat tidsrum.

Kan træerne (eleverne) to og to læne sig op af hinanden  
(ryg mod ryg) uden at træerne (eleverne) vælter?

Eleverne samles i en cirkel. Eleverne instrueres i at slå rod. De lukker 
øjnene, vipper frem på foden, tilbage på foden og til sidst midt på 
foden. 

De mærker underlaget under deres fødder, bøjer let i knæene mærker 
deres krop bliver tung. De gør som om, de holder om deres træ 
og forestiller sig,  at deres greb omkring træet bliver stærkere og 
stærkere. 

Aktiviteten afsluttes med at give stammen et puf, et kram eller et kys.

At eleverne retter deres opmærksomhed mod kroppen og 
derigennem fornemmer kroppens position og tilstedeværelse i 
rummet. 

Herved øges elevernes kropsbevidsthed.

Aktiviteten fungerer godt som overgang fra aktiviteter med højere 
puls, og inden eleverne skal tilbage på deres pladser.

10 min. Rekvisitter: Evt. stille musik

Når træet slår rødder

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Kropslighed

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: Sjippetove20 min.

Hvem er sammen?

Hvordan gives der tid og plads til, at eleverne kan lykkes med  
at sjippe?

Hvordan motiverer du eleverne til at engagere sig?

Eleverne prøver at hoppe sammen i sjippetovet, mens den ene 
svinger tovet.

Eleverne sjipper med krydset hænder.

To par går sammen og binder deres sjippetov sammen. To elever 
svinger det store sjippetov, mens de andre skiftes til at hoppe.

Eleverne deles parvis om et sjippetov.

Eleverne skiftes til at hoppe i sjippetovet.

Eleven, der ikke hopper, tæller antal hop.

At eleverne sjipper og derved udvikler deres motorik.

Sjippe



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Kropslighed

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvem er i grupperne?

Hvem udvikler ”hoppesekvenserne” – læreren eller eleverne selv?

Hvordan kan man få eleverne til at øve sig?

Elastikken kan placeres højere på benet, så det bliver fysisk 
hårdere at hoppe.

Eleverne kan sammensætte forskellige hoppemønstre som den 
anden skal efterligne og derved øge det motoriske niveau. 

Eleverne inddeles i grupper på fire personer med en hoppeelastik. 

To elever står over for hinanden med let spredte ben (hofte
bredde) og elastikken om anklerne. De to andre elever står i 
midten og hopper rytmisk  ud og ind 10 gange. 

Hoppesekvensen afsluttes med, at eleverne lander på elastikken. 
Derefter bytter man plads.

At koordinere rytmiske hoppesekvenser  med afsæt, bounce og 
landing.  Elastikken kan holdes  i varierende højder. Dermed udvikler 
eleverne deres motorik, så de bedre behersker deres omgivelser 
med kroppen. 

Rekvisitter: Hoppeelastik20 min.

Hoppe i elastik
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Relationsdannelse handler dels om oplevelsen af at 
være en del af et fælles skab her og nu og dels om  
fremadrettet at udvikle sociale kompetencer.

Fællesskab er karakteriseret ved, at individet afgiver  
en del af sin frihed for at få en øget oplevelse af 
tryghed gennem et tilhørsforhold til en gruppe.  
Ved at forpligte sig på visse normer og regler får man  
til gengæld oplevel sen af identitet og sammenhold.  
Be vægelsesfællesskaber indeholder et særligt poten
tiale i retning af sanselige og følelsesmæssige fælles
skaber. I gennem kroppen bliver bevægelser synlige, 
og selv når bevægelses aktiviteter foregår individuelt, 
har de et stort relationelt potentiale, idet man ikke kan 
ikkekommunikere med kroppen. 

Sociale kompetencer handler om at have færdigheder 
i forhold til at skabe sociale kontakter og kunne hånd
tere sociale situationer. I bevægel sesaktiviteter bringes 
eleverne ofte i nye og udfordrende situationer i en 
legende form der adskiller sig fra skolens dominerende 
samværsform. Denne anderledeshed, hvor eleverne 
skal håndtere emotionelle og sociale udfordringer, 
skaber et mulighedsrum, hvor de kan øve sig og tilegne 
sig sociale kompetencer.

Formål:
At give eleverne 
oplevelser med 
fællesskab og 
styrke deres sociale 
kompetencer.

Kendetegn:
Aktiviteterne kan 
foregå parvist, i 
grupper eller hele 
klassen samlet og er 
karakteri seret af, at 
eleverne samarbejder 
eller forholder sig til 
hinanden.

R E L AT I O N S D A N N E L S E

Relations
dannelse



 Rekvisitter:  
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Relations
dannelse

FremgangsmådeSagen

Udviklingsmuligheder

 

 

Didaktiske overvejelser

 

 



Rekvisitter: Ingen3045 min.
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Relations
dannelseHandshake

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Lad eleverne se nogle eksempler på handshakes på smartboardet  
i klassen. Søg på youtube på fx “handshake teacher” eller  
“handshake nba”

Opstil en ramme for, hvad der skal indgå i elevernes handshake.

Sæt dem sammen i par og lad dem udvikle deres eget handshake.

At eleverne skal udvikle et fælles handshake og dermed få  
en oplevelse af fællesskab sammen med flere andre elever  
fra klassen.

På den måde får de en ny måde at hilse på hinanden, som de kan 
gøre brug af i klassen, på gangene, i skolegården osv.

Lad eleverne præsentere deres handshake for klassen eller bed 
eleverne om at filme deres handshake.

Lad eleverne udvikle ét fælles handshake i klassen, som alle kender  
og som alle eleverne kan bruge sammen.

Hvilke elever sættes sammen?

Hvor lang tid skal eleverne bruge på udviklingen?

Hvordan skal de præsentere deres handshake?



Relations-
dannelse

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

10 min. Rekvisitter: Ingen

Kan eleverne blive bedre til at løse opgaven efter, at de har 
reflekteret over deres roller?

Hvordan kan eleverne bruge oplevelsen fra legen i diskussioner  
på klassen om respekt for fx turtagning?

Hver elev må kun sige et tal en gang.
 
Klassen kan deles op i mindre grupper, så det ikke er så vanskeligt 
at løse opgaven. 

Klassen kan sige alfabetet eller andre ‘rækkefølger’. 

Eleverne skal stille sig i en rundkreds og i fællesskab tælle til 21 
(eller det antal elever der er i klassen). 

Hvis to elever kommer til at sige det næste tal i rækken i munden 
på hinanden skal de begynde forfra. 

At eleverne øver deres sociale kompetencer ved at løse en opgave 
sammen uden at tale med hinanden. De skal gennem øjenkontakt  
og kropssprog kunne aflæse hinanden og udtrykke, hvornår de 
ønsker at sige noget.

Tæl til 21 

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Relations-
dannelse
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Mønsterbold

Hvordan kan eleverne inddrages i at udvikle legen?

Hvordan kan man styrke oplevelsen af fællesskab i gruppen?

Kast flere ting rundt i mønsteret ad gangen (sko, penalhus osv.). 

Tril, studs eller kast bolden.

Hver gang man har kastet, skal man snurre rundt om sig selv.

Når man har kastet, skal man løbe efter bolden og bytte plads. 

Hele klassen kan stå i den samme kreds. 

Eleverne deles op i grupper af 58 elever, der stiller sig i en cirkel. 

Eleverne skal kaste en bold rundt mellem sig, så alle eleverne får 
bolden en gang. Når alle har haft bolden, kommer den tilbage til den 
der begyndte. 

Nu gælder det om at holde bolden i gang i det samme mønster. 

At eleverne får en oplevelse af fællesskab. Alle elever skal 
koncentrere sig og bidrage til, at øvelsen lykkes.

Eleverne får erfaringer med, at man skal tilpasse sig den anden, 
hvis fællesskabet skal lykkes.

10 min. Rekvisitter: Bolde og lignende
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
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515 min. Rekvisitter: Evt. musik

Hvordan får man alle til at deltage og engagere sig?

Hvem skal gætte og hvem skal starte bevægelsen?

Når eleven i midten gætter, hvem der startede bevægelsen,  
skiftes der roller. 

Der kan være flere hjælpere til at gætte. 

Bevægelsens ”størrelse” kan varieres i forhold til sværhedsgrad.

Antal af deltagere kan varieres.

Hele klassen stiller sig i en rundkreds. Én bliver bedt om at gå uden  
for døren.

Der vælges én elev, som skal starte med at lave en bevægelse.  
Den elev må skifte bevægelse så ofte, som han eller hun vil.  
De andre elever i rundkredsen skal hele tiden kopiere bevægelserne.

Eleven der har været uden for klassen kommer ind i midten 
af rundkredsen og skal forsøge at gætte, hvem der startede 
bevægelsen.

At eleverne udvikler sociale kompetencer og danner relationer til 
hinanden i klassen ved at rette opmærksomheden mod hinanden. 

Hvem startede bevægelsen?



Relations-
dannelse
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3045 min. Rekvisitter: Ingen

Hvordan kan opsamlingen foregår på, så der skabes 
overførbarhed til andre sammenhænge, hvor eleverne skal  
lave gruppearbejde?

Hvilke fagfaglige opgaver kan eleverne stilles i forlængelse 
af bevægelsesaktiviteten, så de kan afprøve deres sociale 
kompetencer?

Start med med 2mandsgrupper. Derefter kan du ændre i gruppe
sammensætning og gruppestørrelse.

Stil eleverne en anden bevægelsesopgave, hvor de er afhængige  
af at skulle arbejde sammen.

I grupper af 24 elever sidder de på gulvet ryg mod ryg i 
armkrog. De skal i fællesskab rejse sig op og de må ikke bruge 
hænderne til at sætte af med på gulvet.

Først skal de afklare hvad opgaven går ud på. Dernæst skal de 
aftale, hvordan de vil løse opgaven og så skal de forsøge at 
gøre det aftalte.

At eleverne lærer at afklare, hvad en opgave går ud på og  
dernæst aftale, hvordan de vil løse opgaven. Formålet er, at 
eleverne udvikler sociale kompetencer til brug i gruppearbejde.

Op at stå i fællesskab

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
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Bevægelses
glæde

Bevægelsesglæde handler om den stærkt følte op
levelse af nydelse der kan være forbundet med at 
bevæge sig eller se andre bevæge sig, og på den  
vis vedrører bevægelsesglæde aktiviteter der har 
eksistentiel værdi. Det vil sige, at bevægelse opleves 
som sjov eller meningsfuld i sig selv og ikke opfattes 
som et redskab til at opnå noget andet. Hvad der giver 
oplevelsen af bevægelsesglæde er kulturelt bestemt, 
men individuelt indlejret eller sker med andre ord som 
en vekselvirkning mellem individ og omverden. 

Bevægelsesglæde kan opdeles i her og nuoplevelser 
og erfaringer, der er mere udstrakte i tid. Man kan  
altså føle en umiddelbar glæde i forbindelse med 
en aktivitet, og man kan gennem livet have oplevet 
bevægelsesglæde så mange gange, at det er blevet til 
en mere generel værdi eller norm som er en del af ens 
identitet. Det er oplevelserne i nuet man kan arbejde 
kon kret med i undervisningen. Det er muligt at skelne 
mellem fysisk og metafysisk bevægelsesglæde.

Fysisk bevægelsesglæde vedrører sansninger i enkelte 
dele af kroppen, som fx når det kildrer i maven, hvis 
man springer af gyngen eller vel behaget i musklerne 
efter en brydeleg.

Metafysisk bevægelsesglæde er sanselige oplevelse, 
der er forbundet med bevidstheden og kan eksempel
vis opleves i forbindelse med flow oplevelser, mestring 
af og tilfredsstillelse ved udførelse af nye færdigheder 
eller beruselsen ved at lykkes med det, man har sat sig 
for.

Formål:
At eleverne har det 
sjovt og nyder at  
bevæge sig i nuet,  
og herigennem får  
de lyst til at bevæge 
sig i fremtiden.

Kendetegn:
Aktiviteterne opleves 
sjove og menings
fulde og vækker et 
stort engagement.

B E VÆ G E L S E S G L Æ D E
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Mellemtrin
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Bevægelses
glæde

Rekvisitter:  

FremgangsmådeSagen

Udviklingsmuligheder Didaktiske overvejelser



Bevægelses-
glæde

FremgangsmådeSagen

Udviklingsmuligheder Didaktiske overvejelser

Hvor stor er størrelsen af kredsen?

Hvor høj grad af medbestemmelse skal der være?

Hvordan skabes der et trygt rum, som eleverne tør/vil danse i?

Hvordan sikres det, at stoppene ikke bliver for lange, så energien 
bevares?

Hvilken musik giver eleverne lyst til at danse?

Lad eleverne vælge musikken.

Varierer musikken i rytme, tempo, kraft mm.. 

Giv eleverne udfordringer ved at stille krav til kroppens bevægelser  
i dansen. Fx dans kun med armene eller dans i slowmotion. 

Eleverne sidder i en kreds på hver deres skammel/stol. 
Musikken starter, og eleverne skal danse i midten af kredsen til 
musikkens rytme og tempo. Når musikken stopper, skal de finde en 
skammel/stol at sidde på. 
Der fjernes en skammel/stol og musikken starter. Når musikken 
stopper, skal eleverne igen sætte sig. Hvis der ikke er en skammel/stol 
ledig, skal de sætte sig oven på en anden elev. 

Sådan fortsætter det, indtil der er er en tredjedel stole tilbage, og der 
sidder 5 elever på hinanden.

Omvendt stoledans

At eleverne mærker bevægelsesglæde, fordi eleverne med 
deres krop danser på forskellige måder, hvor der ikke er noget 
rigtigt og forkert. 

Rekvisitter: Musikanlæg, musik, stole/skamler10 min.
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Bevægelses-
glæde

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: Musikanlæg, musik10 min.

Hvor høj grad af medbestemmelse skal der være?

Hvordan skabes der et trygt rum, hvor eleverne tør/vil danse med?

Hvilken musik giver eleverne lyst til at danse?

Hvordan sikres det, at eleverne hver gang ved, hvad de skal fokusere 
på i dansen?

Skab variation i musikken og lad evt. eleverne vælge musikken.

Lad eleverne danse sammen to og to. 

Skab variation i måden, eleverne skal danse på og de figurer, som de 
skal lave fx med et tema som Star Wars, Harry Potter eller lignende.

Aktiviteten kan være en forøvelse til “Omvendt stoledans”.

Eleverne står på et afgrænset område. Musikken spiller og eleverne 
danser på deres egen måde. 

Musikken stopper, og eleverne skal lave en figur, som underviseren 
på forhånd har defineret fx en kantet figur, én arm og ét ben skal røre 
gulvet osv. 

Når eleverne skal danse igen, stilles der krav til, hvilken kropsdel de 
skal bruge. fx arme, numse, hænder osv. og en ny figur defineres til 
næste stop. 

At eleverne mærker bevægelsesglæde, fordi eleverne med deres 
krop behersker udfordringer. I gennem bevægelse og spænding 
oplever eleverne nærvær og følelsen af vitalitet. 

Der er ingen, der går ud  alle fortsætter og derved kommer 
glæden.

Start og Stopdans

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Bevægelses-
glæde

15-20 min.

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: 23 bløde bolde

Hvem skal være på hold sammen?

Hvordan styrer man kampen?

Hvor kan aktiviteten foregå henne?

Hvordan undgår man et overdrevent fokus på at vinde 
og i stedet fremmer fokus på glæden ved at deltage?

Lad eleverne justere reglerne med henblik på at skabe endnu mere 
bevægelsesglæde. Brug spilhjulet fx sæt flere bolde i spil på én gang 
eller gør banen større eller mindre.

Inddel holdene efter forskellige kriterier, de vilde, de hurtige, de 
forsigtige osv.

Eleverne deles i to hold og der anvendes én blød bolde. 

Som i høvdingebold gælder det om at ramme dem fra det andet hold 
med en bold. Når man bliver ramt, skal man gå over på det andet 
hold. 

Når man skifter hold, rækker man hånden op og har “helle”, indtil 
man er klar igen. 

Spillet fortsætter indtil, alle er vindere på det samme hold.  

At eleverne mærker bevægelsesglæde, fordi eleverne med deres 
krop behersker udfordringer. I gennem bevægelse og spænding 
oplever eleverne nærvær og følelsen af vitalitet. 

Der er ingen, der går ud  alle fortsætter og derved kommer glæden.

Høvdingestik

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Bevægelses-
glæde

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Find et areal på skolen, hvor klassen kan lege tagfat.

Alle elever får tildelt et A5ark, som er lamineret.

Eleverne skal balancere arket, som en “pizzabakke” på én flad hånd.

To elever er fangere. Fanger de en af de andre elever, bliver han/hun 
fanger.

Taber en elev sin pizzabakke, skal vedkommende være fanger.

At eleverne mærker bevægelsesglæde, fordi eleverne med deres 
krop behersker udfordringer. I gennem bevægelse og spænding 
oplever eleverne nærvær og følelsen af vitalitet.

Hvor skal aktiviteten foregå?

Hvordan instrueres aktiviteten?

Hvordan sikrer man, at alle deltager aktivt?

Når eleverne taber deres pizzabakke, skal de lave 5 englehop,  
før de er med i aktiviteten igen.

Eleverne skal parvis holde hinanden i hånden.

Ændrer på arealets størrelse.

20 min. Rekvisitter: Lamineret A5ark

Pizzabudet

Indskoling
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Bevægelses-
glæde

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

10 min. Rekvisitter: Ingen

Eleverne skal sige det modsatte af, hvad kommandøren siger  
men gøre, som kommandøren siger. 

Eleverne skal sige, hvad kommandøren siger, men gøre det 
modsatte. 

Hvornår skal det placeres i timen? 

Hvor foregår det? 

Hvem er kommandør? 

Hvornår skiftes der kommandør? 

Hvor lang tid fortsætter aktiviteten?

Alle elever plus en ”kommandør” stiller sig i en rundkreds med 
hinanden i hænderne. 

”Kommandøren” har 4 kommandoer (hop ind, hop ud, hop til 
venstre, hop til højre). 

Alle elever gentager det kommandøren siger, imens bevægelsen 
laves. Eksempelvis ”hop ind”  og alle hopper ind i cirklen med  
samlet ben.

At eleverne kan samarbejde og koordinere deres bevægelser i en 
fælles rytme. At kunne huske kommandoer og omsætte dem til 
handling. At grine sammen.

Hop ind, hop ud

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
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Læringsfor
 udsæt ninger

Læringsforudsætninger handler om, at eleverne skal  
arbejde ved en given intensitet og/eller at bevægelses
aktiviteten udfordrer elevernes koordination.

Intensitet refererer til, at eleverne skal have pulsen 
op enten umiddelbart før eller umiddelbart efter en 
læringssituation. Hvis det er umiddelbart før lærings
situationen skal eleverne arbejde med moderat inten
sitet, hvor de bliver lettere forpustet, men kan føre 
en samtale. Hvis det er umiddelbart efter en lærings
situation, skal eleverne arbejde ved høj intensitet, hvor 
eleverne føler sig for pustet og har svært ved at føre en 
samtale.

Koordination refererer til evnen til at samordne krop
pens bevægelser i forhold til hinanden og omgivel
serne. Koordination kan udfordres ved fx at arbejde 
med elevernes balanceevne, rytmefornemmelse,  
reaktionsevne, øjehånd koordination og rumorien
tering.

Bevægelsesaktiviteterne skal have en varighed på 
minimum 10 minutter uanset om der arbejdes med 
intensitet eller koordinationsevne.

Formål: 
At forbedre elevernes 
kognitive funktioner, 
fx koncentration og 
arbejdshukommelse, 
og at konsolidere 
læring.

Kendetegn: 
Aktiviteterne har en 
varighed på minimum 
10 min. og er uden 
faglig tilknytning.  
Aktiviteterne får 
enten elevernes puls 
op og/eller udfordrer 
deres koordination.

L Æ R I N G S F O R U D S Æ T N I N G E R



 Rekvisitter:  
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Læringsfor
 udsæt ninger

Sagen

Udviklingsmuligheder

Fremgangsmåde

Didaktiske overvejelser



Læringsfor-
 udsæt ninger

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Hvordan sikrer man en progression, hvor alle elever kan være med?

Hvordan motiverer man eleverne til at øve sig, når det er svært?

Hvordan kan eleverne samarbejde?

Antallet af bolde, ærteposer eller stofstykker kan varieres.

Der kan inddrages andre remedier til at kaste med.

Flere elever kan jonglere sammen. 

Eleverne får tildelt tre bolde eller ærteposer. 

I første runde skal de koordinere kast med to bolde/ærteposer. 

Når det beherskes introduceres en tredje bold/ærtepose/stofstykke.

At forbedre elevernes læringsforudsætninger ved at jonglere med 
bolde, ærteposer eller stofstykker.

Når elevernes jonglerer skal de koordinere deres kaste og 
gribebevægelser, hånd og øje skal koordineres, og bevægelserne 
skal afstemmes. Det bidrager til at fremme hjerneaktiviteter som 
koncentration og hukommelse. 

Rekvisitter: Bolde, ærteposer eller stofstykker10 min.

Jonglering

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
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Læringsfor-
 udsæt ninger

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

10 min. Rekvisitter: Projektor, computer, højtalere, internetadgang

Just dance

Dansene er opdelt efter sværhedsgrad. Hvis formålet er høj puls,  
så skal dansene ikke være for svære.

Man kan også ændre fokus fra høj puls til, at eleverne skal lære at 
koordinere og huske en svær dans.

Hvordan sikrer man, at alle deltager?

Hvordan undgår man, at nogle elever føler sig udstillet?

Hvordan sikrer man, at eleverne hurtigt kommer i gang med at 
danse med høj puls og bagefter hurtigt bliver klar til undervisning 
igen?

Tænd for computeren og projektoren og lad eleverne finde noget 
musik, de godt kan lide.

Gå på Youtube og søg på Just Dance, men vær opmærksom på 
reklamer m.v.

Skub borde og stole ud til siden, så der er plads til at bevæge sig.

Spil gerne det samme nummer flere gange.

At forbedre elevernes forudsætninger for at lære ved, at de danser 
med moderat til høj puls i ca. 10 min. 

Høj musik, mange gentagelser og bevægelsesglæde skaber høj 
aktivitet. 

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling



Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Læringsfor-
 udsæt ninger

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Rekvisitter: Mælkekasser, bænke eller lignende15 min.

Skru op for tempoet, så eleverne skal gå hurtigere og hurtigere.

Lad gerne eleverne være sammen i par.

Man kan lave små koreografier op og ned og rundt.

Lad eleverne måle deres puls og brug målingerne i idræt,  
biologi eller i matematik.

Hvordan skal det give mening for eleverne? Sjovt, svært, rationelt?

Hvordan kan man variere øvelsen?

Hvordan kan man inddrage eleverne?

Find noget eleverne kan træde op og ned på  mælkekasser, bænke, 
trapper eller lignende.

Fortæl eleverne, hvorfor det er vigtigt, at de får høj puls.

Find en rytme eleverne skal følge enten fra en metronom, musik, 
en gang eller remse (søg på online metronome).

At få eleverne til at arbejde med høj puls i ca. 10 minutters varighed. 
Høj puls er mellem 80% og 95 % af max puls. Det er så højt, at 
eleverne føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale.
 
Når man bruger de store muskelgrupper i benene fx til at træde 
op og ned på en mælkekasse, får man hurtigt høj puls.  

Step på mælkekasser
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Læringsfor-
 udsæt ninger

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Man kan også spille fodbold, basketball eller … ?

Lad eleverne udvikle deres eget spil eller inddrag dem i at justere 
reglerne med henblik på høj aktivitet  brug fx spilhjulet.

Inddel holdene efter forskellige kriterier; de vilde, de hurtige,  
de forsigtige osv.

Prøv at tage pulsen og inddrag viden fra idræt eller biologi.

Hvordan får man alle til at deltage aktivt?

Hvad kan man gøre for at øge aktivitetsniveauet?

Hvordan undgår man et overdrevent fokus på at vinde og i stedet 
fremmer fokus på at gøre sig umage?

Forklar eleverne, at formålet med at spille hockey er, at de skal få 
pulsen op.

Spil 3 mod 3 på små baner. Det skaber mest aktivitet og størst 
deltagelse. 

Brug så få regler som muligt.

At eleverne får pulsen op ved at spille hockey. Eleverne skal have 
pulsen op på mellem 60% og 80% af max puls. Det er så højt, at 
eleverne er lettere forpustet, men kan føre en samtale.

Det vigtige er, at man løber rundt og bruger kroppen  det betyder 
ikke så meget, om man scorer og hvem der vinder. 

Hockey

2030 min. Rekvisitter: Hockeystave, hockeybold og mål
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
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Læringsfor-
 udsæt ninger

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

1015 min. Rekvisitter: Hoppeelastikker og timetimer

Gi den gas med elastikhop

Der hoppes i 8 tal som katten efter musen. Hvis man er hopper, må 
man ikke stå stille på noget tidspunkt. 

Større grupper, hvor eleverne hopper flere sammen - fx fem par med 
elastikker, der stiller sig op på rækker. Alle andre elever stiller sig 
for enden. De hopper nu over alle elastikkerne på mange forskellige 
måder og løber tilbage bagom dem der står.

Hvem skal være i gruppe sammen?

Hvordan foreviser du  øvelsen?

Hvordan sikrer du, at hoppene udføres synkront og rytmisk  
for parret.

Eleverne inddeles i grupper af 4. To elever står overfor hinanden med 
en hoppeelastik om anklerne. De to andre hopper.
Aktiviteten tager udgangspunkt i et grundhop, der består af 10 
hop, hvor eleverne starter med begge fødder samlet, hopper op, 
spreder fødderne og lander uden for elastikken og derefter hopper 
ind i elastikken igen. På 10. hop lander begge fødder på elastikken. 
Så løber man en runde rundt om eleverne, der står med elastikken. 
Imens sættes elastikken højere op på benene, og der hoppes igen.
Dette gentages i 3 minutter og derefter skiftes position mellem dem, 
som holder og dem, der hopper.

At eleverne får pulsen op på en sjov og udfordrende måde. 
Det sker ved, at eleverne hopper i elastik, hvor intensiteten 
gradvis øges. 



Indskoling
Mellemtrin
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Læringsfor-
 udsæt ninger

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

15-20 min.

FremgangsmådeSagen

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Rekvisitter: Kort med øvelsesbeskrivelser

Hvordan introduceres ruten og øvelserne, så ingen er i tvivl om, hvad 
de skal?

Hvordan skabes en stemning, således ingen snyder?

Hvordan bliver ruten interessant, så de er motiverede for at fuldføre 
banen?

Hvad skal eleverne, når de kommer tilbage i klassen på forskellige 
tidspunkter?

Lad eleverne selv finde på øvelser.

Lad eleverne selv finde på nye ruter.

Kan evt. kombineres med idræt, UUV eller en voksenstyret 
frikvartersaktivitet for at sikre kvalitet i bevægelserne.

Lad mellemtrinseleverne konstruere og lære indskolingseleverne 
ruten og øvelserne.

Eleverne skal gennemføre en rute, som de kender i et afgrænset 
område tæt på deres klasselokale. På ruten skal der være forskellige 
kropslige udfordringer. 

Bevægelserne er alsidige i forhold til elevernes motoriske niveau 
og foregår i løb mellem udfordringerne. Det kan fx være; kolbøtte, 
klatring, jonglering, håndstand mm.  

At eleverne arbejder med høj intensitet/puls og koordination for at 
fremme deres læringsforudsætninger.

Løbelufter med mål!



K O R T E N E S F O R S I D E
Forsiden af kortet består af en række overskrifter og symboler, der er gennemgående på tværs af alle kort. 
På kortet er de fire hovedoverskrifter beskrevet, så du selv kan skrive aktivitetsbeskrivelser ind på de blanke kort.  

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Rekvisitter: Overtrækstrøjer, forskellige typer af bløde bolde1520 min.

Fremgangsmåde

Didaktiske overvejelserUdviklingsmuligheder

Sagen

Enactive

Kolonistikbold – engelsk

Idéer til hvordan du kan udvikle aktiviteten. Didaktiske spørgsmål, som du kan reflektere over, når du tilrettelægger og 
gennemfører aktiviteten.

Aktivitetens fremgangsmåde og regler; hvem gør hvad og hvornår.Alt efter hvilken kategori i bevægelsesdidaktikken, som aktiviteten hører 
hjemme i, gives der svar på nedenstående spørgsmål.

Trivsel: Hvilken del af trivselsbegrebet arbejdes der med: Relationsdannelse, 
bevægelsesglæde eller kropslighed?

Læringsforudsætninger: Hvilken intensitet skal eleverne arbejde med eller 
hvordan skal elevernes koordinationsevne udfordres?

Drivkraft: Hvad er idéen med aktiviteten?

Enactive: Hvad skal eleverne lære og hvilken kropspraksis anvendes?

Kategori 

Navn på aktiviteten 



Trivsel

Relations
dannelse

Enactive

Læring

Bevægelses
glæde

Kropslighed Drivkraft
Lærings

forudsætninger

B E VÆ G E L S E S D I D A K T I K K E N S K AT E G O R I E R


