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Designguiden er en metode til forandring af skolens bevægelsesmiljøer. Det anbefales, at sko-
len starter op med en kortlægning af de samlede muligheder for bevægelse inde og ude. Be-
vægelsesmiljøer og aktiviteter kan placeres i et spænd mellem faglig/formel og spontan bevæ-
gelse og igen mellem højere op lavere puls. Brugen af de fire typologier skal sikre, at skolen 
samlet set har en bred vifte af bevægelsesmiljøer, hvor alsidighed er et nøgleord i forandrings-
processen.  

Det er også muligt at benytte guiden til inspiration for forandring af enkelte miljøer og eksem-
pelvis se på klasserummet eller gangzonerne. Med blik på bl.a. forskellighed, nærhed, rum-
lighed og sanselighed gives bud på hvordan nye bevægelsesmiljøer udformes så de fungerer i 
skolens hverdag. Forandring af de fysiske rammer tager således altid afsæt i stedet og skolens 
interne og eksterne målgruppe. Udgangspunktet er en kortlægning af det eksisterende, og 
dermed en erkendelse af hvilke miljøer der mangler, for at skolen i sin helhed rummer alsidige 
muligheder for bevægelsesglæde.

Bevægelsesguiden søger samtidig at skabe link til relevant forskning. I den sammenhæng kan 
rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse”  Syddansk Universitet, januar 2015 fremhæves. 
Her konkluderes bl.a. at bevægelse kan styrke børn og unges sociale relationer og motivation 
til at gå i skole. Lignende konklusion kan forskere, der har studeret udeskoler og naturskoler 
dokumentere.  Gode sociale relationer og motivation til at gå i skole afgørende faktorer for triv-
sel, og for at skabe gode trygge miljøer hvor læring kan finde sted. Der kan derfor argumente-
res for, at bevægelse alene udfra børns trivsel har sin berettigelse i en længerevarende skole-
dag.

Direkte afledte læringseffekter er på grund af de komplekse sammenhænge sværere at påvise. 
Der er dog dokumenteret forskningsmæssig effekt på matematik i indskolingen, der mangler 
dog stadig flere erfaringer af bevægelsens betydning for læring. Forskning har desuden vist at 
elever med indlæringsvanskeligheder eller andre særlige fokuspunkter har særlig meget gavn 
af, at skoledagen indeholder bevægelse, også i relation til elevernes alsidige udvikling. På Dan-
marks pædagogiske Universitet undersøger forskere i  øjeblikket muligheden for at træne ev-
nen til at fastholde opmærksomheden via en kropslig tilgang. 

Designguiden sikrer med brugen af begreberne højere puls og lavere puls, at der arbejdes be-
vidst med et alsidigt bevægelsesbegreb. Ved samtidig at se det i sammenhæng med det faglig/
formelle og spontane rum til bevægelse, sikres at alsidigheden også favner miljøer børn selv 
har mulighed for at skabe forandring.

”Børn indtager rum gennem bevægelse” ...”alt behøver 
ikke foregå på samme plads - man får større dynamik 
og fleksibilitet ved at veksle mellem forskellige steder og 
mere præcise funktioner.” 

”Læringsrum” Rune Fjord Jensen og Bodil Hovaldt Bøjer
Akademisk forlag

Nicolai for børn kolding Foto: Aarhus kommune

BEVÆGELSESGLÆDE
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FORANDRING
• Forandring af den fysiske ramme
• Forskellighed
• Nærhed
• Rumlighed
• Enkle virkemidler
• Transparens
• Alsidighed 
• Sanselighed
• Kortlægning

INDERUM 
• Skolens delmiljøer
• Placering af delmiljøer inde
• Klasserum
• Fællesrum
• Mellemrum
• Idrætssal
• Overgange

UDERUM 
• Forandring af uderummet
• Uderum
• Placering af delmiljøer ude
• Natur udeskole
• Ankomsten
• Det fagspecifikke uderum
• Almen faglig undervisning
• Legeplads
• Skolegård
• Boldbaner

PERSPEKTIVER  
• Vejen videre

PROCESBRIKKER
• Højere og lavere puls aktiviteter
• Kortlægning i  rum/rammer
• Kortlægning i aktiviteter
• Aktivitetsbeskrivelse
• Bevægelsesbegreber inde og ude
• Kvalificering af aktiviteter
• Kvalificering af rum og rammer
• Forandringsbegreber inde
• Bevægelsesmiljøer inde
• Forandringsbegreber ude
• Bevægelsesmiljøer ude 
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INDLEDNING
• Bevægelsesglæde

FORSKNING
• Koncentusrapport 2011
• 45 minutters bevægelse
• Bevægelsestyper og læring
• Forsøg med læring i bevægelse
• Kognition
• Sociale relationer
• Motivation
• Inklusion
• Holdspil som social inklusion

BEVÆGELSESDIDAKTIK 
• Bevægelsesglæde - kosmos
• Typer af bevægelse integreret i undervisningen
• Motivationsskabende faktorer
• Børn med særlige fokuspunkter
• Inspiration fra pædagogisk idræt
• Sæt skolen i bevægelse
• Faget idræt
• Udeskole
• Erfaringer med fag i bevægelse

MÅLGRUPPE
• Skolens målgruppe
• Indskoling
• Mellemtrin
• Udskoling
• 0-6 års området
• Unge miljø
• Den åbne skole
• Præcisering af målgruppen

KORTLÆGNING
• Kroppen i balance
• Kortlægning i typologier
• Faglig/formel bevægelse
• Spontan bevægelse
• Højere puls bevægelse
• Lavere puls bevægelse
• Kortlægning i  rum/rammer
• Kortlægning i aktiviteter
• Eksempel på aktiviteterbeskrivelse

Foto: Aarhus kommune



4BEVÆGELSESGLÆDE
FORSKNING

FORSKNING
• Koncentusrapport 2011
• 45 minutters bevægelse
• Bevægelsestyper og læring
• Forsøg med læring i bevægelse
• Kognition
• Sociale relationer
• Motivation
• Inklusion
• Holdspil som social inklusion

Foto: Aahus kommune
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KONCENTUSRAPPORT 2011

at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til 
problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, 
arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.

at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, 
emotionelle og sociale processer.

at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens 
strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring.

at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, vari-
eret og indebærer succesoplevelser.

at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse 
som følge af alder og sygdom.

at fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisning 
har vist sig at fremme læring.

Kilde: Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF)

Link:
Koncentusrapport fra 2011
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) 
Eksperten om Bevaegelse (www.uvm.dk)

•

• 

• 

• 

•

•

KONCENTUSRAPPORTEN KONKLUDERER

Folkeskolereformens lovkrav om bevægelse bygger bl.a. på resultaterne af  konsensuskonfe-
rencen ”Fysisk aktivitet og læring” fra 2011. Her blev der præsenteret en række resultater af 
både national og international forskning. 
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45 MINUTTERS BEVÆGELSE

2.1.3. MOTION OG BEVÆGELSE

Det foreslås, at motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal indgå i et omfang, der 
i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. 
Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring 
i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder 
idræt, og i den understøttende undervisning.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 34.

Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit.

Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller 
som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt.

Prøve i idræt i 9. klasse

Link:
Lovforslaget paragraf 1 nr 34
En længere og mere varieret skoledag/bevægelse
(www.uvm.dk)

•

• 

• 

45 MINUTTERS DAGLIG MOTION OG BEVÆGELSE

Folkeskolereformen sætter krav om et gennemsnitligt minimum på 45 minutters bevægelse 
dagligt og fysisk aktivitet er en vigtig del af den længere skoledag. Eleverne skal opleve øget 
fokus på det fysiske i en bredere forstand end flere idrætstimer. Tanken er, at aktiviteterne også 
skal indgå som en del af den faglige undervisning. Dermed er der både fokus på sundhedsfrem-
me med længerevarende aktiviteter med høj puls og intensitet og på de ofte mindre intensive 
aktiviteter, der kan indgå som en del af undervisningen.

”Måske skulle vi slet ikke kalde os en ”Idrætsskole”! 
Idræt sender jo nogle meget bestemte signaler – idræt 
foregår nede i gymnastiksalen og varetages af idræts-
lærere. Initiativerne rækker langt ud over et traditionelt 
idrætsbegreb, så en mere præcist betegnelse ville måske 
være ”En skole i bevægelse” eller ”En bevægende skole”.

Afdelingsleder Morten Østergaard Jensen Bellahøj skole
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BEVÆGELSESTYPER OG LÆRING
Jesper von Seelen forskellige typer af fysisk aktivitet i 
forbindelse og læring/ kognition.

Link:
Fysisk aktivitet og læring -en taksonomi
(www.folkeskolen.dk)

Type 1 – Aktive pauser 
Udover at skabe et break i undervisningen hvor eleverne får frisk luft og brugt noget energi, 
tyder noget på at fysisk aktivitet kan have en positiv indflydelse effekt på konsolideringen.
Når børn (og voksne) skal lære mange forskellige ting i løbet af en dag opstår der interferens. 
Meget tyder på, at denne interferens kan nedsættes ved at lægge fysisk aktivitet ind imellem 
de forskellige læringsopgaver. 

Type 2 – Fysisk træning
Denne form for fysisk aktivitet kan beskrives som fysisk aktivitet med en varighed og en inten-
sitet, der er høj nok til, at der skabes en fysiologisk respons, der, i følge von Seeden, giver en  
positiv effekt på læring. Pulsen skal op og åndedrættet belastes. I praksis er type 2 aktiviteter 
ofte knyttet til idrætstimerne.

Type 3 – Bevægelse Integreret i Undervisningen (BIU-aktiviteter)
BIU aktiviteter er integreret i undervisningen. BIU-aktiviteter kan opdeles i to underkategorier 
som adskilles af intensiteten af den fysiske aktivitet.
BIU-1-aktiviteter handler i virkeligheden ikke så meget om fysisk aktivitet, men i højere grad 
om at gå fra en abstrakt til en konkret læringsstil. 
i BIU-2-aktiviteter er intensiteten og varigheden høj nok til, at der er en fysiologisk respons på 
den fysiske aktivitet samtidig med, at det er en del af den boglige undervisning.

TYPE 4 - Idrætsfaget
Den sidste type aktiviteter er knyttet til idrætsfaget, og det faghæfte der beskriver fagets læ-
ringsmål. 

Figur 1. 

Type 1 – Aktive pauser. Ofte korte aktiviteter sva-
rende til bevægelsesbreaks

Type 2 – Fysisk træning. Højere puls og intensitet 
nok til at skabe en fysisk respons

Type 3 – Bevægelse Integreret i Undervisningen 
BIU-1: Primær funktion er at skabe variation i under-
visningen hvor kroppen bliver deltagende. 
BIU-2: Højere fysisk intensitet integreret i den boglige 
undervisning

TYPE 4 - Idrætsfaget
Figur 1. 

”Når børn (og voksne) skal lære mange forskellige ting 
i løbet af en dag opstår der interferens. Den læring en 
elev har tillært sig fx i form af tyske gloser vil ”hænge 
bedre fast” hvis eleven går hjem fremfor direkte i gang 
med historiebogen. Da elever møder mange forskellige 
læringsopgaver i løbet af en skoledag, vil der ske interfe-
rens. Meget tyder på, at denne interferens kan nedsæt-
tes ved at lægge fysisk aktivitet ind imellem de forskel-
lige læringsopgaver” 

Jesper von Seelen, Fysisk aktivitet og læring.



8
FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE 
””Forsøg med Læring i Bevægelse” er et resultat af et forskningssamarbejde mellem forskere 
fra Centre of Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), 
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet, Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet og Det Nationale Videncenter Kosmos. 
Projektet blev initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.

Formålet med projektet var at undersøge sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter/fysisk 
aktivitet og parametre, der har betydning for det gode læringsrum. De tre parametre, der har 
været i fokus i projektet var udvalgt af ministeriet før projektstart og var:
1) kognition 
2) sociale relationer og
3) motivation

Projektet indeholdt både kvantitative og kvalitative undersøgelser. De kvantitative undersøgel-
ser beskæftigede sig især med kognition. De kvalitative undersøgelser fokuserede på sociale 
relationer, motivation og relaterede begreber.”

Fra Resumé af Rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.

Rapportens hovedkonklusioner, der er samlet på tværs af institutioner, skoler og uddannelses-
steder og på tværs af alle aldersgrupperne, er citeret på de følgende sider.

Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse 

Forsidefoto fra rapporten ”forsøg med læring i bevægelse” © colourbox
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”• Kognition. Der kan ikke ud fra de forskellige delprojekter i ”Forsøg med Læring i Bevægel-
se” udledes entydige konklusioner om fysisk aktivitets betydning for kognition. Projektet har
beskæftiget sig med fysisk aktivitets betydning for eksekutiv funktion, akademisk kunnen og
intelligens. Laboratorieforsøgene viste, at perioder med fysisk aktivitet havde en umiddelbar 
positiv effekt på eksekutiv funktion og længerevarende træningsforsøg havde positiv virkning 
på numerisk intelligens. Et kontrolleret skoleforsøg med øget fysisk aktivitet i matematik-
timerne viste positive resultater på matematikfærdigheder i 1. klasse, hvorimod en 
bredere fysisk aktivitets indsats ingen effekt viste i 6. og 7. klasser. Modelforsøg og kvalitative 
studier viste, at øget fysisk aktivitet i undervisningen kan gennemføres i alle de del-
tagende institutions- og skoleformer og have positiv betydning for læring, under de 
rette betingelser.”

Fra Resumé af Rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.

KOGNITION 

Eksekutivfunktion:  er et overordnet begreb for kognitive processer, som regulerer, kontrollerer og admini-
strerer andre kognitive processer såsom planlægning, arbejdshukommelse, opmærksomhed, problemløsning, 
sproglig ræsonnement, kognitiv inhibition, kognitiv fleksibilitet, samt fastholdelse og skiftning kognitive strate-
gier og initiering og monitorering af handlinger. Med andre ord referer eksekutiv funktioner til ens evne til, at 
regulere sin igangværende adfærd i forhold til omstændighederne.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Reference:
”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. 
Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse

Foto: © colourbox

Kognition defineres som en persons evne til at forarbejde tanker og at behandle informationer mentalt. Kog-
nition indbefatter således bredt alle mentale evner og processer, der relateres til viden: Opmærksomhed, hu-
kommelse, problemløsning, rationering, evnen til at lære nyt, tale og læseforståelse med mere. 

Fra Rapporten”Forsøg med Læring i Bevægelse” s.15
”Mange elever nævner, at de bedre husker noget, de har 
skulle gøre med kroppen. Det handler om, at sanserne 
og følelserne sættes i spil på en anden måde, fordi det 
der foregår både bliver kropsliggjort, men også fordi det 
er usædvanligt og overraskende og derfor husker de si-
tuationerne”

”Forsøg med Læring i Bevægelse” s.137
”at forstå noget abstrakt gennem krop og bevægelse”
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”• Sociale relationer. Bevægelse har ofte en positiv indflydelse på børn og unges relations-
dannelse og kan bidrage til bedre og nye relationer mellem børn og unge imellem og mellem 
børn/unge og pædagoger/lærere. Både valg af aktiviteter og pædagogiske iscenesættelser sæt-
ter dog betingelser for børn og unges muligheder for at skabe bedre relationer til hinanden og 
til pædagoger/lærere. Bevægelsesdidaktik, der medtænker børn og unges muligheder for ind-
byrdes relationsdannelse, bidrager til et positivt læringsmiljø.”

Fra Resumé af Rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.

SOCIALE RELATIONER 
Gode relationer er vigtige for børns trivsel og motivation til at lære. At bevægelse kan styrke 
relationer både mellem  barn/barn og barn/voksen kan derfor alene begrunde hvorfor bevæ-
gelse bør tænkes ind i skoledagen. Forskningsprojekt ved KU fra 2005 om effekten af udeskole/
naturskole viste samme positive resultat for de sociale relationer. 

“De er i sådan en periode, hvor de rummer hinanden, og 
det kører bare, og de er glade og snakker på kryds og 
tværs på alle mulige måder derinde (…) det er svært at
sige, at det kun er dansematematikken, men de har jo i 
hvert fald gået ind og smidt sig på gulvet og lavet
alt muligt og flyttet på hinandens ben, og der har jo ikke 
været nogen sådan emotionelle kropslige barrierer
på den måde.”

Citat fra matematiklærer underviser i dansematematik
Fra Rapporten ”Forsøg med læring” s. 122

Reference:
”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet.  Projekt er initieret og finansieret 
af Undervisningsministeriet. 
Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse

Foto: © colourbox
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”• Motivation. Bevægelse øger ofte børn og unges motivation for at deltage i læringsaktivi-
teter. Motivationen er dog betinget af flere forhold, herunder deltagerinvolvering og medbe-
stemmelse, aktiviteternes faglige relevans og niveau, rum og fysiske rammer. Pædagogers og 
læreres pædagogiske og bevægelsesdidaktiske erfaring, samt deres tid og muligheder for at 
forberede meningsfulde aktiviteter, har stor betydning for skabelsen af et motiverende lærings-
miljø. Ledelse der arbejder på at skabe en institutionel forankring af ”læring i bevægelse”, gør 
både institutionerne mindre sårbare overfor ”ildsjæle”/dygtige fagfolks ophør eller fravær og 
kan muliggøre øget kommunikation og samarbejde om didaktik og planlægning i forbindelse 
med bevægelsesaktiviteter.” 

Fra Resumé af Rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.

MOTIVATION 
Forsøg med læring i bevægelse konkluderer overordnet set, at bevægelse styrker børn og un-
ges motivation til at gå i skole. Dette bakkes op af forskningsprojekt ved KU fra 2005 om effek-
terne af udeskole/naturskole der viste samme positive resultat for motivationen til at gå i skole. 
Det at fysiske aktiviteter overordnet set styrker relationer, i en klasse eller til en underviser/
pædagog, kan samtidig have en positiv indflydelse på trivsel og lysten/motivationen til at gå 
i skole. Helt grundlæggende kan man sige, at motivation er en afgørende faktor for, at læring 

Reference:
”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet.  Projekt er initieret og finansieret 
af Undervisningsministeriet. 
Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse

Foto: Aarhus kommune

 ”(...) her har jeg måske haft tre fraværsdage, så det gør 
rigtig meget for mig, og jeg har haft en oplevelse af, at 
jeg har glædet mig til at komme i skole. Jeg har haft en 
oplevelse af, at det har været vigtigt for mig at komme i 
skole. Altså, jeg har ikke ville gå glip af noget af det der 
skete. Men det har også givet mig en motivation til at 
lære mere. Det har givet mig motivation til at sige, at jeg 
gerne vil gå mere i dybden, jeg vil gerne lære mere.”

Citat fra elev fra dyrepasserlinjen om, hvordan variation i undervis-
ningsmetoder og det at gå på erhvervsskole har ændret oplevelsen 
af at gå i skole: Fra Rapporten ”Forsøg med læring” s. 167



12
INKLUSION OG BEVÆGELSE
Elever med indlæringsvanskeligheder eller andre særlige fokuspunkter har særlig meget gavn 
af, at skoledagen indeholder bevægelse. De har et forholdsvis stort fagligt udbytte af at dyrke 
mere idræt og bevægelse i løbet af skoledagen, sammenlignet med deres klassekammerater. 
Samtidig viser forskningen, at mere bevægelse og idræt af bedre kvalitet også fremmer elever-
nes alsidige udvikling. Uderum og særligt adgang til naturområder. Naturens mangfoldighed af 
sanseindtryk har gavnlig virkning fx på indre ro og stressfrigørelse (se reference Kaplan & Kap-
lan) 

For børn, der lider af ADHD, kan bevægelse være en styrke, hvis de fx har svært ved at sidde 
stille. Her kan bevægelsesaktiviteten både indeholde en mulighed for at bruge energi med hø-
jere puls fx med taekwondo-forløb i idræt. Det kan også være aktiviteter hvor kroppen finder ro 
eksempelvis i arbejdet med teknikker baseret på yoga tilpasset aldersgruppen. 

Der er selvsagt store individuelle forskelle. Lider barnet af Aspergers, er det meget vigtigt, at 
der er struktur og forudsigelighed i bevægelsesaktiviteterne. Bevægelsesaktiviteterne skal såle-
des favne alsidigt med mulighed for at tilpasse elevernes fokuspunkter.

Forskere på Danmarks pædagogiske Universitet undersøger i  øjeblikket muligheden for at træ-
ne evnen til at fastholde opmærksomheden via en kropslig tilgang. I følge forskere ved DPU er 
det at fastholde opmærksomheden på en enkelt ting er en stor udfordring for rigtig mange børn 
idag. ”For mange børns vedkommende skal en del af forklaringen findes i det hurtige hverdags-
liv og et bombardement fra medierne og de elektroniske gadgets” (professor Per Fibæk Laur-
sen, DPU) Børn udvikler ikke automatisk mulighederne for at regulere de forskellige opmærk-
somhedsfunktioner, de skal trænes. Ønsker skolen at arbejde med træning af opmærksomhed 
kan det anbefales at søge information og erfaringer fx. via DPU. Der findes mange retninger 
indenfor fx. yoga, og skolen bør sikre sig at træningen er ikke-religiøs og tilpasset børn. 

Opmærksomheden kan også trænes via leg med boldspil fx bordtennis eller kaste gribe øvelser, 
hvor succesen hænger præcist sammen med evnen til at holde opmærksomheden på bolden.

RUM OG RAMMER
Inklusion kalder på alsidige rammer hvor der bogstaveligt talt er plads til alle. Det at skolen 
rummer bevægelsesmiljøer, der lægger op til tempofyldte aktiviteter, og andre der indbyder til 
rolige aktiviteter, kan være en måde at sikre en alsidig læringsramme. Placering og samspillet 
mellem særligt lyd og lys er her vigtig, ligesom brugen af farver og materialer har en stor virk-
ning på hvordan vi opfatter et rum. Om det taler til os, så vi får lyst til at udforske og afprøve 
mulighederne.

Link:
Forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, 
bevægelse og lektiehjælp. 
Udgivet august 2014 af: Rambøll Management Consul-
ting, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, 
UCC Professionshøjskolen og VIA University College

Reference:
Nærværd i pædagogisk praksis redigeret af Lone Svinth
Akademisk forlag
Kaplan, R & S Kaplan  (1998) The Experience of Nature. 
USA: Cambridge University Press

”Det at fastholde opmærksomheden på en enkelt ting er 
en stor udfordring for rigtig mange børn”

Ann Maj Nielsen, lektor og ph.d. ved Danmarks pædagogiske Univer-
sitet

Foto: © colourbox

”Det er påvist at børn med ADHD bliver bedre til at kon-
centere sig efter en tur i en park sammenlignet med en 
tur igennem et bebygget område”

Kuo & Taylor (2008): Children with Attention Deficits Concentrate 
Better After Walk in the Park Journal of Attention Disorders. No. 1.
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HOLDSPIL SOM SOCIAL INKLUSION
Holdspil kan være en vej til at bryde allerede etablerede forestillinger og indbydes hierarki og 
skabe nye sociale relationer. Forskning tyder på at de klassiske boldspil med fordel kan trans-
formeres over i en ny form hvor genkendelige elementer indgår, men spilpræmissen ændres. 
Forskning omkring fodbold i ny ramme viser at markant mindre baner og med færre deltagere 
styrker spilintensiteten, boldberøringer og giver højere puls. Samtidig mindskes forskellen mel-
lem den boldtrænede og den mindre boldtrænede elev. (se link fra KU) 

Quiddich er et andet eksempel på et holdspil, der kan virke inkluderede bl.a. i forhold til de 
mindre boldstærke elever. Quiddich tager afsæt i Harry Potter univers, hvilket alene kan skabe 
en positiv forventning. Spillet inderholder bl.a. reference til stikbold og høvdingebold. Der er 
flere bolde og funktioner i gang samtidigt, tempoet er højt og spillet tilpas kaotisk så eleverne 
ikke når at vurdere egen og andres præstation. Følgelig bliver der mindre fokus på det at vinde 
og større fokus på at få det til at fungere på holdet Samtidig har spillet en klar rollefordeling så 
få elever ikke alene kommer til at dominere spillet, som det ofte ses I flere af de mere kendte 
og traditionelle boldspil. Der er i Quiddich gode muligheder for at lade eleverne sammen ud-
vikle holdet. Eksempelvis ved at holdspillerne sammen reflekterer over, hvad der skal til for at 
udfylde rollen optimalt. Igangværende ph.d. projekt ”idræt og inklusion” i den danske folkesko-
le, bruger Quiddich, organisering i henhold til principperne fra TARGET i arbejdet med at belyse 
kvalitative perspektiver på inklusion i et praksisfællesskab. 

TARGET (baseret på den oprindelig model af Ames, 1992) sigter mod at skabe et inkluderende 
miljø for idrætsundervisning. Målet er at skabe et motiverende lærigt miljø,  karakteriseret ved 
at fokusere på cooperative learning, individuel indsats, og individuel udvikling. Idrætstimer ba-
seret på TARGET omfatter følgende karakteristika: 

Task (opgave): Studerende engagere sig i nye og fælles opgaver. 
Authority (myndighed): Studerende engagerer sig i egne beslutningsprocesser.
Recognition (anerkendelse): den enkelte studerendes indsats, vedholdenhed, samarbejde og l
læring anerkendes verbalt af læreren.
Grouping (gruppering): Eleverne arbejder i små grupper (blandet køn, etnicitet, og dygtighed  
og niveau).
Evaluation (evaluering): Læreren evaluerer én til én (ikke foran hele klassen).
Time (tid): De studerende får tilstrækkelig tid til at kunne afslutte opgaven.

Link:
Center for holdspil og sundhed Københavns Universitet 
Peter Krustrup, Professor med særlige opgaver (mso)
”Idræt og inklusion i den danske folkeskole 
- et multiple casestudie til identifikation og udvikling af 
en inkluderende idrætsundervisning” KOSMOS Syddan-
mark/Aarhus Universitet v. ph.d. studerende Mette Munk
Reference:
Target baseret på Ames, C. (1992) Classrooms: Goals, 
Structures, and Student Motivation. Journal of Educatio-
nal Psychology 84(3), 261 
Target som redskab til planlægning af træning og under-
visning v. ph.d. studerende Silke Dankers KU

Eksempel på elev-refleksioner fra præsentation af Quidditch 
v. lektor Katrine Bertelsen og Mette Munk ph.d. studerende 

KOSMOS; UC Syddanmark og Aarhus Universitet 

Præsentation af Quidditch på praktisk workshop

Quidditch er en fiktiv konkurrencesport, der forekommer i J.K. Rowlings bøger om Harry Potter. Det er en 
yderst grov, men meget populære semi-kontakt sport, som troldmænd og hekse spiller og akademikeren D. 
Bruno Starrs har skrevet om dens egenart som en sport, hvor spillerne kan være enhver alder eller køn.
Kampe spilles mellem to hold med syv spillere rider på flyvende kosteskafter, ved hjælp af fire bolde kaldet 
Tromleren, to Smashere og Det Gyldne Lyn. Der er seks høje ringformede mål, tre i hver ende af Quidditchba-
nen. I Harry Potter-universet er Quidditch en globalt populær sport.                    Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
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BEVÆGELSESGLÆDE
BEVÆGELSESDIDAKTIK

Foto:  Aarhus kommune

BEVÆGELSESDIDAKTIK 
• Motivationsskabende faktorer
• Børn med særlige fokuspunkter
• Inspiration fra pædagogisk idræt
• Sæt skolen i bevægelse
• Faget idræt
• Udeskole
• Erfaringer med fag i bevægelse
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BEVÆGELSEGLÆDE
BAGGRUND
KOSMOS har udviklet en bevægelsesdidaktisk model med udgangspunkt i Lise Kissmeyers fire 
glædestyper (Jagten på glæden – og det bedste talentliv, 2009) som vi kalder Bevægelsesglæ-
demodellen. Bevægelsesglædemodellen kan sikre, at skolen/lærere/pædagoger bevidst arbej-
der med en varieret og alsidig tilgang i valg af bevægelsesaktiviteter, sådan at forskellige be-
vægelsesglædetyper stimuleres.

ANVENDELSE
Bevægelsesglædemodellen anvendes som et didaktisk og pædagogisk redskab, der har til for-
mål at sætte fokus på forskellige bevægelsesglædestyper før, under og/eller efter de bevægel-
sesaktiviteter der arbejdes med i skolen. Bevægelsesglædemodellen giver lærere/pædagoger 
og børnene mulighed for sammen at gå på jagt efter, hvilken bevægelsesglæde man som del-
tager oplever en given bevægelsesaktivitet. Nogle gange vil en bevægelsesaktivitet ved anven-
delsen af bevægelsesglædemodellen blive målrettet mod en bestemt bevægelsesglæde. Andre 
gange kan én bevægelsesaktivitet blive til nye udgaver af sig selv, blot ved at man sætter fokus 
på en ny bevægelsesglæde. Nogle bevægelsesaktiviteter kan også opleves som et mix af to el-
ler flere bevægelsesglæder, og hvor det er deltagernes oplevelse er, at bevægelsesaktiviteten 
gør, at bevægelsesglæderne/farverne flyder sammen.

FORKLARING
Gul bevægelsesglæde: Den gule bevægelsesglæde opstår, når børn i en bevægelsesaktivi-
tet glemmer alt andet omkring sig. Børn oplever at være fordybet i bevægelsesaktiviteten og 
der opstår en form for umiddelbar glæde ved det at bevæge sig og eksperimentere med de-
res kroppe og eks. de redskaber som der anvendes i bevægelsesaktiviteten (sjippetove, bolde, 
kridt, kegler mm.) 
Rød glæde Den røde bevægelsesglæde opleves, når bevægelsesaktiviteten foregår i samværet 
med andre børn og voksne. Den røde bevægelsesglæde betyder, at man som deltager i bevæ-
gelsesaktiviteten er sammen om noget og der opstår et fællesskab, hvor man har den samme 
interesse i, at bevægelsesaktiviteten lykkes. Når den røde bevægelsesglæde er til stede i be-
vægelsesaktiviteten vil følelsen af at have en fælles identitet og det at høre til et sted være det 
som stimuleres.
Grøn glæde Den grønne bevægelsesglæde opstår, når bevægelsesaktiviteten har fokus på 
det at konkurrere enten med sig selv eller andre. I den grønne bevægelsesglæde oplever børn 
det at blive bedre og udvikle sig for til sidst mærke, at bevægelsesaktiviteten mestres. Et vig-
tigt redskab for at arbejde med den grønne bevægelsesglæde er at introducere deltagerne for 
”konkurrenceknappen”, som et element, der kan skrues op og ned for i såvel den enkelte be-
vægelsesaktivitet som hos det enkelte barn/deltager.
Blå glæde Den blå bevægelsesglæde er tilstede, når bevægelsesaktiviteten handler om det ”at 
få noget” og/eller ”at være noget”. Den blå bevægelsesglæde skal forstås som glæden ved at 
blive anerkendt af andre børn/voksne i form af at føle sig set/hørt og/eller fremhævet i en be-
vægelsesaktivitet. 

Reference:
Det nationale videncenter KOSMOS.
/ Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk (Bevægelsesglæde)
Claus Løgstrup Ottesen cott@ucsyd.dk 
(Bevægelse integreret i undervisningen)

Link:
Bevægelses i undervisningen:
http://www.aktivrundti.dk/sundhedsugerne/inspirations-
materialer/bevaegelse
Idræts og bevægelsesdidaktiske plakater:
http://kosmos.ucsyd.dk/nyheder/081215-nye-idraets-og-
bevaegelsesdidaktiske-plakater/ 
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TYPER AF BEVÆGELSE INTEGRERET
BAGGRUND
Som en del af bevægelseskulturmodellen har KOSMOS udviklet en model kaldet ”bevægelse i
undervisning” (BIU). BIU har til formål at præcisere og systematisere den type bevægelsesakti-
viteter, der handler om at integrere bevægelse i den faglige undervisning.

ANVENDELSE
BIU er opdelt i 5 kategorier, der giver et overblik over de forskellige måder, man som lærer/
pædagog kan integrere bevægelse i den faglige undervisning. Forhåbentlig kan BIU inspirere 
til, at såvel elever som lærere/pædagoger arbejder for at få en større mangfoldighed i valget af 
bevægelsesaktiviteter. Desuden giver BIU også mulighed for, at man som lærer/pædagog selv 
videreudvikler bevægelsesdidaktikken i forhold til egen kontekst.

FORKLARING
1. Legende aktiviteter: Den første kategori er kendetegnet ved legeaktiviteter, der tillægges 
et fagligt indhold. De legende aktiviteter er især velegnede til at arbejde med konkrete færdig-
hedsmæssige sider af fagene, hvor eleverne får mulighed for at repetere og ’træne’ det faglige 
indhold. Eksempler: Faglig frugtsalat eller memory.
2. Strukturering af undervisningen: Den anden kategori omhandler, hvorledes man struk-
turerer undervisningen, så eleverne kommer op fra stolene, og hvor man tager rummet i brug 
i organiseringen af arbejdet med det faglige indhold, uden man inddrager det legende aspekt 
som i den første kategori. Det kan fx være nye, aktive måder at organisere gruppearbejde og 
klassedrøftelser på. Eksempler: Speeddating eller walk and talk.
3. Kropsliggørelse af det faglige indhold: Den tredje kategori omhandler aktiviteter, hvor 
eleverne direkte ’kropsliggør’ det faglige indhold, der fx er blevet læst om og arbejdet med i 
fagene. Eksempler: Kroppen skriver bogstaver i dansk eller dannelse af geometriske figurer ved 
brug af snore i matematik. 
4. Situeret anvendelse:Den fjerde kategori omhandler bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne 
arbejder med fagenes indhold anvendelsesorienteret i den ’rette’ kontekst eller situation. Her 
åbnes der for arbejdsformer, som inddrager naturen, friluftsaktiviteter og nærområdet. Eksem-
pler: Måling af skolegårdens areal i matematik eller samling af ’tegn på forår’ i skoven i N/T.
5. Kreative og æstetiske læringsaktiviteter: Den femte kategori omhandler bevægelsesak-
tiviteter, som har et særligt fokus på den kreative,æstetiske og skabende dimension. Her arbej-
des der med det faglige indhold på anderledes og kreative måder i form af teater, musiske og 
ekspressive aktiviteter. Eksempler: Dramatisering af Slaget ved Dybbøl i historie eller skygge-
teater af H.C.A.-eventyr i dansk. 

Generelt kan man sige om de fem typer af bevægelsesaktiviteter, at man i praksis vil opleve, at 
kategorierne i nogle tilfælde kan lappe ind over hinanden, hvor en bevægelsesaktivitet måske 
indeholder elementer fra flere kategorier.

Reference:
Det nationale videncenter KOSMOS.
/ Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk (Bevægelsesglæde)
Claus Løgstrup Ottesen cott@ucsyd.dk 
(Bevægelse integreret i undervisningen)



Foto: © colourbox

17
Link:
Eksperten om Bevaegelse (www.uvm.dk)
Forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, be-
vægelse og lektiehjælp. 
Udgivet august 2014 af:Rambøll Management Consulting, 
Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC 
Professionshøjskolen og VIA University College

Aarhus kommune 45minutter produktkatalog_2015

MOTIVATIONSSKABENDE FAKTORER
Børns sociale relationer og motivation styrkes gennem bevægelse, så set i denne sammenhæng 
er bevægelse en nøgle til det gode læringsmiljø, jf rapporten ”forsøg med bevægelse i læring” 
Nedenstående motivationsskabende faktorer med afsæt fra rapporten 
 

Involvering og medbestemmelse
Særligt i de ældste klassetrin.

Kommunikation og relationsdannelse 
Fysiske interaktion barn-barn / barn-voksen. Aktiviteter der fx styrker evnen til at samar-
bejde eller vækker lysten til at konkurrere indenfor en given ramme.

Meningsskabende aktiviteter
Forståelig struktur, elever kan let afkode formålet.

Fornyelse og udvikling af bevægelsesaktiviteten
Aktiviteter der giver mulighed for at avancere. Gentagelser uden gentagelse. Aktiviteter, 
der inkludere elever, der har få idrætserfaringer og udfordrer elever, der har mange idræts-
erfaringer. 

Plads til at bevæge sig på / frisk luft
En ramme der inspirerer til bevægelse. Langtidsholdbare miljøer med alsidige muligheder 
for brug for at avancere.

•

•

•

•

•

”Idræt og bevægelse skal opfattes som et didaktisk 
værktøj på linje med mange andre.” 

Jesper von Seelen, lektor, ph.d. UC Syddanmark 
www.folkeskolen.dk 3 feb. 2014
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Link:
Forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, be-
vægelse og lektiehjælp. 
Udgivet august 2014 af:Rambøll Management Consulting, 
Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC 
Professionshøjskolen og VIA University College
Børn søger ro i yoga

Reference:
Grethe Sandholm og Hanne Værum Sørensen: Pædagogisk 
Idræt – en bevægende pædagogik., Forlaget Corposano – 
december 2009.

Tilpas bevægelsesaktiviteterne efter elevgruppen
Overvej fx. tempo, gruppestørrelse, tid og ramme for hver specifik børnegruppe
 

Opmærksomhed omkring nuanceforskelle i deltagelse
Plads til små fremskridt
  

Eksperimenter med modsatte bevægelsesaktiviteter. 
Fx. tempo til den stille indadvendte krop eller rolig aktivitet til den urolige krop. 

Alternative bevægelsesmønstre 
fx. taekwondo i idræt eller mindfulness- programmer, baseret på yoga-, afslapnings- og be-
vægelsesøvelser, kan være med til at styrke elevernes evne til at mestre egne følelser og 
regulere egen adfærd i og uden for undervisningen.  

•

• 

• 

• 

BØRN MED SÆRLIGE FOKUSPUNKTER

”De nye elever får mange reaktioner på deres vante 
handlemønstre, specielt fra nogle af de gamle elever, der 
går hen og korrigerer dem. Det er de simplethen ikke 
vant til, kan man høre. De plejer at være de her egotrip-
pere , som drøner ned af banen og scorer målet selv og 
vælter eller slår andre - og kommer i klammeri med de 
andre” 

Pædagog på behandlingshjemme Bøgholt. 
Citat er hentet fra Pædagogisk Idræt – en bevægende pædagogik 
af Grethe Sandholm og Hanne Værum Sørensen.

18

Børn med indlæringsvanskeligheder eller andre særlige fokuspunkter, har særlig meget gavn 
af at skoledagen indeholder bevægelse. De har et forholdsvis stort fagligt udbytte af at dyrke 
mere idræt og bevægelse i løbet af skoledagen, sammenlignet med deres klassekammerater. 
Samtidig viser forskningen, at mere bevægelse og idræt af bedre kvalitet også kan fremme 
dele af elevernes alsidige udvikling. Nedenstående er bud på motivationsskabende faktorer, 
med forståelsen af at definition af børn med særlige behov dækker over mange individuelle for-
skelle. 
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INSPIRATION FRA PÆDAGOGISK IDRÆT

•

• 

• 

• 

• 

Altid mere end aktiviteten
Mål for pædagogiske aktiviteter/ 
hvordan understøtter aktiviteten/aktiviteterne de pædagogiske mål

Nuanceforskel i deltagelse
Iscenesættelse af forskellige tilgange til aktiviteterne

Pædagogisk bagdør
Implicit i aktiviteten at den rummer de forskellige børn

Perifer legitim deltagelse
Skab mulighed for at barnet kan melde sig ind i aktiviteten

Justering af aktiviteten
Hvad kan jeg ændre på i aktiviteten for at styrke børnenes motivation og holde mit pæda-
gogiske fokus?

Tegn og refleksioner
hvilke spørgsmål stiller jeg mig selv for at kunne justere og evaluere aktiviteten/aktivite-
terne?

Link:
Pædagogisk idræt er en balancegang 
Børn&Unge 05_2013_s.18

Reference:
Grethe Sandholm og Hanne Værum Sørensen: Pædago-
gisk Idræt – en bevægende pædagogik., Forlaget Corpo-
sano – december 2009.

Bevægelsesglæde er kernebegrebet bag pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt er brugen af 
idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk formål.  Idræt, leg og bevægelse er 
tilpasset målgruppen - i en didaktisk forståelse. 

Pædagogisk idræt veksler mellem aktivitet i det formelle rum og det uformelle rum, udnytter 
begge rum og forsøger at forbinde dem med hinanden. De tre læringsrum (fra voksen til barn-
, fra barn til voksne-, barn–barn rum) supplerer hinanden, og iagttagelser i de uformelle rum 
giver stof til det pædagogiske arbejde i det formelle rum. De uformelle rum er de voksnes mu-
lighed for at se, hvad børnene har lært eller mangler at udvikle – hvilken transfereffekt er der 
sket fra det formelle til det uformelle rum.

Fænomenologien er udgangspunkt og grundsyn for pædagogisk idræt, i og med den tillægger 
kroppen stor værdi. Det bliver hermed pædagoger og læreres ansvar at have fokus på bevæ-
gelsesglæden i den pædagogiske hverdag. 

KERNEVÆRDIERNE FRA PÆDAGOGISK IDRÆT:

”Børn udvikler sig, hvis rum og rammer er til det. Derfor 
er det pædagogernes opgave at skabe nogle omgivelser, 
der indbyder børnene til forskellige former for bevægel-
se” 

”Børn får en masse ud af det uformelle læringsrum, det 
er, når de leger uden voksne. De får lov til at øve sig på 
noget, at imitere hinanden, og de får lov til at være fan-
tasifulde og finde på.” 

Grethe Sandholm 
Pædagogisk idræt er en balancegang Børn&Unge 05_2013_s.18

 Den internationale skole Billund Foto: Aarhus kommune
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Sæt Skolen i Bevægelse er et projekt under Dansk Skoleidræt, der med et idrætsfagligt ud-
gangspunkt sætter fokus på bevægelse, kost og sundhed. Projektet har flere initiativer som 
skolerne kan benytte sig af med henblik på at skabe mere fysisk aktivitet i undervisningen.  
Blandt andet i form af en online øvelsesdatabase, der viser øvelser målrettet forskellige fag og 
klassetrin til inspiration for mere fysisk aktivitet i undervisningen. Målet er, at eleverne i en uge 
bevæger sig mere i løbet af skolendagen og gerne mindst 60 minutter.

”Sæt Skolen i Bevægelse” særligt velegnet til brug af bevægelse som et fagligt supplement el-
ler bevægelsesbreaks. www.sætskolenibevægelse.dk 
”Kroppen i Skolen” kurser for idrætlærer og materiale til brug i idrætsundervisningen 
www.kroppeniskolen.dk 

Link:
Sæt skolen i bevægelse
Sæt Aarhus i bevægelse 
Kroppen i skolen
Produktkatalog forbevægelsesindsatsen 
Sundhed og Trivsel Aarhus kommune 2015

SÆT SKOLEN I BEVÆGELSE

AARHUS KOMMUNE SÆTTER SKOLEN I BEVÆGELSE 
– Bevægelsesvejlederuddannelsen, inspirationskurser, grej og materialer 

Aarhus kommune har i samarbejde med Dansk Skoleidræt tilbudt Sæt Skolen i Bevægelse kur-
ser til alle skoler i kommunen. Det skal give mere bevægelse i den faglige undervisning. En 
undersøgelse i kommunen viser nemlig, at selvom skolerne generelt er positive overfor mere 
bevægelse, så opleves det især som en udfordring at få bevægelse ind i de boglige fag. 

Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på skolerne
Aarhus kommune sætter skolen i bevægelse!
Kursus i leg på streg
Movetomind – en seminarmodel med fokus på bevægelse og læring i udskolingen
Bevæg klassen i bevægelsesbånd! – et inspirationskursus med fokus på bevægelsesbåndaarhus
Motorik og bevægelse – en forudsætning for læring
Idræt som prøvefag - temadag om prøven i idræt - del 2

Produktkataloget for bevægelsesindsatsen 2015 med bl.a. kompetenceudviklings- og kursustilbud
udgivet af:Aarhus kommune, sundhed og trivsel pædagogisk afdeling,

KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 AARHUS KOMMUNE

•
•
•
•
•
• 
•

Erfaringer fra pilotskoler samt bevægelsesvejlederuddannelsen, inspirationskurser og tilhørende 
grej og materialer danner baggrunden for produktkatalogets udvalg af kompetenceudvikling og 
kurser for 2015. Her i overskift (se referencer for uddybende)

 Element fra Leg på steg, Skåde Skole Foto: Aarhus kommune
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FAGET IDRÆT
Faget idræt er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire 
trinforløb: 1.- 2. klasse, 3.- 5. klasse, 6.- 7. klasse og 8.- 9. klasse. I faget idræt skal eleverne 
lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt at eleverne opnår krops-
lige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt 
i mange forskellige arenaer. Ud over arbejdet med de kropslige færdigheder er fagets kulturelle 
og dannelsesmæssige kvaliteter bærende for undervisningen. Idræt i skolen danner grundlag 
for en praksisorienteret undervisning suppleret med teori. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og 
mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervis-
ning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

FÆLLESMÅL OMFATTER TRE KOMPETENCE MÅL 
Centralt i faget er en alsidig idrætspraksis, hvor alle tre kompetenceområder bliver sat i spil. 
Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og 
vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen 
tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige ar-
bejde. Indholdet her samlet i overskriftform

Kompetencemålene er afsættet for læseplanen for de forskellige trin. (se uddybende link)

Link
EMU Læseplan for faget idræt
Undervisningsministeriet

”Idrætsundervisningen skal indeholde læreprocesser, der 
knytter sig til tre forskellige dimensioner i faget: 

Læring i bevægelse, 
læring om bevægelse og 
læring gennem bevægelse.”

Undervisningsministeriet, læseplan for faget idræt s.3

Redskabsaktiviteter 
Boldbasis og boldspil 
Dans og udtryk 
Kropsbasis 
Løb, spring og kast 
Vandaktiviteter (trin 2)
Kropsbasis (fra trin 3)
Natur- og udeliv (fra trin 3)

•
•
•
•
•
•
•
•

Alsidig idrætsudøvelse 
Samarbejde og ansvar 
Normer og værdier 
Ordkendskab 
Idrætten i samfundet (fra trin 3)
idræt og analysere (fra trin 3)
Sprog og skriftsprog (fra trin 4)

•
• 
•
•
•
•

Idrætskultur og relationer 
Krop og trivsel 
Fysisk aktivitet 
Krop og identitet (fra trin 3)

•
•
•

Krop, træning og trivsel



Foto: © colourbox
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UDESKOLE Link:

Skoven i skolen
Når tingene taler til os
Kjeld Fredens
Naturklasser i folkeskolen 
- et lærerigt undervisningstilbud  
Erik Mygind, lektor. phd., Institut for Idræt, KU 
udgivet på Udeskole i 2006 med tilladelse fra forlaget 
Bavnebanke
Naturstyrelsen 
inspiration til aktiviteter og undervisning i naturen.

Skoven i skolen kan anbefales som inspirationskilde til længerevarende undervisningsforløb i 
naturen. Bevægelse indgår som en naturlig del af den sansning, der naturlig aktiveres, når un-
dervisningen foregår med skoven som ramme.

Der findes i dag detaljeret forskning omkring udeskole, udepædagogik og naturklasser, som er 
klasser hvor 20 % af undervisningen svarende til ca. 1 dagsforløb foregår i naturen. Erfaringer-
ne viser nogle af de samme effekter som ”forsøget med læring i bevægelse” nemlig en tydelig 
effekt på motivationen for at gå i skole og forbedring af de sociale relationer blandt eleverne. 
Virkningen på det faglige niveau er på grund af den komplekse sammenhæng svære at afgøre. 
En forskergruppe under ledelse af Erik Mygind, lektor. phd., Institut for Idræt, KU konkluderer 
i 2005 at ”der ligger ubrugte pædagogiske potentialer i at integrere natur (og kultur) i skolens 
undervisning. Forskergruppen kan konstatere, at udeundervisning har ført til ændrede princip-
per fra overvejende fagcentrering og abstrakt tænkning til mere varieret uddannelsestænk-
ning.”

”Naturen er den bedste legeplads – hvis vi ikke kan
gå derud, må vi skabe legepladser der ligner - forander-
lige legepladser, der overrasker og ændrer sig (...)” 

Bevægelseskonsulent Anne Brodersen i oplæg for tænketanken

•
•
•

•
•

”Ideelt set er forholdet mellem uderum og inderum et 
komplementært forhold, hvor styrken i det ene rum 
eksisterer i kraft af det andet, fordi der er en afgørende 
forskel. Men det forhindrer jo ikke, at man ude i naturen 
kan lave et eftertænksomt inderum under en stor træ-
krone, og den gode arkitekt kan trække mange af ude-
rummets kvaliteter med ind i skolen”

Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker

DET KONKRETE SÆTTER DET ABSTRAKTE I SPIL - OG OMVENDT
Hjerneforsker og læge Kjeld Fredens fremhæver, i artikler på ”skoven i skolen” en række for-
dele ved uderummet, her gengivet i komprimeret form:

Fordele ved undervisning i uderummet:
Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den
Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det man skal lære
Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelser og konkrete aktiviteter

Fordele ved samspillet med inderummet:
Naturen og virkeligheden er mulighedernes rum for oplevelsen og handling.
Klassen er mulighedernes rum for fordybelse og forståelse.

Netop samspillet mellem inde og ude fremhæves som mulighed for at skabe heldagsundervis-
ning hvor udeskolens muligheder kan udnyttes optimalt.

Kvalitative fordele ved inderummet:
Inde i klassen kommer teksten før konteksten. Teksten er her forstået som den læste tekst, 
den teoretiske viden, der formidles med abstrakte symboler.

Kvalitative fordele ved uderummet:
Ude kommer konteksten før teksten. Sammenhængen står frem og eleverne oplever, bearbej-
der og erfarer selv ved førstehåndsindtryk.

•

•



Foto: kulturmetropol  Foto: © colourbox
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ERFARINGER MED BEVÆGELSE I FAG

AKTIV MATEMATIK INDSKOLING: 
Resultaterne af ”Forsøg med læring i bevægelse” viste en ”markant forbedring” af børns mate-
matikpræstationer i 1. klasse.  Undervisningen skulle indeholde min. 15 minutters fysisk aktiv 
undervisning pr. lektion, og stillesiddende aktiviteter måtte maksimalt vare 20 minutter ad gan-
gen. Formålet var at medvirke til dybere forståelse eller hukommelse af de matematiske begre-
ber og emner. I forsøget deltog 545 børn fordelt på 12 skoler i to kommuner.
”Forsøg med Læring i Bevægelse” s.64-75 
3.1.Aktiv matematik i 1 klasse. Et skole-baseret randomiseret kontrolleret studie 

DANSEMATEMATIK MELLEMTRIN/ UDSKOLING
Udgangspunktet er at gøre matematik konkret særlig i relation til ligninger og algebra. Sam-
tidig er ønsket at styrke elevernes oplevelse af afstand og hvor meget noget fylder, som fx en 
kvadratmeter. Danseformidlerne tager indholdsmæssigt udgangspunkt i et meget bredt danse- 
og bevægelsesbegreb, hvilket betyder, at al bevægelse i princippet kan gøres til dans. Musik 
benyttes som et didaktisk redskab i undervisningen. Resultaterne fra projektet viste at både 
lærer og elever havde opfattelsen af, at bevægelse fremmer læringen. Overordnet kan elever-
nes læring i dansematematik inddeles i fire dimensioner: 
Matematikfaglige: at forstå noget abstrakt gennem krop og bevægelse
Kropsligt-kreative: lærer at koordinere deres bevægelser bedre. 
Transfer til matematiktimer: at oplevelserne kan bruges efterfølgende i matematiktimerne
Psykologisk/personlige: fremmer elevernes mod til at turde stå frem
Socialt/relationelle: giver mulighed for at fremme sociale læreprocesser

”Forsøg med Læring i Bevægelse” s.112-128
3.4.Kvalitativ undersøgelse af Dansematematikprojekt

SPROG OG NATURFAG
”Forsøg med læring i bevægelse” nævner at der stadig mangler forsøg omkring bevægelsens 
betydning for læring af fx. sprog- og naturfag. Erfaringer fra udeskolen kan fremhæves som 
positive for motivation og sociale relationer også her er virkningen på det faglige niveau svære 
at afgøre pga. de komplekse sammenhænge. Elever der trives i deres sociale relationer og er 
motiveret for at gå i skole har gode forudsætninger for at lære.

Reference:
”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet. Projekt er initieret og finansieret 
af Undervisningsministeriet
Link:
dansematematik e-magasin
Kreative børn 
KulturMetropolØresund

”Den med dansene lærte jeg en del. Jeg fik tingene vist på 
en anderledes og også en god måde. Både det med for-
skellige slags trekanter og også det med spejling, flytning 
og ligedannede ting. Når ting bliver vist i virkeligheden af 
os selv, er det som om, jeg pludselig forstår det bedre.” 

”Jeg har lært de forskellige navne på de trekanter og hvor-
dan man skal tegne/lave dem. Jeg har ikke førhen kunnet 
navnene på dem, men nu er de boret ind i hovedet.”

Elevers refleksioner over ”læringsoplevelser” i dansematematik med 
temaet geometri fra ”læring i bevægelse s. 116



MÅLGRUPPE
• Skolens målgruppe
• Indskoling
• Mellemtrin
• Udskoling
• 0-6 års området
• Unge miljø
• Den åbne skole
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BEVÆGELSESGLÆDE
MÅLGRUPPE

Foto: Aarhus kommune



Idrætslegeplads Skåde Skole 
Foto: Aarhus kommune
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Skolens målgruppe kan defineres i to overordnede grupper som værende intern (indsko-
ling, mellemtrin og udskoling) og ekstern (fx 0-6 årsområdet, ungdomsuddannelser og lokale 
idrætsforeninger) Det er målet, at alle skal føler sig hjemme og opleve skolen som et sted hvor 
de har lyst til at komme i og udenfor skoletid. 

Opdelingen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling er her med for at huske på de forskel-
lige behov, der kan være knyttet til alderstrin. Dermed ikke sagt at bevægelsesmiljøer udeluk-
kende skal knyttes til alderstrin. Det kan også være givende bevidst at arbejde med at nedbry-
de skel og skabe rammer, der giver mulighed for at mødes på tværs af alder. 

I forbindelse at præcisere målgrupper kan det være en hjælp at arbejde med personaer (se se-
nere beskrivelse) Brug af personaer kan være med til at vise nogle tendenser på tværs af alder 
eller en stedspecifik gruppe der skal med i processen. Det kan således være et afsæt for en 
kommende forandringsproces.

”Udeanlægget er indrettet, så det inviterer til bevægelse 
for både børn og unge, med områder tilegnet forskel-
lige aktiviteter. Samtidig oplever skolen, at der naturligt 
opstår en synergi mellem de forskellige aldersgrupper, 
hvor de ældre sætter de yngre ind i nye og mere kompli-
cerede lege.”

SKOLE+ kataloget s. 35
Link: www.loa-fonden.dk

SKOLENS MÅLGRUPPE
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INDSKOLING

RUM OG RAMMER: 
Miljøer der udfordrer grundlegene med inspiration fra grundmotorikkens tre primære sanser, 
vestibulærsansen/ hovedbalancesansen, taktilsansen/ følesansen og kinestesisansen/ muskel/
ledsansen. 

Vesibulærsansen: kan styrkes med miljøer til danse og tumle, slå kolbøtter, dreje rundt, gyn-
ge, trille, hænge med hovedet nedad. 

Taktilsansen: styrkes ved berøring, massage, svømning. 

Kinestesisansen: udfordres i miljøer der lægger op til at krybe, klatre, hoppe, gå balance-
gang, stå på et ben, danse, dreje rundt. Indretningen kan være miljøer der betoner bevægelse 
i undervisningen som eksempelvis matematik i uderummet, drama og musiske lege og udesko-
le. Spontane leg og bevægelse kan bl.a. understøttes med synlige og let tilgængelige rekvisitter 
som sjippetorve, buetove, bolde, kridt, klatrevægge og ufærdige miljøer hvor der kan bygges 
huler, leges med vand, graves i jord og sand. 

INDSKOLINGEN: 
0-3. klassetrin Barnets legende og sansede tilgang til læring er en god indgang til gode sko-
leoplevelser og lyst til at lære mere. Børnene er generelt meget glade for at (få lov til) bruge 
kroppen og ivrige for at vise, hvad de kan. Forskningsforsøg har vist at børn i indskolingen får 
forholdsmæssigt meget ud af at inddrage bevægelse i undervisningen, jf. forsøg med mate-
matik og bevægelse i 1. klasse se rapporten ”Forsøg med læring i bevægelse” Samme rapport 
samt erfaringer fra naturskoler har vist at øget bevægelse har positiv betydning for relatio-
ner og motivation. I indskolingen dannes fundamentet for relationer i klassen og til klassens 
voksne, så det giver god mening at arbejde med bevægelse alene ud fra disse forudsætninger. 
Motivationen for bevægelse handler også om klassekultur og skolens tradition, for hvornår det 
er legitimt at lege og bevæge sig. Den bevægelseskultur der grundlægges i indskolingen kan få 
stor betydning for hvor motiverede eleverne senere vil være for bevægelse, og hvilke mønstre 
de trækker med sig ind i ungdomslivet. 

”At arbejde med “krop i rum” på legepladsen eller sørø-
verleg i idrætstimen er at arbejde med højre hjernehalv-
dels rumlige intelligens, som er overordentlig nyttig, når 
barnet f.eks. senere skal lære grundprincipperne i geo-
metri, rumfang, mængdelære, kemi- og fysikforsøg og 
abstrakt matematik.”

Ann-Elisabeth Knudsen, lektor i psykologi og dansk, og hjernefor-
sker. Fra Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyg-
geri 2008

Idrætslegeplads, Skåde skole 
Foto: Aarhus kommune

Foto: © colourbox
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MELLEMTRIN

RUM OG RAMMER:  
Rammerne til mellemtrin kan med fordel væve sig ind i indskoling og udskoling og dermed 
være med til at bygge bro mellem alderstrin.  Bevægelsesmiljøer der understøtter færdigheds-
træning, herunder plads til træning der bygger på gentagelse med mulighed for at avancere. 
Alsidige miljøer, der let kan bruges i faglig sammenhæng og som samtidig fungerer udfordren-
de til spontan leg. Takter fra indskoling følges med op og synlige og let tilgængelige rekvisitter 
som sjippetorve, buetove, bolde, klatrevægge. Ethjulede cykler, teatermiljøer kan også give 
gode bevægelsesmiljøer her.
 

MELLEMTRIN: 
4-6. klassetrin I mellemtrinnet er der meget tydelige fysisologiske forskelle på børnene. Krop-
pen forandre sig og blufærdigheden er typiske større end i indskolingen. Det er vigtigt med en 
skolekultur hvor det er in med aktive frikvarterer og plads til fysik leg. 

Foto: © colourbox
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UDSKOLING 

RUM OG RAMMER: 
Miljøer der understøtter fællesskaber og er umiddelbart meningsgivende, samt miljøer hvor 
kroppen kan trænes. Det kan være en styrke med miljøer, hvor der kan trænes fx-. dans i min-
dre grupper uden at eleverne er eksponeret for indkig. Modsat kan behovet for at vise en fær-
dighed eller teater, kalde på en scene, og en opvisning kan således være et meningsgivende 
mål at træne mod. Let adgang til uderum og frisk luft samt rumlige forhold der naturligt giver 
plads til bevægelse er en styrke. Miljøer der understøtter de klassiske boldspil (evt. transforme-
ret til mindre scala) er også relevante miljøer i udskolingen.  

UDSKOLING: 
7.-9. klassetrin, som i mellemtrinnet kan her være store fysiologiske forskellige, omend de ud-
lignes mere. De sociale relationer er vigtige, ligesom fællesskabet generelt betyder meget. Rap-
portens forsøg med bevægelse i læringen fremhæver, at bevægelsesaktiviteter i undervisningen 
skal give umiddelbar mening for at skabe motivation for deltagelse. Det er samtidig vigtigt at 
bevægelsesaktiviteterne udvikler og fornyer sig. Elevernes indflydelse på aktiviteten og mulig-
heden for social interaktion med kammerater er også af stor betydning. Brugen af konkurrence 
kan virke både positivt og negativt for motivation. 

Reference:
”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. 
Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse
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”Mange elever nævner, at de bedre husker noget, de har skulle gøre med 
kroppen. Det handler om, at sanserne og følelserne sættes i spil på en anden 
måde, fordi det der foregår både bliver kropsliggjort, men også fordi det er 
usædvanligt og overraskende og derfor husker de situationerne”

Rapporten s.137 ”Forsøg med Læring i Bevægelse”...
”at forstå noget abstrakt gennem krop og bevægelse”

0-6 ÅRSOMRÅDET, EKSTERN MÅLGRUPPE

RUM OG RAMMER: 
Børn har skarpe sanser og oplever selvsagt verden i et andet perspektiv end voksne. Eksempel-
vis opleves lyde, lys og lugte stærkere, ligesom den rumlig oplevelse er en anden. I forhold til 
at skabe bevægelsesmiljøer til leg hvor 0-6 årige er brugere af skolen, kan der hentes inspira-
tion fra kropslig leg.

0-6 ÅRSOMRÅDET: 
Bevægelsen kommer før sproget, kroppen er der før vi reflekterer. Når barnet lærer at gå er det 
ved igen og igen at forsøge. Det arbejder mod et mål, uden selv at kunne udtrykke handlingen 
med ord. Senere vil barnet kunne benytte kognitive færdigheder som refleksion og vurdering 
før det udfører en handling. Som eksempelvis at balancere på en træstamme, hvor barnet vil 
vurdere situationen i forhold til egne færdigheder. 

Leg kan betragtes som børns møde at være i verden på. Legen er spontan, kaotisk og sjov. Den 
kropslige leg kan i følge Torben Hangaard Rasmussen inddeles i tre kategorier: 
Vestibulær leg: hvor børn udforsker tyngdekraften gennem hastighedsforandringer, ligevæg-
ten udfordres. Børn snurrer rundt, rutsjer, gynger højt. Der er plads til at bevæge sig på, ofte 
råben og skrigen. Legen bærer præg af manglende mål og mening
Voldsom leg: Kropslig nærkontakt. Legen er præget af løbe, jage, flygte, brydes, hoppe, slå/
fægte og ikke mindst le. Metakommunikation er her afgørende, det gælder om at kunne aflæse 
kropssprog og forstå hinandens signaler. Barnet må forstå den anden leger vred for sjov, og 
hvornår den anden ikke vil lege mere.
Deep play: Stiller krav til dristighed og vovemod. Barnet udforsker og udfordrer grænser. Risi-
koelementet er fremtrædende.

”Når en børnehave eller skole sætter tid af til at krybe 
og kravle, til at klatre, at holde en rytme med den ene 
hånd og en anden med den anden, så er den motoriske 
træning i virkeligheden forstadier til eller understøttelse 
af læseindlæring. Når man arbejder med at automatisere 
bevægelser ved hjælp af gentagelser, så trænes hippo-
campus, som altså også fungerer som et hukommelses-
system!” 

Ann-Elisabeth Knudsen 2008

Foto: Aarhus Kommune

Link
Fremtidens børnebyggeri -Rum til leg og læring
Rapport udarbejdet af tænketank
Reference:
Kroppen i leg og læring -cirkus i børnehave og skole
Maybritt Jensen og Heid Osnes
Udgivet på forlaget Drama i 2010
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UNGE MILJØ EKSTERN MÅLGRUPPE

”Mange elever nævner, at det at bryde undervisningen 
op og fysisk flytte sig til et andet rum (både inde og ude) 
virker motiverende. Når aktiviteten er udenfor, er det
det, at få frisk luft og være sammen på en anden måde, 
som har betydning. Når undervisningen flyttes til et
andet lokale indendørs, handler det om, at de nye om-
givelser ”giver noget nyt at se på, og det bliver du også 
lidt friskere af”, som en elev siger. ”

Rapporten s.139 ”Forsøg med Læring i Bevægelse”...
”læring i bevægelse på provinsgymnasium

UNGDOMSUDDANNELSERNE
”Forsøg med læring i bevægelse” i ungdomsuddannelser viser samme positive resultat på mo-
tivation og sociale relationer eleverne imellem og i elev-lærer relationen. Eleverne fremhævede 
bl.a. at de koncenterede sig bedre før aktiviteterne med bevægelse, fordi de viste der skulle 
ske noget andet senere. ”På den måde kan bevægelsesaktiviteter have betydning for deres 
motivation til at engagere sig hele dagen”  (”Forsøg med Læring i Bevægelse” s. 15 se link) Rappor-
ten nævner desuden, at der i undervisningen blev skabt et mere fokuseret læringsrum, når 
eleverne ikke blev trukket væk for computer, telefoner og Ipads. Aktiviteter med høj aktivitet 
blev stort set ikke implementeret i projektet fordi de af underviserne blev oplevet for kaotiske 
og fordi mange elever ikke have lyst til at svede. I stedet var fokus rettet mod at aktiviteter 
med lav intensitet. 

IMPLEMENTERING AF AKTIVITETER MED LAV INTENSITET
(”Forsøg med Læring i Bevægelse” s. 17 se link) 
”• Eleverne syntes gennemgående, at disse aktiviteter var sjove
 • Aktiviteter egnede sig bedst til læringsopgaver, hvor udenadslære eller repetition var målet
 • Underviserens forberedelsestid var et vigtigt punkt for underviserne, og det kan blive en 
   væsentlig barriere for videre implementering
 • Undervisernes (manglende) kompetencer i forbindelse med at undervise i bevægelses-
   aktiviteter kan være en væsentlig barriere
 • Både elever og undervisere fremhævede de positive effekter aktiviteterne havde på klassens
   sociale miljø og på elevernes trivsel
 • Elevernes opfattelse af aktiviteterne som meningsfulde, var afgørende for om de lykkedes
 • Den manglende adgang til computer eller Ipad oplevedes både som en fordel (elevernes
   opmærksomhed) og som en potentiel udfordring (manglende noter)
 • Skolens rammer og faciliteter spillede en stor rolle for undervisernes muligheder.”

RUM OG RAMMER: 
”Forsøg med læring” viste at mangel på plads var en stor udfordring for implementering af be-
vægelse på ungdomsuddannelse, samtidig med at en anden brug af fx. klasserum, og gangzo-
ner gav støjmæssige udfordringer.

 

Reference:
”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. 
Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse

Foto: © colourbox
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DEN ÅBNE SKOLE Reference:

”Forsøg med Læring i Bevægelse”  januar 2015
Copyright © Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet. 
Projekt er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. 
Link:
Rapporten kan downloades fra:
www.sdu.dk/laeringibevaegelse
EMU Vejledning for faget idræt 3.3 den åbne skole

Foto: © colourbox

RUM OG RAMMER: 
Det er vigtig at inddrage foreningslivet tidligt i forandringsprocessen. Foreningerne har en an-
den tilgang til at bruge skolen og kan derved give inspiration og nye idéer til processen. Det 
kan være enkle tiltag, som fx et korrekt underlag eller musikanlæg, der kan have betydning for 
hvorvidt foreningerne kan udnytte og bidrage til bevægelse på skolen. Det kan også være, der 
skal tages hensyn til lydisolering eller øget sikkerhed fx ved at placere af aktiviteter nær ud-
gangen eller indføre nye låsesystemer.  Foreningerne er ofte villige til at tilpasse deres idræts-
grene til faciliteterne. Det kan være klassiske idrætsgrene som tennis og håndbold, der umid-
delbart kræver plads og særlige underlag, der transformeres til streethåndbold og skoletennis. 
Den nye form kan samtidig være en vej til at vække interesse hos en ny børnegruppe. 

FORENINGER
Initiativet til samarbejde kan gå begge veje. I processerne er det blot vigtigt med en afklaring 
af muligheder og forpligtigelser i forhold til ansvar, sikkerhed, lovgivning, økonomi mv. herun-
der tavshedspligt og børneattester. Nedenstående samarbejdsformer er hentet fra EMU Dan-
marks læringsportal og her gengivet i kort form (se link):

FRA LOKALSAMFUND TIL SKOLE
Brugen af gæstelærer kan være en måde hvor lokalsamfundet kan bidrage til idrætsundervis-
ning. Gæstelæreren kan undervise i et specifikt tema eller en idrætsgren. Det kan fx være en 
aftale med den lokale basketballklub om et forløb med en træner, der kan opkvalificere boldspil 
med specifikke øvelser fra basketball. Det kan have en afsmittende effekt på elevernes delta-
gelse, udbytte og på lærerens egen faglige udvikling. Ligeledes vil klubben have mulighed for 
at tiltrække elever til deres idrætsgren.
 

FRA SKOLE TIL LOKALSAMFUND
Konkrete bud på aktiviteter kan også være en måde at skabe kontakt mellem skolen og lokale-
samfundet. Det kan være en klasse kan arrangere et motionsløb i lokalsamfundet og derigen-
nem åbne skolen mod lokalsamfundet. Et sådan forløb kan udvikle elevernes entreprenørmulig-
heder og skabe et billede af skolen som aktiv deltager i lokalsamfundet.
 

DIALOGMODELLEN
En tredje vej kunne være et samarbejde ml. skolens lærere/pædagoger og aktører udefra, hvor 
alle parter er ligeligt involverede.
 © Undervisningsministeriet. 

Model 2: Tre former for samarbejde mellem skolen og lokalsamfundet 



 

 
 
 

Hvordan er personaerne brugt? 
Disse personaer – fire lærer og seks elever – er 
udviklet i projektet, og er brugt til at svare på disse 
spørgsmål i udviklingsarbejdet: Hvem er brugerne? 
Og hvordan tager vi hensyn til deres forskellige 
behov, evner og det de hver især motiveres af?  

PRÆCISERING AF MÅLGRUPPEN 
INTERESSENTANALYSE
Kortlægning af interessenter kan give et overblik over hvem, der kan have interesse i skolens 
bevægelsesmiljøer og indgå som samarbejdspartnere fra projektstart evt. også i forhold til pro-
jektfinansiering.

PERSONAER
Brug af personaer kan være en måde at få defineret og præciseret skolens målgrupper og sikre 
sig, at et eventuelt stedspecifikt persongalleri huskes. Samtidig kan det give ny inspiration til 
processen at arbejde med personaer og dermed se skolens ramme med nye øjne. I workshops 
sammenhæng kan det tilføre andre processen nye idéer og større bredde. 

 

 
 
 

Hvordan er personaerne brugt? 
Disse personaer – fire lærer og seks elever – er 
udviklet i projektet, og er brugt til at svare på disse 
spørgsmål i udviklingsarbejdet: Hvem er brugerne? 
Og hvordan tager vi hensyn til deres forskellige 
behov, evner og det de hver især motiveres af?  

Eksempel på udarbejdelse af personaer i forbindelse med workshopsforløb på Søndervangskolen i Skole+ regi.

Link :
Nynaturfag
Personaer fra Univers fonden 
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BEVÆGELSESGLÆDEKORTLÆGNING

Idrætslegeplads, Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

KORTLÆGNING
• Kroppen i balance
• Kortlægning i typologier
• Faglig/formel bevægelse
• Spontan bevægelse
• Højere puls bevægelse
• Lavere puls bevægelse
• Kortlægning i  rum/rammer
• Kortlægning i aktiviteter
• Eksempel på aktiviteterbeskrivelse



”Leg er for mig meget mere end specifikke aktiviteter hos 
børn i bestemte aldersgrupper – jeg ser den som intet 
mindre end menneskets foretrukne tilstandsform” Læring 
handler først og fremmest om at skabe perspektivrige og 
nydelsesfulde processer for børn og voksne – og om at 
skabe rammer, hvor de både kan føle sig fri og føle sig 
hjemme.”

Hans Henrik Knoop, Psykolog og lektor ved Danmarks Pædagogisk 
Universitet. ”Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade børn lærer 
mere” er udgivet på Aschehoug. Bogen er støttet af LEGO.

Foto: UNO-Friluftscenter Aarhus Kommune 
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Figuren 1.0: Samspil mellem tempofyldt og reflekterende aktiviteter
Udarbejdet for planlægning, Aarhus kommune 2015

KROPPEN I BALANCE 
Med en fysiologisk vinkel kan bevægelsesbegrebet ses som en bred vifte af aktiviteter fra den 
tempofyldt og udadvendte aktivitet til de mere indadvendte og rolige aktiviteter. Variationen er 
derfor oplagt at tænke ind i en samlet planlægning af elevernes dage, måske særligt med blik for 
tid og rum til kropslig fordybelse med lavere puls. 

UDESKOLEAFSPÆNDNING/SØVN

LØB



Kortlægning af skolen nuværende muligheder for bevægelse tager udgangspunkt i skolens som 
helhed og billedet vil dermed afspejle både inde og ude miljøer. Det vil vise sig hvor de faglig/
formelle og spontane bevægelsesmiljøer er placeret eller overlapper hinanden, og hvordan høj 
og lav puls aktiviteter fordeler sig. 

”En hverdag med konstante krav om at overskue, kon-
trollere og præstere kan fastholde børn såvel som voksne 
alt for længe i koncentreret opmærksomhed. Her er det 
så, at et møde med et sansestimulerende (natur)miljø 
kan befordre brug af spontan opmærksomhed”

Nærværd  i pædagogisk praksis s. 190
Redigeret af Lone Svinth
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KENDETEGN
• Udadvendt 
• Tempofyldt
• Fast struktur
• Målrettet KORTLÆGNING I TYPOLOGIER 

Kendetegn 
• Fast struktur
• Indadvendt
• Udforskende
• Fordybelse 
• Ro

• Konkurrence

MODUL 1.1 TIL KORTLÆGNING OG FORANDRING: Kendetegn for rum/rammer 
og indbyrdes sammenhæng mellem de fire bevægelsestypologier. Hermed 
noter om koncentreret og spontan opmærksomhed. Begreberne bygger på forsker-
parret Rachel og Steven Kaplan studier af, at såvel børn som voksne har brug for at 
skifte mellem forskellige opmærksomhedstype. Se reference
MODEL 1.1 ER UDARBEJDET FOR PLANLÆGNING, AARHUS KOMMUNE 2015

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

Bevægelse
Højere puls

UDADVENDT 

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Bevægelse
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Reference:
Kaplan, R & S Kaplan  (1998) The Experience of Nature. 
USA: Cambridge University Press

Nærværd  i pædagogisk praksis Redigeret af Lone Svinth 
Akademisk forlag 
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FAGLIG/FORMEL BEVÆGELSE

KENDETEGN
• Igangsættes ofte af lærer, pædagog eller instruktør
• Faglig fokus/målrettet
• Fast struktur
• Nye arbejdsgange
• Motiverende / tilfører element af leg

Link:
VIA Efter- og videreuddannelse: 
Inspirationskataloger 45 min’s motion og bevægelse
Sæt skolen i bevægelse / Legepatruljen dansk skoleidræt
Naturskolerne
Leg på streg
Fremtidens børnebyggeri - Rum til leg og læring
Rapport udarbejdet af tænketank 2008
Forsøg med Læring i Bevægelse Rapport fra 2015
Reference:
Rundhøjskolens Skole+ ansøgning ”NowWeMove” 2014 
omkring et musisk bevægelsesrum

Med begrebet faglig/formel bevægelse menes der didaktiske overvejelser over hvordan kroppen 
er medspiller i  læring/udvikling. Brugen af bevægelse har et klart formål og igangsættes oftest 
af læreren, pædagogen eller instruktøren. Faglig/formel bevægelse kan også være en måde 
at bryde dagen op og skabe ny energi, eksempelvis med bevægelsesbreaks. Bevægelse er her 
knyttet til leg og et bevidst break mellem fag. I forskningsmæssig sammenhæng kan bevægel-
sesbreaks ses som relevante i forhold til at mindske den interferens, der kan opstå når indlæ-
ringen skifter mellem forskellige fag. 

Faglig/formel bevægelse kan være både tempofyldt og rolige bevægelsesmønstre. I den tem-
pofyldte aktivitet er intensiteten og varigheden høj nok til, at der er en fysiologisk respons på 
aktiviteten. Et eksempel på tempofyldt bevægelsesaktivitet kunne være dansk i indskolingen 
hvor forholdsord trænes ved at løbe under, over eller hen til klassekammerater. Denne type af 
formel bevægelse fungerer bedst hvis eleverne på forhånd har kendskab til begrebet forholds-
ord. Rolige aktiviteter kan være med til at skabe variation i undervisningen og evt. indgå i læn-
gere varende forløb. 

Drama eller historiefortælling kan nævnes som et eksempel på en rolig bevægelsesaktivitet. 
Her er det kroppen der bliver afsæt for tekstforståelsen og mange elever når en anden erken-
delse af teksterne når kroppen bliver aktiv deltager. Samtidig husker mange elever tekst og 
indhold bedre, fordi de har sat sig ind i en rolle og fået sanserne i spil. Mødet med fortæller el-
ler teaterverden giver også mulighed for at styrke sociale kompetencer, hvor det at sættes sig 
i en andens sted trænes, samtidig kræver det mod at stille sig op på en scene. Den formelle 
bevægelse er ikke begrænset til undervisning eller skoleorienterede aktiviteter. Formelle akti-
viteter dækker også over de fritidsaktiviteter (f.eks. SFO/FU tid), der foregår på skolerne efter 
skoletid og igangsættes af pædagoger og instruktører. 

”Når en børnehave eller skole sætter tid af til at krybe 
og kravle, til at klatre, at holde en rytme med den ene 
hånd og en anden med den anden, så er den motoriske 
træning i virkeligheden forstadier til eller understøttelse 
af læseindlæring. Når man arbejder med at automatisere 
bevægelser ved hjælp af gentagelser, så trænes hippo-
campus, som altså også fungerer som et hukommelses-
system!” 

Ann-Elisabeth Knudsen, lektor i psykologi og dansk, og hjernefor-
sker. Fra Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børne-
byggeri 2008

Foto: © colourbox

Foto: Aarhus kommune



Foto fra Leg på streg

 Legeplads ved Skåde skole Foto: Aarhus Kommune
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SPONTAN BEVÆGELSE 

KENDETEGN
• Lystbetonet
• Kreativt
• Ikke målbart
• Humor / glæde

Spontan bevægelse opstår i ordets natur af sig selv. Bevægelse introduceret i de faglige/ for-
melle aktiviteter vil afspejles i børn og unges spontane leg og være et afsæt for nye bevægel-
sesmønstre. På den måde kan der opnås en stærk transferværdi hvor faglig/formel og spontan 
bevægelse kan inspirere hinanden, udfra grundforståelsen af at bevægelse imiterer bevægelse. 
Med rum og rammer der åbner plads til spontan bevægelse, vil der naturligt opstå en kreativ 
brug af kroppen til inspiration og bevægelsesglæde. 

Den spontane bevægelse kan udspringe fra aktiviteter igangsat af pædagoger, lærere i det 
uformelle rum som fx. skolegård eller legeplads. Nyere forskning (jf. leg på streg) har vist at 
frikvartererne bidrager med op til 40 % af et barns samlede fysiske aktivitet på en dag. Det er 
derfor forventeligt at børnenes aktivitetsniveau kan øge ved fx at forlænge frikvartererne og 
skabe mere rum til bevægelse i skolegård og på friarealer.

Udformningen af miljø til spontan bevægelse er tæt forbundet med alderstrin. I indskolingen er 
lysten til at bevæge sig omkring i legen ofte intuitiv og her kan et frit område til hulebyggeri, 
jord, sand og vand give mange timers leg. Det kan også være små nicher eller afgrænsede 
områder som børnene kan gøre til deres egne for en tid. Udskoling kan det være mere bearbej-
dede bevægelseszoner som skaterbaner, plads til boldspil og kreative miljøer der betoner fæl-
lesskab. 

Miljø for teater og drama kan skabes med enkle virkemidler som et podie og et scenetæppe og 
spotbelysning. Her kan være en oplagt synergi mellem formel og spontan bevægelse. Et sådant 
miljø vil med stor sandsynlighed også inspirere til spontan leg i frikvarterer og efter skole, hvis 
rammen er tilgængelig. Er det nødvendigt at kunne låse af for dele af teateret, måske nogle 
særlige rekvisitter er det oplagt med glasskabe så øjet stadig kan inspireres, når elever er ved 
teateret. 

Link:
Leg på streg
Fremtidens børnebyggeri -Rum til leg og læring
Rapport udarbejdet af tænketank

Teatermiljø ved legeland Foto: Aarhus Kommune

”(...) den hemmelige del af børns liv – der hvor man 
finder sine egne steder og opfinder sine egne lege – er 
forsvundet. Selv legeredskaberne på legepladserne er så 
færdiggjort, at de kommer til at styre legen, fordi intet 
er overladt til fantasien. For et lille intimt rum kan blive 
til hvad som helst. Men et sørøverskib kan kun blive et 
sørøverskib. Børn skal have rum, hvor de trygt kan 
overskue verden. Hvor de kan gemme sig. Hvor de 
kan bevæge sig, fordybe sig, fantasere og – ikke 
mindst – selv bestemme.”

Dorte Mandrup, arkitekt. Fra Rapport udarbejdet af tænketank om 
fremtidens børnebyggeri
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HØJERE PULS BEVÆGELSE

Højere puls bevægelse er aktiviteter med høj intensitet. Det er længerevarende aktiviteter på 
minimum 15-20 min. Der kan være tale om fysisk aktivitet placeret umiddelbart før, under el-
ler efter en time, det kan også være som afslutning på en undervisningstime. Det kan være 
holdsport, boldsspil, løbebånd, fysisk træning eller som en del af idrætstimerne. Der er også 
mulighed for, at arbejde med at fremme traditioner rent kropslig ved brug bevægelsesti med 
høj puls f.eks. nye løbe og bevægelsesmønstre. Idrætstimerne er helt oplagt til længerevarende 
aktiviteter med højt tempo, ikke mindst fordi eleverne har mulighed for at tage bad efterfølgen-
de. I forbindelse med faglig relateret bevægelse vil den tempofyldte del typisk være af kortere 
varighed. Det kan fx være en hentediktat med indlagte spurter hvor pulsen kortvarigt stiger for 
så efterfølgende hurtigt at falde igen.

Holdspil/ boldspil kan styrke i form af en legende og konkurrencebetonet tilgang til højere puls. 
Københavns Universitet, Center for Holdspil og Sundhed undersøger i øjeblikket effekten af at 
spille på mindre baner og med færre spillere. Det har foreløbig vist sig at holdspil (her fodbold) 
på små baner (fx. blot 5x10 meter) med færre deltagere på holdet (fx. 3x3 spillere eller 8x8 
spillere) i kortere tid (fx. 20 min) giver flere boldberøringer og højere puls. 

Af transformere klassiske boldspil til en ny form kan være et afsæt for bearbejdningen af den 
fysiske ramme med eksempelvis Pannabaner, floorball, minitennis, squash, bordtennis i ny 
form, slåmurer, komprimerede håndbold, basketball og fodboldbaner, eller Quidditch (se be-
skrivelse og link i designguidens afsnit om bevægelse og forskning s. 13) Intervaltræning er en 
effektiv måde at få pulsen op. Det kan være løbebaner a 4x20 meter. Igen kan mindre arealer 
med den rette ramme let fungere til højere puls bevægelse. 

Højere puls bevægelse betyder højere belastning af kredsløbet. Der skal være plads til indle-
velse og et til tider højt lydniveau. Skolen skal derfor tænke særligt på placeringen af højere 
puls miljøer, ved at arbejde aktivt med lyddæmpende materialer kan støjen begrænses. Det 
kan også være relevant med en dialog om, hvad et fornuftigt lydniveau er. Ved længere arbejde 
med højere puls skal der være mulighed for bad, og der skal tænkes i ventilation af luften.

KENDETEGN:  
• Kendt ramme/fast struktur
• Tempofyldt/ intenst
• Konkurrencemoment/ leg
• Fællesskab
• Oplevelse af glæde

FYSISK EFFEKT:
• Pulsen stiger
• Udfordrer kredsløbet 
• Øgede endorfiner 
• Sved producerende
• Efterfølgende træthed

Foto: © colourbox

Foto: © colourbox

Link:
Center for holdspil og sundhed Københavns Universitet 

”Nyere studier fra vores forskergruppe har endvidere 
vist, at intensiteten under forskellige holdspil, f.eks. fod-
bold og basketball, er høj hos børn” 

” Skoleinterventioner med fysisk aktivitet kan være ef-
fektive i forhold til at forbedre sundheden, da de har mu-
lighed for at nå alle børn, inklusiv dem som har en dårlig 
kondition, er overvægtige eller har lav knogletæthed” 

Projekt 1 Sundhedseffekter af boldspil for skolebørn
Center for holdspil og sundhed,  Københavns Universitet
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LAVERE PULS BEVÆGELSE

Lavere puls bevægelse er fordybelse hvor kroppen er aktiv deltagende. Lavere puls bevægelse 
kan forgå over længere tid, og kan ses som en bred vifte af forskellige aktiviteter. Udeskole (se  
natur udeskole s. 63)  er et eksempel på hvor lavere puls bevægelse naturligt indgår i dagen. 
Drama/teater er et andet eksempel, hvor krop og bevægelse naturligt følger aktiviteten. Det 
styrker ofte de sociale kompetencer, hvor det at sætte sig i en andens sted trænes, samtidig 
med at det kræver mod at stille sig op på en scene. Lavere puls begrebet kan indgå i alle fag-
lige tiltag hvor kroppen indgår aktivt i læringssituationen.

Lavere puls bevægelse kunne også være børneyoga eller anden bevægelse der vægter san-
selighed og kropslig fordybelse. Børneyoga, afslapning eller massage kan give en pause med 
plads til at få ro i hovedet og i kroppen. I en lang skoledag kan det være et tiltrægt pusterum 
der giver fornyet energi. Det er vigtigt at underviseren kender til yoga og kan afstemme træ-
ning til børn på forskellige alderstrin og med forskellige forudsætninger. Meditation og afspæn-
ding skal bruges med viden og omtanke særligt overfor børn. Undervisning i yoga til børn skal 
bygge på fantasi. Leg, kunst, musik, poesi og historiefortælling er elementer, der kan flettes 
ind. De forskellige yogastillinger kan til forveksling ligne dyr, og det er sjovt fx at ligne en ko-
braslange. Yoga afsluttes oftest med afspænding hvor børnene ligger med et tæppe over sig 
evt. hvor de guides til at mærke ben, arme, hofte, mave, bryst, hals, ansigt, hovedbund. I alt 
5-10 minutter. Det understreges, at der med yoga, afspænding  og meditation menes ikke-
religiøse former. Vælger skolen en ekstern underviser bør der kigges på baggrund og undervis-
ningsform. 

Forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet er i øjeblikket ved at undersøge, om yoga og 
meditation specifikt for børn i en tilpasset vestlig og ikke-religiøs version kan styrke børns evne 
til at fastholde opmærksomheden. Projektet omfatter bl.a. øvelser i nærvær og opmærksomhed 
for en gruppe elever i et skoleår fra 5. til 6. klasse. De foreløbige resultater tyder på, at børn 
kan lære at regulere de forskellige former for opmærksomhed og finde ud af, hvordan man sti-

KENDETEGN: 
• Kropslig opmærksomhed
• Oplevelse af ro
• Styrket evne til fordybelse
• Nedtoning af konkurrence 
• Større kreativitet og glæde 
• Mindre stress og frygt

Link:
Børn søger ro i yoga 
Artikkel i berlingske 16. januar 2012
PowerYoga 
Inspirationskatalog Brainbreaks 
VIA University College 45 minutters bevægelse

Reference:
Nærværd i pædagogisk praksis 
redigeret af Lone Svinth 
Akademisk forlag

”flere undersøgelser viser, at yoga eller mindfulness har 
en positiv indvirkning på børns ro, bevidsthed og kon-
centration. En undersøgelse viser, at massage og sær-
lige bevægelser, der tænkes at styrke samarbejdet mel-
lem venstre og højre hjernehalvdel, bidrog til udvikling 
af forbedret klassemiljø og mindre konkurrencebetonet 
adfærd (...) Disse undersøgelser er interessante, fordi 
de peger på bevægelsesformer, der er knyttet til en 
særlig måde at forholde sig til sig selv og andre/andet 
på.”

Fra Rapporten ”Forsøg med læring i bevægelse” s. 126

FYSISK EFFEKT:
• Faldende puls
• Minske træthed/ Fornyet energi 
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KORTLÆGNING AF RUM/RAMMER

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

RUM/RAMMER 
• Synlighed
• Større grupper
• Højt lydniveau
• Rumlighed
• Foranderlige (ude)rum

RUM/RAMMER 
• Fordybelse, tryghed
• Mindre grupper
• Foranderlige rum
• Sanselighed

RUM/RAMMER  
• Fordybelse, tryghed
• Mindre grupper
• Inspiration fra fag
• Sanselighed

RUM/RAMMER 
• Synlighed
• Større grupper
• Højt lydniveau
• Rumlighed
• Genkendelig ramme

boldbaner

miljøer der åbner for 
alsidig brug

Gangarealer med hensigts-
mæssig placering

UDADVENDT 

fællesarealer

miljøer til drama/ 
teater

adgang til 
idrætssalen 

Idrætssalen

legepladsen
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REFLEKTERENDE

adgang til fri natur

nicher 

fagspecifikke
uderum

skolegården ankomst til skolen

(ude)rum elever 
kan forander

adgang til idrætsrekvisitter
udenfor undervisning

adgang til idrætsrekvisitter
udenfor undervisning

miljøer der åbner for 
alsidig brug

overgange ml 
inde og ude 

overgange ml 
inde og ude 

mellemrum

Eksempel på hvordan bevægelsesmiljøer kan fordele sig og supplere hinanden 
Model A : Kendetegn for rum og rammer og indbyrdes sammenhæng mellem de 
fire bevægelsestypologier. 
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KORTLÆGNING I AKTIVITETER 

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

Model A : Kendetegn for aktiviteter og indbyrdes sammenhæng mellem de fire 
bevægelsestypologier. Her vist med eksempler på aktiviteter fra figur 1

Model udarbejdet for planlægning, Aarhus kommune 2015

Eksempel på hvordan aktiviteter kan fordele sig og supplere hinanden 

smidighedstræning

Fitnessområde 

Zumba og dans bevægelsestorvet

Dagens/ugens fysiske 
udfordring Hinke, hoppe, 

kravle, løbe etc.

Kravletårn/
bevægelsesbro

Multirum

Tarzanbane med 
tidsstationer

Bordtennis, bordfodbold etc.

Yoga

Wellness-oasen

Boldkanon

Scenen
Dans
Teater

Motorik- og sanseområde

Tal- og alfabettavler
Lær trafikregler
Menneskefigur

Pulsmålestation Parkourbane

Musisk teatermiljø

Brydering

Danse- og 
bevægelsesrum

Historiefortælling

Boldtræning

Nicher til 
opvarmning

klatrevæg

Kasteøvelser

Balance

Aktivitetsbane

Tvekampe

Fitlight

Koordinationsøvelser

Balanceøvelser

Armgang

Multirum

Kalorieforbrændingsstation

Matematikrum

UDADVENDT 
AKTIVITETER:
• Udadvendt
• Tempofyldt 
• Improviserende 
• Eksperimenterende
• Legende tilgang

AKTIVITETER:
• Reflekterende 
• Fast struktur
• Målrettet
• Fordybende
• Igangsat

• Udadvendt 
• Tempofyldt
• Fast struktur
• Målrettet
• Igangsat
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AKTIVITETER:
• Reflekterende 
• Improviserende
• Eksperimenterende
• Fordybende
• Legende tilgang

AKTIVITETER:
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EKSEMPEL PÅ AKTIVITETSBESKRIVELSE
Eksempel på spørgsmål beskrivelse af en bevægelsesaktivitet. 

Bevægelsesform: Lavere puls bevægelse / faglig/formel bevægelse
Formål: at træne fokuseret opmærksomhed og samle energi.
Målgruppe : mellemtrin og udskoling. Kan også tilpasses til indskolingen
Beskrivelse: se inspiration om poweryoga til brug i folkeskolen 
Fagkompetence: lærer der kender til yoga og kan vise øvelser der er målrettet børn.
Tid: 15-20 min.
Holdstørrelse: fra få elever op til 1 klasse

Nærhed: Opbevaring af redskaber/rekvisitter som yogamåtter, tæpper, puder
Rumlighed fri gulvplads
Enkle virkemidler: Optimalt set så få indtryk som muligt.
Sanselighed: Opmærksomhed på et trygt miljø, dæmpede farver og belysning, bløde mate-
rialer. Privat rum uden mulighed for at blive kigget på udefra, gerne med kig ud.

Bevægelsesmiljø Gulvplads. Gerne en afgrænset rumlighed og et trygt miljø uden for stor 
eksponering,evt. enheder der kan slås sammen til større. Opmærksomhed på lys, farver og 
materialer.

Fællesrum

Link
PowerYoga 
Inspirationskatalog Brainbreaks 
VIA University College 45 minutters bevægelse

Aktivitet (titel): Børneyoga

Idrætsinstitution Motalagade Aarhus Foto: Aarhus kommune
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BEVÆGELSESGLÆDEFORANDRING

Nordstjerneskolen Hjørring Foto: Aarhus kommune

FORANDRING AF BEVÆGELSESMILJØER
• Forandring af den fysiske ramme
• Forskellighed
• Nærhed
• Rumlighed
• Enkle virkemidler
• Transparens
• Alsidighed 
• Sanselighed
• Kortlægning
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FORSKELLIGHED
Individuelle forskelle og interne/eksterne målgruppe

NÆRHED
Plads til redskaber/rekvisitter

RUMLIGHED
Frie gulvflader uden faste møbler 

ENKLE VIRKEMIDLER
Omtanke for økonomi og sammenhæng

TRANSPARENS
Overblik og gennemkig

ALSIDIGHED 
Forskellige brug af de samme rammer

SANSELIGHED 
Fokus på lys, lyd, farver og materialevalg

KORTLÆGNING 
Skolens samlede bevægelsesmiljøer

FORANDRING AF DEN FYSISKE RAMME

I arbejdet med at optimere skolens fysiske bevægelsesmiljøer kan det anbefales først at kort-
lægge skolens behov indenfor kategorierne formel og spontan bevægelse og indenfor højere og 
lavere puls bevægelse. Det giver et overblik over eksisterende rammer og viser sandsynligvis, 
hvilke miljøer skolen bør fokusere på at skabe eller forbedre, og hvor på skolen de er placeret. 
Næste trin kan være at blive bevidst om, hvilke begreber der kan være nyttige i forandringen af 
skolens fysiske ramme. Forslag til begreber kunne være:  

Nordstjerneskolen Frederikshavn Foto: Aarhus kommune

»Rum former den måde børn agerer på, derfor skal der 
være mange typer rumlighed i løbet af dagen. Der skal 
både være mulighed for at komme op i niveau, så børne-
ne kan overskue verden eller plads til at kunne hoppe og 
springe. Vi vil gerne lave et varieret udbud af rum, hvor
vi ikke tager udgangspunkt i det rationelle, men i hvor-
dan rum kan blive så oplevelsesrige som muligt,« 

Arkitekt Dorte Mandrup
Link: Vi tegner til børn - Børn&Unge nr.005/2013 s.14-15



Lisbjergskolen, Aarhus  Foto: Aarhus kommuneFoto: © colourbox
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FORSKELLIGHED
- Individuelle forskelle og interne/eksterne målgrupper

Med begrebet forskellighed skal indretningen kunne favne individuelle forskelle på samme al-
derstrin, herunder børn med særlige fokuspunkter, børn med få idrætserfaringer ligesom der 
skal være udfordringer for børn med de mange idrætserfaringer. 

Udformning af bevægelsesmiljøer skal samtidig tage højde for alderstrin, fordi der er stor for-
skel på, hvad der virker udfordrende i indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen. Se speci-
fik beskrivelse i afsnittet om brugere af bevægelsesmiljøet. Børn i 0-6 års området og unge på 
ungdomsuddannelserne også beskrevet som brugergrupper. Erfaringer fra børnehavebarnets 
kropslig tilgang og skarpe sanser kan være meget brugbar som afsæt i nye bevægelsesmiljøer i 
indskolingen. Ligesom udskolingen med fordel kan inspireres fra positive erfaringer med bevæ-
gelsesmiljøer på ungdomsuddannelserne. 

Forskellighed skal også ses i sammenhæng med det lokale (idræts)foreningsliv. Det er en måde 
at få skabt interesse for foreningslivet hos børn og unge. Samtidig kan et samarbejde føre til 
gensidig inspiration og mulighed for ved fælles indsats at realisere projekter, der ellers ikke 
kunne løftes. I arbejdet med brugerinddragelse er det vigtigt med tydelighed og klare aftaler 
særligt omkring brugen, herunder slitage, og økonomien af nye eller eksisterende rammer. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Individuelle forskelle på samme alderstrin
• Børn med særlige fokuspunkter
• Børn med få idrætserfaringer
• Børn med mange idrætserfaringer
• Trinmæssige forskelle 
• Interne/eksterne brugergrupper

”Rum og indretning skal tage højde for, at børn udvikler
sig fra 0-18 år, og at forskellige udviklingstrin kræ-
ver forskellige udfordringer. Vi skal indrette sådan, at
børn løbende møder nye udfordringer og tilbydes et
miljøskifte, når deres udvikling kræver det” 

Link Fremtidens børnebyggeri s.15 -Rum til leg og læring
Rapport udarbejdet af tænketank 2008



 Idrætsbørnehave Motalagade Aarhus Foto: Aarhus kommune
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NÆRHED
- Plads til redskaber/rekvisitter

Nærhedsbegrebet betyder, at alt hvad der skal bruges i bevægelsesmiljøet så vidt muligt skal 
rummes i umiddelbar nærhed. Det gælder både i undervisnings- og idrætsmæssige sammen-
hænge. Det er vigtigt, at rekvisitter er synlige, fx i glasskabe og tilgængelige om muligt også i 
frikvarteret. Ude af øje ude af sind er i høj grad gældende for inspiration til leg i frikvarterene. 
Så er der synlighed og adgang til bevægelsesrekvisitter som sjippetove, cykler, bolde, bordten-
nis og legeredskaber vil aktiviteterne også opstå spontant. Det kan naturligt kræve disciplin at 
få tingene tilbage på rette hylde, her er det vigtigt at det er let at afkode hvor tingene bor, in-
spiration hertil kan bl.a. komme fra det klassiske sløjdskab hvor hammer og sav er tegnet på 
skabes bagvæg. Elevernes ejerskab til rekvisitter, fx i klassesammenhæng, kan også have en 
stor effekt på motivationen til at få tingene tilbage på plads. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Alt hvad bevægelsesmiljøet kalder på findes i umiddelbar nærhed
• Synlig inspiration til bevægelse
• Tilgængelighed også uden for undervisningen
• let oprydning alt har en plads



 Foto: Aarhus kommune
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RUMLIGHED
 - frie gulvflader uden faste møbler 

I bevægelsesmæssig sammenhæng skal begrebet rumlighed forstås helt bogstaveligt som om-
råder med fri plads. Optimalt set plads der permanent er frit, det kan være markeret i en gulv-
flade, via belysning eller der kan være fokuseret særligt på lyddæmpende elementer omkring.

Den frie gulvplads har i flere faglige sammenhænge og på tværs af alderstrin vist sig værdifuld. 
Fra bogen ”Move” af Henrik Weinø fra 52 kan findes inspiration til 52 aktive lege til engelskun-
dervisningen (evt. andre sprogfag) her er opvarmningslege, dramalege, sanglege, fangelege og 
cirkellege. Fælles for legene er få rekvisitter og en fysisk ramme hvor der er fri plads til bevæ-
gelse. 

Den frie plads kan findes i klasserummet, og i arbejdet med transformeringen af en gang eller 
trappe. Det vigtigt at have opmærksomhed omkring frirummet omkring eventuelle bevægelses-
stationer. 

Reference:

Move - All year round                                              
Henrik Weinø 

Forlaget Weinovation 2013
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• let adgang til fri gulvplads 
• markeringer der understreger den frie plads
• frirum også i bevægelsesmiljøer på gang og trappe



Foto: © colourbox
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ENKLE VIRKEMIDLER
  - Omtanke for økonomi og sammenhæng  

Med enkle virkemidler menes en indretning der arbejder med enkle principper med størst mulig 
virkning. Løsninger der er lette at implementere indenfor en begrænset økonomisk ramme. 
Det kan være i form af en teaterscene, der blot består af et podie, scenetæppe og lys men kan 
give mange timers leg og læring. Det kan også være enkle greb på gang, der understøtter tem-
pofyldt bevægelse, men hvor gangen stadig har en gå/løbe bane til at passere på, med andre 
ord en indretning hvor pladsen i mellem eller sammenhængen er lige så vigtig som bevægelses-
miljøerne i sig selv.

Enkelthed anbefales også i relation til valg af IT løsninger. En projekter, hvor udskiftelig udstyr 
kan tilkobes, kan vise sig at være en mere langvarig investering end fast integrerede IT instal-
lationer. Fleksible løsninger hvor dele løbende kan udskiftes, samt udstyr der er let at betjene 
giver ofte de bedste løsninger på sigt.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Enkle virkemidler stor effekt
• Markering af friplads som pauser i indretningen
• Effektfuld brug af lys, farver og materialer
• Vælg enkle It løsninger med mulighed for fornyelse

Foto: Arhus kommune



Foto: Colourbox NohrCon Foto: Aarhus kommune

49
TRANSPARENS
  - overblik og gennemkig

Transparens mellem rumligheder i form af glaspartier og døre kan udvide rummet, så undervis-
ningen kan foregå over et større område idet læreren/pædagogen kan holde en visuel kontakt 
til elever der fx arbejder i et bevægelsesmiljø på gangen. Det kan også være en mulighed for 
at få overblik for lærer/pædagog, men en anden rumlig oplevelse for eleverne. Der kan fx ska-
bes små rum i rummet og huler hvor klassekammerater ikke umiddelbart kan kigge ind. Trans-
parensen bidrager også til at skabe mere liv i skolen, da man på godt og ondt kan følge med 
i aktiviteter i andre rum. Øget synlighed kan også være en måde elever får blik for idrætsfor-
eningens muligheder. 

I arbejdet med transparens bør man samtidig arbejde med den negative form, altså et bevist 
arbejde med områder hvor der ikke er mulighed for at arbejde ugeneret. Erfaringer fra forsøg 
med dansematematik har vist at tilgangen til et rum uden forstyrrelser har en tryghedsskaben-
de virkning, da eleverne ikke er bange for at blive iagttaget eller grint af.

Kontrasten mellem det lys/skygge - indkig/udkig er også relevant som tema. Eksempelvis kan 
en skydedør, der folder op til et fællesareal med fordel være ikke transperent. Derved bliver 
transperens et tilvalg med mulighed for at overraske og skabe nye større eller mindre enheder.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Transperens mellem rumligheder.
• Overblik til lærere og pædagoger
• Leg mellem det synlige og ikke synlige
• Plads til at agere ugeneret 

Link
SKOLE+ Inspirationskatalog
Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lo-
kale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde 
med Signal Arkitekter
Reference:
Dansematematik og de fysiske rammers betydning s.114
”Forsøg med Læring i Bevægelse” Copyright © Institut for 
Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 

”Ifølge matematiklæreren betyder det meget, at det er 
et trygt rum, hvor man kan få skabt fokus og ikke skal 
bekymre sig om at blive forstyrret. (...) ”det gør følelses-
mæssigt noget ved dem, at de ved, at de måske bliver 
forstyrrede, måske bliver kigget på, måske nogen griner 
og siger: "Hvad har de gang i?" Bare det at de ved, at det 
måske kan ske, gør at de jo ikke helt kan slappe af og 
bare gå ind i det.”

Beskrivelse fra dansematematik og de fysiske rammers betydning 
fra rapporten forsøg med læring i bevægelse s. 114



Nicolai for børn kolding Foto: Aarhus kommune
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SANSELIGHED 
- Fokus på lys, lyd, farver og materialevalg

De klassiske fem sanser – syns-, lugte-, smags-, høre- og følesansen – er alle rettet mod vores 
omgivelser. Helt oplagt er samspillet mellem den fysiske ramme og vores syn, høre og følesans, 
men også lugtesansen er betydningsfuld i forhold til lysten til at indtage et rum. Her er frisk luft 
særlig vigtig, enten via en let adgang til uderummet eller gennem forbedret ventilationsanlæg. 
I arbejdet med at skabe nye miljøer til bevægelse er det også oplagt at arbejde med og udfor-
dre vores balance- og kropssans. Sanser der fortæller os, hvor vi er i forhold til omgivelserne.  

LYS: Lyset har en rumskabende karakter og kan fremhæve eller nedtone et miljø. Det er vig-
tigt med variation i belysningen for vores oplevelse af rum. Grundbelysning fx bestående af et 
ensartet ovenlys fra lysstofrør kan derfor med fordel brydes. Afhængig af bevægelsesmiljøet 
bør lyset være skarpt nogle steder hvorimod det i andre aktiviteter som eksempelvis afspæn-
ding er det en fordel at kunne dæmpe lyset. Lysets farvesammensætning har også betydning 
for, hvordan vi oplever rummet og kan dermed være med som stemningsskabende faktor.

LYD: I takt med at gangzoner og fællesrum i højere grad benyttes som bevægelsesrum er 
det naturligt at have fokus på lyd. Det kan være lyden skal dæmpes med nye lydisolerende 
døre, vinduer eller lofter. Her spiller valget af materialer en rolle i forhold til hvor kraftigt lyden 
reflekteres. I forandringen til nye bevægelsesmiljøer er det oplagt at arbejde med fx bløde lyd-
dæmpende materialer på større flader, der derved både får en funktionel og akustiksdæmpende 
rolle. Der kan også arbejdes med at skabe nye lydbilleder fx. (baggrunds)lyd, vand der risler, 
specialdesignet musik, lyde fra skoven mv. Dans kan ligesom musik virke inspirerende og mo-
tiverende. Let adgang tilfører lyd i bestemte områder og måske på forskellige tidspunkter kan 
derfor med fordel tænkes ind i den fysiske ramme. Det kan også overvejes om tankesættet 
omkring tolerancen for lyd i forbindelse med undervisning skal revurderes, naturligvis indenfor 
en forsvarlig ramme.  

MATERIALER: Valg af materialer i forhold til hårdhed, overflade, stoflighed, farve mv. har 
også stor betydning, når et nyt bevægelsesmiljø skabes. Særligt er samspillet imellem lys, lyd 
farve og materialevalg vigtig så indretningen opleves som en helhed. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• lys som rumskabende element
• Variation lysets karakter og styrke
• Akustik regulerende eller tilførsel af lyd
• Placering af aktiviteter med høj lyd
• Valg af materialer

”Det er gennem sanserne, vi skaber vores virkelighed, så 
kvaliteten af vores sansning definerer kvaliteten af vores 
virkelighed. Vores virkelighedsopfattelse er bestemt af, 
hvad vi føler og sanser. Der findes ingen objektiv virke-
lighed”  

Martin Spang Olsen, 2013 sansetræner

Link:
Sansetræner institut for sensorisk træning
”Apropos - læring” (sendt på DR P1 9 oktober 2014)
Reference:
Læringsrum 
Rune Fjord Jensen og Bodil Hovaldt Bøjer
C 2013 Akademisk forlag

Foto: Arhus kommune
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ALSIDIGHED 
- en bred vifte af forskellige miljøer 

I forhold til at få skabt alsidige bevægelsesmiljøer anbefales at hvert miljø tager udgangspunkt 
i én specifik målgruppe eksempelvis indskoling eller et bestemt fagmiljø. Der kan være enkelte 
mobile elementer, men i udgangspunktet er hvert miljø optimeret til funktionen. Alsidigheden 
består i at skolen tilsammen rummer en bred vifte af miljøer, som man så bevæger sig efter. 

I begrebet alsidighed ligger samtidig det at miljøerne får lang levetid, at de kan bruges på 
mange forskellige måder og taler til børns nysgerrighed. Det er derfor vigtigt at bevare abstrak-
tionen i rummene så miljøet ikke lukker sig om én løsning men lægger op til alsidig brug. 

Overraskende niveauforskydninger kan være en måde at skabe bevægelse og inspirerende 
rumligheder. Det er bl.a. udnyttet på den internationale skole i Billund, hvor bølgeformede ni-
veauspring bryder den rektangulære ramme. I gulvet er flere hemmelige rum, der kan vække 
nysgerrigheden og lysten til at lege.

Alsidigheden handler om at forholde sig til skolens brugere eller den funktion miljøet skal un-
derstøtte. Udgangspunktet er elever i indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen. Skolen har 
dog også andre vigtige brugere, både i og udenfor skoletid med forskellige behov og interes-
ser. Et målrettet samarbejde med og inddragelse af det lokale foreningsliv, så miljøerne let kan 
udnyttes efter skoletid, er en vigtig del i udviklingen på den enkelte skole. Processerne omfat-
ter optimalt set både intern og ekstern målgruppe, som elever, lærere, pædagoger og lokale 
(idræts)foreninger.

Link:
Vi tegner til børn - Børn&Unge nr.005/2013 s.14-15
SKOLE+ Inspirationskatalog
Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og 
Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samar-
bejde med Signal Arkitekter

Reference:
Læringsrum,  
Rune Fjord Jensen og Bodil Hovaldt Bøjer,
Akademisk forlag

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Alsidigheden består i at skolen tilsammen rummer en bred vifte af miljøer 
• Afsættet er én specifik målgruppe eller et bestemt fagmiljø
• Inddragelse af det lokale foreningsliv tidligst i processen
• Stillingtagen til sikkerhed 
• Placering af aktiviteter i relation til lydniveau
• Miljøer hvor abstraktionen i rummene holdes åben

Niveauforskydning                                                                            
”Hemmelige” rum inviterer til brug af gulvet på ny måde.                

Den internationale skole Billund Foto: Aarhus kommune

”Børn er særligt sanselige og direkte i deres måde at 
tage rummet i brug på. Der skal være plads til fantasien, 
så rummene ikke på forhånd signalerer alt for kraftigt, 
hvordan de skal bruges. Abstraktionen i rummene 
skal holdes åben, så man ikke stækker børnenes fanta-
si og gør dem hjemløse, fordi de ikke har rum til at gøre 
det, de skal for at udvikle sig. Børn har brug for mange 
forskellige rum, hvor de ikke konstant er overvåget.”

Dorte Mandrup 



Foto: © colourbox
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KORTLÆGNING
- Skolens samlede bevægelsesmiljøer

Det endelige bud på forandring af skolens bevægelsesmiljøer kan kortlægges efter de samme 
principper som i opstarten. Kortlægningen kan sammenlignes med udgangspunktet. Billedet 
skulle gerne vise, at skolen med en ny indretning vil opnå alsidighed og sammenhæng mellem 
bevægelsesmiljøerne. At se på helheden er således en måde at kvalitetssikre.

Se uddybende beskrivelse s.20

KORTLÆGNING KAN STYRKE
• Overblik over en nuværende rammer
• Bevidsthed omkring at skabe alsidige bevægelsesmiljøer 
• Reflekterede valg af placering og kvalitet i nye miljøer
• Mulighed for at afstemme før og efter  

»Rum former den måde børn agerer på, derfor skal der 
være mange typer rumlighed i løbet af dagen. Der skal 
både være mulighed for at komme op i niveau, så bør-
nene kan overskue verden eller plads til at kunne hoppe 
og springe. «

Dorte Mandrup
Link: Vi tegner til børn - Børn&Unge nr.005/2013 s.14-15
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BEVÆGELSESGLÆDEINDERUM

Idrætslegeplads ved Skåde skole Foto: Aarhus kommune

INDERUM
• Skolens delmiljøer inde
• Placering af delmiljøer inde
• Klasserum
• Fællesrum
• Mellemrum
• Idrætssal
• Overgange



Foto: © colourbox
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Skolens samlede muligheder for bevægelse, kan med fordel deles op indenfor: 

Delmiljøerne inde 
• Idrætssal
• Mellemrum (gangzoner/ trapper), 
• Overgange (rumligheder ml. ude og inde), 
• Klasserum
• Fællesrum 

SKOLENS DELMILJØER INDE

Uderum

Fællesrum

Idrætssal

Overgange

Klasserum

Mellemrum



Foto: © colourbox
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PLACERING AF DELMILJØER INDE
De enkelte delmiljøer kan placeres mellem bevægelsestypologierne som vist her. Der kan na-
turligvis være stedspecifikke forskelle, ligesom placeringen af nye bevægelsesmiljøer altid skal 
ses i relation til skolens helhedsplan, særligt i forhold til dagslys, lyd og ventilation.

Placering af skolens delmiljøer inde.
Betoning af faglig/formel bevægelse

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Klasserum

Rum og rammer 
• Synlighed
• Større grupper
• Plads til bevægelse
• Plads til lyd

Rum og rammer 
• Genkendelig ramme
• Inspiration fra fag
• Inspiration fra idræt

Rum og rammer  
• Fordybelse, tryghed
• Mindre grupper
• Sanselighed
• Foranderlige rum

Rum og rammer  
• Foranderlige rum
• Improviserende
• Inspiration fra 
   faglig/formel 
   bevægelse

Bevægelse
Lavere puls

Bevægelse
Højere puls

Mellemrum

Fællesrum

Overgange

Idrætssal



Engdalskolen Foto: Aarhus kommune
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KLASSERUM

FællesrumIdrætsalUderumKlasserum

I klasserummet er faglig/formel og lavere puls bevægelse primært. I den sammenhæng er be-
vægelsen særlig koblet til alsidige læring og faget. Forskudt af undervisning kan klasselokaler-
ne fungere som ramme i formel idrætssammenhæng fx. til dans, yoga eller ligende. 

Indretningen af klasserummet skal understøtte varierede siddeformer ved lavere puls. Eksem-
pelvis ved at eleverne har mulighed for at sidde på forskellige måde, højt, lavt, blød eller arbej-
de stående. Ved at vælge varierede siddepladser, og dermed ikke nødvendigvis samme pladsty-
pe til alle elever, kan der opstå mulighed for at friholde dele af gulvpladsen eller have tilgang til 
at skabe friplads til bevægelse inden for klasserummet. Den frie plads kan med fordel markeres 
i gulvplan. Gode varierede siddevaner er særlig godt at få grundlagt tidligt i livet, udfra grund-
tanken om at den bedste siddestilling altid er den næste. 

Set i relation til skolens øvrige miljøer kan det være en styrke at klasselokalerne har separat 
udgang og indgang. Dette frigør bl.a. muligheden for at gangarealer kan bruges til undervis-
ning uden at sikkerheden nedsættes fx. i relation til brand. 

Arbejdet med transparens i klasselokalet kan også være en styrke. Det kan lette kontakten og 
kommunikationen imellem elev og lærer og styrke lærerens overblik da der stadig kan være 
visuelkontakt til eksempelvis gruppearbejde i en gangzone. 

I gentænkning af klasserummet er god opbevaring en stor fordel for lærere og elever. Det kan 
være helt eller delvis transparente skabe til bevægelsesrekvisitter, som eleverne også har ad-
gang til at bruge i frikvarterer og efter skoletid. Synlig inspiration til bevægelseaktiviteter fx i 
form at bolde, sjippetorve, kegler, kridt mv. vil styrke lysten til spontan bevægelse fx i uderum-
met udenfor undervisningen. Det kan være en fordel at bevægelsesrekvisitter bor fast i klassen 
i forhold til elev ejerskabet, så de vender tilbage efter brug. 
  

UDVIKLING
•  Forskellige muligheder for stillesiddende arbejde
•  Friholdelse af gulvareal /
•  Mulighed for let at kunne frigøre plads.
•  Mobile lette møbler
•  Klasselokaler med separat udgang og indgang. 
•  Transparens

NærhedRumlighed Transparens

” ...hvis reformen skal have en effekt så skal bevægel-
sen ind i klasselokalet. Hvis lærerne vil hen i idrætssalen 
hver gang der skal bevægelse ind i undervisningen bliver 
det, som du jo også påpeger, helt umuligt. Tænk i stedet 
over de mange muligheder der er inde i klasselokalet og i 
udeområderne.

Jesper von Seelen, lektor, ph.d. UC Syddanmark 
til www.folkeskolen.dk 3 feb. 2014

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Lavere puls
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FÆLLESRUM

Fællesrum

Fællesrummet er oplagt til faglig/formel og lavere puls bevægelse, samtidig kan rummet være 
tilgængeligt til spontan brug underfor undervisning. 

Afhængig af sin placering og eksempelvis forhold som gennemgangsrum kan fællesrummet 
være rammen om trygge miljøer fx til en mindre gruppe elever, hvor bevægelsesaktiviteter kan 
foregå uden at være eksponeret for blikke udefra. Det kan være miljøer uden gennemgang, og 
hvor deltagerne har ryggen beskyttet, materialevalget er blød og lyden dæmpet. 

Generelt er det godt at være opmærksom på at friholde gulvplads til bevægelse og prioritere 
den rette gulvbelægning. Gulvet kan også markere, hvor der er gangzoner, og hvor der er ak-
tivitet. En enkel og prisvenlig måde kan være at svejse nye (farvede) linoleumsflader i eksiste-
rende. Brug af kunstlys kan også være en måde at skabe rumlig variation og betone eller ned-
tone dele af rummet. Fællesrummet kan således også være et multifunktionelt rum med plads 
til samling, teater, bordtennis. Blot er det vigtigt at tænke, at alt har en fast opbevaringsplads, 
så rummet i udgangspunktet er klar til brug. Det kan gøres ved skabe miljøer, der i udgangs-
punktet er faste men kan forandre sig ved enkle greb. Fx foldes ned og op ad vægge, trækkes 
ned fra loftet eller rulles ud fra opbevaring i umiddelbart nærhed. At indretningselementer er 
faste sikrer, at rummet altid er tilgængeligt, rammen er kendt og kan alligevel forandres. 

Fællesrum skal være rare at være i og her er begreber som lys, lyd samt materialevalg særlig 
vigtigt. Er det rum uden direkte dagslys er placering og valg af kunstlys naturligvis særlig vig-
tig, ligger fællesrummet nær klasserum kan det være nødvendigt at lydisolere døre mv.

UDVIKLING
•  Sanselighed lys, lyd, farvesætning og materialevalg
•  Indretning, der giver plads til bevægelse
•  Faste foranderlige elementer 
•  Faste opbevaringsmuligheder
•  Brug af fladerne, gulv, loft, vægge
•  Rolige og trygge bevægelsesrum
•  Multifunktionelle rum

NærhedRumlighed ForskellighedAlsidighed
Enkle 

virkemidlerSanselighed

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Lavere puls

Buskelundskolen Silkeborg Foto: Aarhus kommune



Nicolai for børn Kolding Foto: Aarhus kommune
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Mellemrum

MELLEMRUM

Med betegnelsen mellemrum tænkes primært på gangzoner og trapper. Det kan også være min-
dre nicher. I udgangspunktet er mellemrum oplagt til højere puls, dog igen med blik for place-
ringen på skolen som helhed. Generelt er områder som gang og trapper ringe udnyttet så her 
er mulighed for at skabe nye steder, hvor undervisningen kan trække ud. Gangen går derved fra 
at være en transportvej til et sted for bevægelse, evt. via klatring, løb, boldspil. 

Når gang og trappemiljøer kommer i spil som aktive miljøer, er det vigtigt igen at se på helhe-
den i forhold til sikkerhed. Det kan bl.a. være nødvendigt at skabe ny adgange fra klasserum-
met og ud for at få myndighedsgodkendelse af miljøer i mellemrummene. Indretning må samti-
dig gerne understøtte mulighed for at improvisere bevægelseslege og udfordre kroppen. Dette 
vil sikre at miljøerne ikke blot har nyhedens interesse men også holder på den lange bane.

Igen er sanselighed og opmærksomhed omkring lyd, (dags)lys, farvesætning og materialer vig-
tig. Indretningen skal forholde sig til, hvordan aktiviteterne lydmæssigt og funktionsmæssigt 
fungerer på skolen, hvor gang og trappe også stadig skal kunne fungere som transportveje.
Der skal være tænkt over brugen af farver, og hvordan farvesætningen skaber sammenhæng på 
skolen. Forandring af gangzoner og trapper kræver opmærksom omkring sikkerhed og brand-
krav. Fastmonteret inventar kan her være en nødvendighed, ligesom valget af materialer bør 
vurderes i relation til brand og sikkerhed generelt.

UDVIKLING
•  Opmærksomhed på brand og sikkerhed
•  Lys, lyd, farvesætning og materialevalg
•  Brug af fladerne, gulv, loft, vægge
•  Visuel inspiration til bevægelse
•  Fastmonteret inventar
•  Bevægelsesmiljø i kombination med en transportvej
•  Mulighed for at improvisere nye bevægelseslege i miljøet

Enkle 
virkemidlerSanselighed

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Højere puls

Nærhed



Lisbjergskolen Aarhus Foto: Aarhus kommune
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IDRÆTSSAL

Idrætssal

NærhedRumlighed AlsidighedTransparens

Idrætssalen placerer sig som værende faglig/formel bevægelse med højere puls. Spontan bevæ-
gelse kan opstå ved, at idrætssalen er åben udenfor undervisningen. Der kan fx være adgang di-
rekte fra uderummet og mulighed for at bruge de klassiske idrætsredskaber. Ligesom salen også 
fint kan rumme aktiviteter med lavere puls. Flere steder er salen eksempelvis kombineret med 
en teaterscene, hvilket styrker den alsidige brug også uden for undervisningen. 

Modernisering af idrætssalen kan med fordel være enkle greb. På mange skoler ligger boldbaner 
eller andre typer af uderum i umiddelbar forlængelse af idrætssalen. Ved at skabe direkte forbin-
delse ud fra idrætssalen og let adgang til idrætsrekvisitter som fx redskaber til gymnastik, net, 
mål og bolde kan det alene give nye muligheder for idræt og bevægelse. Delvist overdækkede 
rum i forbindelse med idrætssalen kan også være en måde at skabe ekstra rum og forlænge 
udesæsonen forår/efterår. Mindre afgrænsede baner, hvor de klassiske sportsgrene kan fungere 
i ny form, er også oplagt at placere nær idrætssalen. Moderniseringen bør samtidig have blik for 
æstetisk. Det kan være et nyt stødabsorberende gulv, der er rart at bevæge sig på og samtidig 
skaber ro, fordi det binder rummet sammen. Det kan være vinduer evt. døre, der trækker dags-
lyset ind og skaber forbindelse mellem inde og ude eller nyrenoverede omklædnings- og badefa-
ciliteter, med tanke for at børn ligesom voksne også påvirkes af indbydende rammer. 

I større skala kan idrætssalen ændres mere markant. Den store lofthøjde giver mulighed for at 
arbejde med trapper eller klatreelementer og indskudte plateauer. I salen kan også indtænkes 
mere utraditionel indretning, der lægger op til spontan eksperimenterende brug også uden-
for undervisningen. Springgrave, der ligger under niveau og kommer frem ved en forskydning i 
gulvplan, kan også være med til at styrke alsidigheden i fremtidens gymnastiksal.

I et fremtidssenarie kunne man ønske at de klassiske boldbanelinjer kunne indbygges som ly-
sende felter i gulv efter spotlys fra loft, så brugerne kan vælges til og fra. Det ville styrke fokus 
i boldspilsituationen, samtidig med at linjerne helt kunne fjernes og derved styrke oplevelsen af 
ro og sammenhæng ved andre aktivitetsformer.

UDVIKLING
•  Sanselighed lys, lyd, farvesætning og materialevalg
•  Lyd og stødabsorberende gulve
•  Renovering fx. nye større vinduespartier og døre
•  Indbydende rammer
•  Gode omklædnings- og badeforhold. Bevægelse

Faglig/Formel

Bevægelse
Højere puls

”Rent praktisk skaber vi nogle fysiske ankre i salen, hvor 
eleverne ved, hvad der forventes af dem. Det kræver et 
par timers tilvænning, men herefter er gymnastiksalen et 
effektivt og indbydende undervisningslokale, hvor tove, 
bolde og ribber bruges til at optimere elevernes lærings-
parathed. Pauserne bliver legende og ligetil, og pludselig 
ser du den stille reflekterende pige grine højlydt, mens 
klassens vilde dreng svinger hende højere og højere i 
tovene.”
Morten Bjerg Poulsen,  Konsulent, UNO-Friluftscenter om brug af 
idrætssalen på Camp BU. Fokus er udvikling af personlige og sociale 
kompetencer i bundet op på fysisk aktivitet



Danfoss Universe, Nordals, Foto: Aarhus kommune
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OVERGANGE

Overgange

KortlægningTransparens Sanselighed

Overgange er i udgangspunktet meget forskellige og stedspecifikke. Overgange kan derfor i 
udgangspunktet rumme plads til alle fire bevægelsestypologier. Her er højere puls og spontan 
improviserende bevægelse fremhævet, men faglig/formelle miljøer med lavere puls kan også 
være oplagt. Det kan være prioritering af overdækket uderum, hvor der kan arbejdes fagligt 
også på regnvejrsdage.

Med overgange menes overgangen dels mellem inde og ude men også overgangen mellem 
rumligheder som overgangen fra klasserummet og til fællesrummet. Arbejdet med transparens 
kan være en måde at have fokus på overgangen. Det bidrager til at skabe liv på skolen med ind 
og udkig fra klasserum, samtidig kan der sive indirekte dagslys ud op gangen eller i fællesrum-
met. Foldevægge kan være en måde at skabe fleksible rum på og åbne for aktiviteter, der er 
mere pladskrævende. I den sammenhæng er det vigtigt også at være opmærksom på lyd, og 
hvilke aktiviteter der placeres hvor og hvornår. 

I overgangen mellem inde og ude kan der eksempelvis være halvoverdækkede miljøer, der er 
oplagt til både faglige og spontane bevægelsesaktiviteter. Det kan også være skolens ønske at 
etablere flere overdækkede miljøer. Her er det vigtigt at være opmærksom på lysforholdene, da 
nye overdækninger kan påvirke dagslyset inde.

De mange forskellige overgange repræsenterer afslutning og begyndelse mellem delmiljøerne. 
Ved at se på overgangene samlet vil skolen få blik for, hvordan bevægelsesflowet er eller vil 
blive på skolen. Bevidst arbejde med de forskellige overgange kan styrke oplevelsen af sam-
menhæng og gøre det interessant og logisk at navigere rundt på skolen.

UDVIKLING
•  Sanselighed lys, lyd og materialevalg
•  Arbejde med transparens
•  Overdækkede bevægelsesmiljøer
•  Sammenhængende bevægelsesforløb

Bevægelse
Spontan

Bevægelse
Højere puls
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BEVÆGELSESGLÆDEPROCESINSPIRATION
PROCESINSPIRATION
• RULL blomsten
• Præcisering af målgruppen
• Kortlægning i plan
• Aktivitetsbeskrivelse
• Kortlægning i aktiviteter
• Placering af delmiljøer inde
• Placering af delmiljøer ude
• Kvalificering
• Proces

Nordkraft Aalborg Foto: Aahus kommune
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RULL BLOMSTEN

”Et godt læringsmiljø kræver en overensstemmelse 
mellem de fysiske rum, den pædagogiske praksis og 
skolens organisering”

Winie Ricken, Link: 

Pædagogisk 
praksis

Organisering

Fysiske 
rammer

Læringsmiljø

ARKITEKTUR, PÆDAGOGIK OG SUNDHED
- Samspil mellem læringsaktiviteter og fysiske rum i relation til handlemuligheder og udvik-
ling af handlekompetence.

Ph.d projekt gennemført af Winie Rickens i perioden 2005-2010. Projektet undersøgte bl.a. 
hvordan skift mellem tre læringsaktiviteter som ’samling, fordybelse og forhandling’ har 
indflydelse på elevernes handlemuligheder, indretning og brug af rum. 

Model: Winie Ricken 2010

Reference: 
Arkitektur pædagogik og sundhed
Winie Ricken Ph.D. afhandling Kunstakademiets Arki-
tektskole 2010 Center for Idræt og Arkitektur på 
Kunstakademiets Arkitekt- skole i samarbejde med 
forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik 
på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Aarhus kommune har med afsæt i forskningsprojektet 
taget RuLL blomstens principper til sig, i arbejdet på at 
skabe alsidige og givende læringsmiljøer. Begreberne 
vil naturligt gribe ind hinanden og det gode lærings-
miljø er således bestemt af en række forskellige fakto-
rer.   

Forskningsprojektet viste at brugen af forskellige rum og 
indretninger skifter i relation til de løbende skift i læ-
ringsaktiviteterne. Samtidig viste det sig  bl.a. at over-
ordnede forskelle samt samspillet mellem det fysiske 
rum (struktur/indretning) pædagogisk praksis (fælles 
mål) Organisering (planlægning af læringsaktiviteter) 
kan understøtte eller begrænse elevernes handlemulig-
heder.

Afhandlingen beskriver hvordan de fysiske og pædagogi-
ske indretninger af læringsmiljøer kan bruges forskelligt 
og hvordan de kan udvides i takt med ændrede mål og 
vilkår. 

Projektet bidrager med viden og metoder til, hvordan et 
alsidigt læringsmiljø kan skabes og opretholdes, ved et 
bevidst arbejde med skift og samspil mellem de aktuelle 
læringsaktiviteter og fysiske rum, den pædagogiske 
praksis og skolens organisering.

RuLL blomsten i grafik fra Aarhus kommune
Rundhøjskolens bibliotekshave Foto: Aarhus kommune



 

 
 
 

Hvordan er personaerne brugt? 
Disse personaer – fire lærer og seks elever – er 
udviklet i projektet, og er brugt til at svare på disse 
spørgsmål i udviklingsarbejdet: Hvem er brugerne? 
Og hvordan tager vi hensyn til deres forskellige 
behov, evner og det de hver især motiveres af?  
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PRÆCISERING AF MÅLGRUPPEN 
INTERESSENTANALYSE
Kortlægning af interessenter kan give et overblik over hvem, der kan have interesse i skolens 
bevægelsesmiljøer og indgå som samarbejdspartnere fra projektstart evt. også i forhold til pro-
jektfinansiering.

PERSONAER
Brug af personaer kan være en måde at få defineret og præciseret skolens målgrupper og sikre 
sig at et eventuelt stedspecifkt persongalleri huskes. Samtidig kan det give ny inspiration til 
processen at arbejde med personaer og dermed se skolens ramme med nye øjne. I workshops 
sammenhæng kan det tilføre andre processen nye idéer og større bredde. 

 

 
 
 

Hvordan er personaerne brugt? 
Disse personaer – fire lærer og seks elever – er 
udviklet i projektet, og er brugt til at svare på disse 
spørgsmål i udviklingsarbejdet: Hvem er brugerne? 
Og hvordan tager vi hensyn til deres forskellige 
behov, evner og det de hver især motiveres af?  

Eksempel på udarbejdelse af personaer i forbindelse med workshopsforløb på Søndervangskolen i Skole+ regi.

Link :
Nynaturfag
Personaer fra Univers fonden 
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Åbyskole Foto: Aarhus  kommune

PLACERING AF DELMILJØER UDE
De enkelte delmiljøer ude kan placere mellem bevægelsestypologierne som vist her. Der kan 
naturligvis være stedspecifikke forskelle. 

Placering af skolens delmiljøer ude.

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Bevægelse
Lavere puls

Bevægelse
Højere puls

Boldbane
Skolegård

Ankomst

Natur

Legeplads

Fagspecifikke
uderum

Almen fagligt
uderum

Foto: © colourbox
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PLACERING AF DELMILJØER INDE
Vurdering af hvordan skolens miljøer placerer sig i relation til bevægelse kan være en metode 
til at sikre at nye aktiviteter placeres rigtigt fx i forhold til (dags)lys, lyd, gennemgang, venti-
lation mv.  Det viste er tænkt som et udgangspunkt og generel anbefaling i forhold til at favne 
de fire forskellige bevægelsesmiljøer. Her er det særligt forskellen mellem højere og lavere puls 
der er afgørende i forhold til lyd, ventilation og volume. Det kan ses som en kvalitet at et miljø 
både kan rumme faglig/formel  bevægelse og åbne op for spontan brug. 

Model - placering af skolens delmiljøer inde
Foto: © colourbox

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Klasserum

Rum og rammer 
• Synlighed
• Større grupper
• Plads til bevægelse
• Plads til lyd

Rum og rammer 
• Genkendelig ramme
• Inspiration fra fag
• Inspiration fra idræt

Rum og rammer  
• Fordybelse, tryghed
• Mindre grupper
• Sanselighed
• Foranderlige rum

Rum og rammer  
• Foranderlige rum
• Improviserende

Bevægelse
Lavere puls

Bevægelse
Højere puls

Mellemrum

Fællesrum

Overgange

Idrætssal
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KORTLÆGNING I PLAN
Kortlægning af skolen nuværende muligheder for bevægelse tager udgangspunkt i skolens som 
helhed og billedet vil dermed afspejle både inde og ude miljøer. Det vil vise sig hvor de faglig/
formelle og spontane bevægelsesmiljøer er placeret eller overlapper hinanden, og hvordan høj 
og lav puls aktiviteter fordeler sig. Det kan være en hjælp med en præcisering af aktiviteterne 
som beskrevet på følgende side. 

I den videre proces er det muligt at søge tilbage og se på udgangpunktet og afstemme løsnin-
ger med de første ønsker og idéer. Inddragelse af skoleledere, lærere, pædagoger og børne-
grupper er oplagt i kortlægningsprocessen. Ligesom et mere fast udvalg til den direkte sparring 
med eventuelle rådgivere fint kan startes ud her. Inddragelse af skolens eksterne brugere som 
lokale idrætsforeninger mv. kan også med fordel være en del af projektopstarten.

Principskitsering af bevægelsesmiljøer Skåde skole Google map

Faglig/Formel 
Lavere puls 
Bevægelse

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Bevægelse
Højere puls

Bevægelse
Lavere puls

Kendetegn: 
• Fast struktur
• Udadvendt
• Udfordrende 
• Konkurrence
• Tempo

Kendetegn:  
• Improviserende
• Udadvendt
• Udfordrende 
• Legende tilgang
• Tempo

Kendetegn:  
• Improviserende
• Indadvendt
• Udforskende
• Legende tilgang 
• Ro

Kendetegn: 
• Fast struktur
• Indadvendt
• Udforskende
• Fordybelse 
• Ro
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Udadvendt 

Reflekterende 

Modellen viser Kendetegn for de 
fire bevægelsesmiljøer og deres 
indbydes sammenhæng.

Faglig/Formel 
Højere puls 
Bevægelse

Spontan 
Lavere puls 
Bevægelse

Spontan 
Højere puls 
Bevægelse
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AKTIVITETSBESKRIVELSE
Eksempel på spørgsmål beskrivelse af en bevægelsesaktivitet. 

Bevægelsesform: Lavere puls bevægelse / faglig/formel bevægelse
Formål: at træne fokuseret opmærksomhed og samle energi.
Målgruppe : mellemtrin og udskoling. Kan også tilpasses til indskolingen
Beskrivelse: se inspiration om poweryoga til brug i folkeskolen 
Fagkompetence: lærer der kender til yoga og kan vise øvelser der er målrettet børn.
Tid: 15-20 min.
Holdstørrelse: fra få elever op til 1 klasse

Nærhed: Opbevaring af redskaber/rekvisitter som yogamåtter, tæpper, puder
Rumlighed fri gulvplads
Enkle virkemidler: Optimalt set så få indtryk som muligt.
Sanselighed: Opmærksomhed på det trygt miljø, dæmpede farver og belysning, bløde mate-
rialer. Privat rum uden mulighed for at blive kigget på udefra, gerne med kig ud.

Bevægelsesmiljø Gulvplads. Gerne en afgrænsede rumlighed og et trygt miljø uden for stor 
eksponering,evt. enheder der kan slåes sammen til større. Opmærksomhed på lys, farver og 
materialer.

Nærhed Rumlighed

Fællesrum

Enkle 
virkemidler Sanselighed

Bevægelse
Faglig/Formel

Link
PowerYoga 
Inspirationskatalog Brainbreaks 
VIA University College 45 minutters bevægelse

Bevægelse
Lavere puls

Aktivitet (titel): Børneyoga

Idrætsinstitution Motalagade Aarhus Foto: Aarhus kommune
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KORTLÆGNING I AKTIVITETER
Kortlægning af visioner for et bevægelsesmiljø vil naturligt afspejle deltagernes interesseområde. 
Eksemplet her viser resultaterne fra en workshop i Skole+ regi, hvor målet er en nye bevægelses-
sti på skolens gangarealer. Undervisere og pædagoger samt repræsentanter og fra det lokale for-
eningsliv deltog. 

smidighedstræning

Fitnessområde 

Zumba og dans bevægelsestorvet

Dagens/ugens fysiske 
udfordring Hinke, hoppe, 

kravle, løbe etc.

Kravletårn/
bevægelsesbro

Multirum

Tarzanbane med 
tidsstationer

Bordtennis, bordfodbold etc.

Yoga

Wellness-oasen

Boldkanon

Scenen
Dans
Teater

Motorik- og sanseområde

Tal- og alfabettavler
Lær trafikregler
Menneskefigur

Pulsmålestation Parkourbane

Musisk teatermiljø

Brydering

Danse- og 
bevægelsesrum

Historiefortælling

Boldtræning

Nicher til 
opvarmning

klatrevæg

Kasteøvelser

Balance

Aktivitetsbane

Tvekampe

Fitlight

Koordinationsøvelser

Balanceøvelser

Armgang

Multirum

Kalorieforbrændingsstation

Matematikrum

Foto: © colourbox

KORTLÆGNING I AKTIVITETER 

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

UDADVENDT 
AKTIVITETER:
• Udadvendt
• Tempofyldt 
• Improviserende 
• Eksperimenterende
• Legende tilgang

AKTIVITETER:
• Reflekterende 
• Fast struktur
• Målrettet
• Fordybende
• Igangsat

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Bevægelse
Højere puls

Bevægelse
Lavere puls

• Udadvendt 
• Tempofyldt
• Fast struktur
• Målrettet
• Igangsat
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REFLEKTERENDE

AKTIVITETER:
• Reflekterende 
• Improviserende
• Eksperimenterende
• Fordybende
• Legende tilgang

AKTIVITETER:

Model udarbejdet for planlægning, Aarhus kommune 2015
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KORTLÆGNING AF RUM/RAMMER
De fire rumtypologier vil kalde på forskellige rum og rammer afhængig af deres placering og 
indbydes sammenhæng. Figuren kan suppleres med begreberne fra aktiviteterne som et afsæt 
for en videre bearbejdning af de fysiske rammer.  

RUM/RAMMER 
• Synlighed
• Større grupper
• Højt lydniveau
• Rumlighed
• Foranderlige (ude)rum

RUM/RAMMER 
• Fordybelse, tryghed
• Mindre grupper
• Foranderlige rum
• Sanselighed

RUM/RAMMER  
• Fordybelse, tryghed
• Mindre grupper
• Inspiration fra fag
• Sanselighed

RUM/RAMMER 
• Synlighed
• Større grupper
• Højt lydniveau
• Rumlighed
• Genkendelig ramme

Idrætslegeplads Skåde Skole Foto: Aarhus kommune

boldbaner

miljøer der åbner for 
alsidig brug

Gangarealer med hensigts-
mæssig placering

UDADVENDT 

fællesarealer

miljøer til drama/ 
teater

adgang til 
idrætssalen 

Idrætssalen

legepladsen

Bevægelse
Faglig/Formel

Bevægelse
Spontan

Bevægelse
Højere puls

Bevægelse
Lavere puls
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REFLEKTERENDE

adgang til fri natur

nicher 

fagspecifikke
uderum

skolegården ankomst til skolen

(ude)rum elever 
kan forander

adgang til idrætsrekvisitter
udenfor undervisning

adgang til idrætsrekvisitter
udenfor undervisning

miljøer der åbner for 
alsidig brug

overgange ml 
inde og ude 

overgange ml 
inde og ude 

mellemrum
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KVALIFICERING

FORSKELLIGHED
- Individuelle forskelle og interne/eksterne brugere

NÆRHED
- Plads til redskaber/rekvisitter

RUMLIGHED
- Frie gulvflader uden faste møbler 

ENKLE VIRKEMIDLER
- Omtanke for økonomi og sammenhæng

TRANSPARENS
- Overblik og gennemkig

 ALSIDIGHED 
- Forskellige brug af de samme rammer

SANSELIGHED 
- Fokus på lys, lyd, farver og materialevalg

KORTLÆGNING 
- Skolens samlede bevægelsesmiljøer

Nærhed

Rumlighed

Forskellighed

Kortlægning

Alsidighed

Enkle 
virkemidler Transparens

Sanselighed

Nye bevægelsesmiljøer kan kvalificeres med begreber som: 

Hjørring bibliotek Foto: Aarhus kommune



Foto: © colourbox
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PROCES 

ÅBEN SKITSERINGSFASE:
Skitseringsfasen holdes åben ved inddragelse før, under og efter projektet. I opstarten kan med 
fordel udarbejdes en interessent analyse for at indkredse mulige brugere. Dokumentation af 
forventninger før projektet kan være nyttige i en senere evaluering. Samtalen med elever og 
lærer/pædagoger og lokalesamfundets brugere vil være afgørende for at samle grundlag for 
projektet samt løbende justering af mulige løsninger. Kortlægning af skolens bevægelsesmiljøer, 
aktiviteter og brug af personaer er oplagt som emner til workshop, så inddragelsen af brugere 
bliver konkret og tæt relateret til projektet uden at være direkte løsninger. Børnene med fordel 
kan være med i processen med beskrivelser af deres skole, før under og efter. Hvor de gode 
steder er og hvad de kan bruges til, hvad de savner mv. Det anbefales at idéer afprøves under-
vejs og gerne med prototype test af elever, så kvalitet, holdbarhed og brug løbende justeres til.

IBRUGTAGNING:
Tilbagemeldingen fra elever og lærer/pædagoger og lokalesamfundets brugere er afgørende 
hvorvidt projektet har fyldt sit mål. Det kan med fordel være både skriftligt, som i spørgeske-
maform, eller som mundtlige citater/ beskrivelser fra fx. elever. En metode til at registrere 
hvordan, hvornår og hvor meget et bevægelsesmiljø bliver brugt kan være at registrere antal, 
tid og anvendelse over en eller flere dage. Det kan også være iagttagelser af slid efter eksem-
pelvis 1/2 års brug. 

EVALUERING:
Igen bør evalueringen bygge på en erfaringsopsamling fra brugerne som beskrevet i ibrugtag-
ning. Evalueringen kan også ses i sammenhæng med begreberne beskrevet i afsnittet om for-
andring af bevægelsesmiljøerne. Ligesom resultatet bør sammenholdes med forventningerne 
før og det kortlægning i udgangspunktet viste omkring behovet for nye miljøer.



72BEVÆGELSESGLÆDE
PERSPEKTIVER
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Designguidens særlige styrke er den holistiske tilgang til forandringsprocessen. Skolen får her 
en metode til at kortlægge de eksisterende fysiske rammer, hvilket gør det muligt at skabe en 
visionær helhedsplan. Ved at have en langsigtet plan kan skolen forandre de fysiske rammer, i 
takt med økonomi og ressourser. Det sparer skolen tid og kræfter, og minimerer samtidig fejl-
investeringer. Ved at inddrage elever, lærere/pædagoger og det lokale (idræts)foreningsliv er 
processen sikret løsninger og visioner tilpasset stedet og specifikke aktiviteter. Samtidig sikrer 
forløbet, at der er fælles fodslag i forhold til en helhedsplan. Senere vil det være naturligt, at 
dele af planen skal tegnes og udføres med ekstern bistand. Helhedsplanen betyder imidlertid, 
at skolen kan arbejde detaljeret i et område uden at miste overblikket. Det bliver muligt at fo-
kusere på kvalitet, fordi planen kan udføres i små step. 

Aarhus kommune ønsker at støtte skolernes vej til alsidige bevægelsesmiljøer afspejlet i en 
langsigtet helhedsplan. Bevægelse bliver et afsæt for forandringsprocessen, med målet om at 
skabe de bedste rammer for børns varierede skoledag. Miljøer hvor der er plads til at bruge 
kroppen i mange forskellige sammenhænge. Konkret tilbyder Aarhus kommune kortere work-
shopsforløb. Kurserne afprøves på en række udvalgte skoler fra august 2015, herefter udbydes 
de mere bredt. Forløbet er et tværfagligt samarbejde mellem en konsulent, med speciale i be-
vægelse, og en arkitekt. Kurset udbydes i to moduler:

Modul 1 rummer to brugerinddragende workshops dels en for (fag)lærere/pædagoger og dels 
en for indskolingselever. Dagene vil veksle mellem inspirationsoplæg og didaktisk, pædagogiske 
aktiviteter. Eksempelvis med bevægelseskegler der placeres i det fysiske landskab. Efterfølgen-
de samler bevægelsesteamet materialet. Skolens eksisterende forhold kortlægges og der udar-
bejdes en specifik bevægelsesguide over skolens muligheder for at styrke alsidig bevægelse. 

I Modul 2 udvælger skolen og bevægelsesteamet et eller flere specifikke bevægelsesmiljøer be-
skrevet i modul 1. Ud fra en arkitektfaglig vinkel skitseres konkrete løsninger for forandring af 
bevægelsesmiljøet. Løsningerne præsenteres på et eller flere sparringsmøder med arbejdsgrup-
pen, til der er en fælles accept af de nye løsninger.

De forskellige cases vil på sigt evalueres og erfaringerne samles som et tillæg til designguiden. 
Evalueringskriterier kan eksempelvis være alsidighed, sammenhæng og kontrakt, kapacitet og 
langtidsholdbarhed. Sidstnævnte er et vigtigt succeskriterie, da skolens mulighed for at skabe 
fysiske forandringer ofte er begrænset af en stram økonomi. Med designguiden vil Aarhus kom-
mune sigte mod, at skolerne får skabt alsidige og robuste bevægelsesmiljøer, der kan fastholde 
børns interesse over tid. 

Foto: © colourbox

VEJEN VIDERE



Legeplads ved Skåde skole Foto: Aarhus kommune

PROCESBRIKKER
• Højere og lavere puls aktiviteter
• Kortlægning i  rum/rammer
• Kortlægning i aktiviteter
• Aktivitetsbeskrivelse
• Bevægelsesbegreber inde og ude
• Kvalificering af aktiviteter
• Kvalificering af rum og rammer
• Forandringsbegreber inde
• Bevægelsesmiljøer inde
• Forandringsbegreber ude
• Bevægelsesmiljøer ude 
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BEVÆGELSESGLÆDEPROCESBRIKKER
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KORTLÆGNING I AKTIVITETER 
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KVALIFICERING AF AKTIVITETER 
79

A) AKTIVITETENS NAVN:
(fx. ”bakke-diktakt” ”målerlaven” ”jeg-gik-mig-over-sø-og-land”)

B) HVORDAN ER AKTIVITETENS TEMPO:
(Højere eller lavere puls)

C) HVORDAN ER AKTIVITETENS KARAKTERISTIKA:
(spontan eller faglig formel)

D) HVEM ER MÅLGRUPPEN:
(kan idéen bruges på tværs af alderstrin ?)

E) ER AKTIVITETEN TILTÆNKT EN KONKRET PLACERING HVIS JA HVOR: 
(klasserum, fællesrum, idrætssal, mellemrum, overgang mv. )

F) HVAD ER DET FAGLIGE INDHOLD:
(kan idéen udnyttes tværfagligt ?)

G) BESKRIV AKTIVITETEN/ HVILKE ELEMENTER INDGÅR:
(gerne specifik beskrivelse)



KVALIFICERING AF RUM OG RAMMER 

A) HVILKE TYPER BEVÆGELSE SAVNER DU RUM TIL:
(Begreberne højere puls bevægelse, lavere puls bevægelse, faglig/formel og spontan bevægelse) 

B) HVILKE MILJØER TIL BEVÆGELSE FUNGERER GODT /MINDRE GODT:
(fx. klasserum, fællesrum, mellemrum, overgang mv. præciser med klassetrin og placering ”)

c) HVORDAN ER MULIGHEDERNE FOR BEVÆGELSE FORDELT PÅ TRIN:
(beskriv hvor og hvordan for fx indskoling, mellemtrin og udskoling)

D) HVAD SAVNER DU I DE FYSISKE RAMMER I RELATION TIL AT INTEGRERE BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN:
(fri gulvplads, godt lys, akustikregulering mv.)

E) HVAD SAVNER DU I DE FYSISKE RAMMER I RELATION TIL ØGET BEVÆGELSE I FRIKVARTER OG EFTER SKOLETID:
(adgang til faciliteter, idrætsrekvisitter mv.)

F) HVOR SER DU DE BEDSTE MULIGHEDER FOR UDVIKLING: 
(det kan være beskrivelse af nye aktiviteter eller præcisering af specifikt sted på skolen)
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Foto: © colourbox

Udarbejdet for Planlægning,  
Børn og Unge, 

Aarhus Kommune

Stinne Bjerre
Cand. arch. 

Tlf.: 20446685
E-mail: stibj@aarhus.dk
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