
Men sig i stedet for, nu skal vi 
op og stå….



Forskellige steder/måder bevægelsen kan foregå på:

Idrætsfaget                                                               

Bevægelse adskilt fra den boglige undervisning 
Fx pauserne, bevægelsesbånd, transport osv. 

Bevægelse kombineret med det faglige i undervisningen  
Fx CL struktur - FIB

Bevægelse i undervisningen, som IKKE kobler sig til det faglige – Brain braks 



Hvad skal vi med en bevægelsesdidaktik? 
– et mindset for varieret undervisning med mål og 
mening!

•Hvornår er bevægelse 
meningsfuld?

•Det tager for lang tid at 
forberede!

•Både halv dårlig bevægelse 
og halv dårlig faglighed!

• Jeg mangler ideer!
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Læringsforudsætninger: At 
forbedre elevernes kognitive 
funktioner, fx koncentration og 
arbejdshukommelse samt at 
konsolidere læring. 

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

Enactive: At eleverne gennem 
bevægelsesaktiviteter tilegner sig 
sansemotoriske, følelsesmæssige og 
sociale erfaringer, der bidrager til faglig 
læring, som almindelig tavleundervisning
ikke kan. 



Læring





Udvikle egen bevægelsesaktivitet
i fh.t. læringen

• Vælg bevægelsesdidaktisk kategori

• Udvælg bevægelsesaktivitet fra iMOOW!-kassen

• Bearbejd (redidaktisere) den til konkret klasse og time 

• Udfyld kort:

• Sagen

• Fremgangsmåde

• Didaktiske overvejelser

• Udviklingsmuligheder

www.fageneibevægelse.dk



Bevægelse og 
trivsel



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

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

Kropslighed: At eleverne udvikler deres 
kropsbevidsthed og 
bevægelsesfærdigheder. 
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Udvikle egen bevægelsesaktivitet
i fh.t. trivslen:

• Vælg bevægelsesdidaktisk kategori

• Udvælg bevægelsesaktivitet fra iMOOW!-kassen

• Bearbejd (redidaktisere) den til konkret klasse og time 

• Udfyld kort:

• Sagen

• Fremgangsmåde

• Didaktiske overvejelser

• Udviklingsmuligheder

www.fageneibevægelse.dk
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Mine råd til jer:

Husk at det skal give mening!

Drøft med hinanden, ”hvad gør vi allerede?”

Hvad kan vi iværksætte i den nærmeste fremtid?

Hvad skal vi kompetenceløftes i eller
have hjælp til?

Husk at forandring tager tid!                    





Spørgsmål på emu-respons 
– dit faglige vejledningsforum

60

• Har du spørgsmål om 
undervisningen, fælles mål 
og prøver i dit fag?

• På emu-respons får du 
direkte adgang til fagspecifik 
sparring, inspiration og 
vejledning fra 
læringskonsulenterne.

• Opret dig som bruger 
www.respons.emu.dk 



Referencer:

• Sundhed

• Emu.dk: 
https://emu.dk/sites/default/files/2019-
05/Vejledning%20til%20de%2015%20dida
ktiske%20principper%20for%20FGU.pdf

DSI: 
https://skoleidraet.dk/media/6351008/hvad
-er-sundhed-elevtekst.pdf

• Den nationale sundhedsprofil 2021:
https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Su
ndhedsprofilen-kort.ashx

• DCUM´s materialer om LGBTI+:

• https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-
og-inspiration/trivsel-og-tryghed-for-
lgbtplus-elever

• og på emu:

• https://emu.dk/grundskole/dansk/saet-
fokus-paa-lgbt-og-mangfoldighed

• Bevægelse:

Læs mere her fra s. 45: 
https://www.epaper.dk/fiibl/move-11-2021/

• Liv i skolen no. 4/2020: 
https://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/paedagogik-laering/liv-i-
skolen

• Emu: https://emu.dk/grundskole/varieret-
undervisning/bevaegelse?b=t5-t1116

• Trivsel og bevægelse: http://xn--
trivselogbevgelse-2rb.dk/

• Fagene i bevægelse: https://www.xn--
fageneibevgelse-6lb.dk/
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