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INDLEDNING 
 
Den nye folkeskole 

Bevægelse i folkeskolen skal have et klart formål. Det gælder derfor om at finde ud af, hvorfor 

og hvordan vi skal bevæge os, hvor længe vi skal bevæge os, og hvem der skal bevæge sig. Be-

vægelse skal medtænkes i alle dele af et undervisningsforløb, herunder planlægning, gennem-

førsel og evaluering, så bevægelse bliver relevant, kvalificeret, støtter op om læringsmålene i 

undervisningen og tilgodeser alle elever. Bevægelse er således et redskab til at nå målet om, at 

elevernes læring øges, samtidig med at de trives. Det er derfor vigtigt, at skolens pædagogiske 

personale på forhånd overvejer, hvorfor bevægelse og den valgte bevægelsesform er særligt 

relevant i den enkelte læringssituation og holder fokus på formålet, når bevægelsen gennem-

føres og evalueres. Bevægelse skal således være et meningsgivende element i skoledagen, fx 

når der arbejdes med;  

 Bevægelse som vej til at styrke elevernes læringsparathed og motivation.  

 Bevægelsen som et didaktisk og/eller pædagogisk redskab for at øge levernes lærings-

udbytte af undervisningen og for at styrke elevernes mulighed for at lære på flere må-

der.  

 

Med dette materiale ønsker vi at give ny inspiration til at integrere bevægelse i undervisnin-

gen med masser af idéer til den fagopdelte undervisningen. Materialet sætter fokus på bevæ-

gelse i et bredt perspektiv, hvor kroppen og de faglige aktiviteter kombineres.  

 

Målet er, at det skal være nemt at inddrage aktiviteterne i undervisningen, og der tages afsæt 

i, at der hverken kræves særlige materialer eller rammer for at gennemføre aktiviteterne. 

 

Vi håber, at aktiviteterne kan bidrage til at understøtte elevernes læreprocesser og hjælpe 

med at nå de faglige læringsmål, hvor bevægelse integreres i undervisningen på baggrund af 

en didaktisk begrundelse. Forhåbentligt kan materialet inspirere til, at man som lærer selv 

videreudvikler bevægelsesdidaktikken i forhold til de emner og fag, man underviser i.  

 

Alt i alt håber vi, at materialet kan bidrage til en varieret undervisning, der tilgodeser forskel-

lige måder at lære på, hvor bevægelse indgår som en aktiv del af læreprocessen.  

 

Rigtig god fornøjelse!   

 

 

 

Dette materiale er udarbejdet af Helle Sommerlund & Helena Løjborg  

Læreruddannelsen UC Syddanmark  



HÆFTETS OPBYGNING: 
Hæftet er bygget op således, at aktiviteterne er inddelt i fem kategorier, som ses i modellen 

nedenfor. Hæftets opbygning har til hensigt at præcisere og systematisere arbejdet med at 

integrere bevægelse i fagene, og modellen er derfor tænkt som et redskab til at kvalificere det 

didaktiske perspektiv på bevægelsesaktiviteterne.  

 

                                 
LEGENDE AKTIVITETER: Denne kategori er kendetegnet ved lege aktiviteter, der tillægges et 

fagligt indhold.  

 

STRUKTURERING AF UNDERVISNINGEN: Denne kategori omhandler, hvorledes man struktu-

rerer undervisningen, så eleverne kommer op fra stolene i arbejdet med det faglige indhold.  

 

KROPSLIGGØRELSE AF DET FAGLIGE INDHOLD: Denne kategori omhandler aktiviteter, hvor 

eleverne direkte kropsliggøre det faglige indhold.  

 

SITUERET ANVENDELSE – NATUR OG NÆROMRÅDE: Denne kategori omhandler bevægelses-

aktiviteter, hvor eleverne arbejder med fagenes indhold i den rette kontekst eller situation.  

 

KREATIVE OG ÆSTETISKE LÆRINGSAKTIVITETER: Denne kategori omhandler bevægelses-

aktiviteter, som har et særligt fokus på den kreative, æstetiske og skabende dimension.  

LÆSEVEJLEDNING: 
Hvert kapitel indledes med en kort præsentation af den pågældende kategori. Efterfølgende 

kommer der en beskrivelse af de mål der arbejdes ud fra, samt en beskrivelse af den bevægel-

sesaktivitet , som kan inddrages i undervisningen til opgaveløsningen. Det er tænkt sådan at, 

bevægelsesaktiviteterne passer til eleverne i indskolingen, og læreren har mulighed for at 

undervisningsdifferentiere i de anvendte aktiviteter. Til sidst rundes materialet af med et 

konkret eksempel på, hvorledes billedbogen samt de fem forskellige bevægelsestyper kan 

inddrages i det tværfaglige arbejde.  



GARMANNS GADE  
 

Stian Hole 

Garmanns gade er illustreret og skrevet af den prisbelønnet normand Stian Hole og er oversat 

til dansk af forfatteren Naja Maria Aidt. Garmanns gade er skrevet i 2009 og er den anden ud 

af tre bøger om Garmann. For at sætte fokus på illustrationerne, vil det være oplagt, at man til 

dette forløb, hænger illustrationerne op i klassen inden forløbet påbegyndes for på den måde, 

at fange elevernes interesse og nysgerrighed.  

 

 

 

I arbejdet med billedbogen Garmanns gade, vil materialet tage udgangspunkt i følgende kom-

petencemål efter 2. klasse: 

 

Kompetencemål efter 2. klassetrin 

 Eleven kan læse enkelte tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge 

 

 Eleven kan udtrykke i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer  

 

 Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andre liv gennem undersøgelse af 

litteratur og andre æstetiske tekster 

 

Færdigheds- og vidensmål vil danne grundlag for hver opgave og aktivitet, der indgår i mate-

rialet.  

 

 

 

Materialet tager udgangspunkt i billedbogen Garmanns gade, og dette er blot et eksempel på 

arbejdet med billedbogen i indskolingen. Forhåbentligt kan materialet inspirere til, at man 

som lærer selv videreudvikler bevægelsesdidaktikken i forhold til andet litteratur i undervis-

ningen.  



FØR VI LÆSER  

- ’LEGENDE AKTIVITET’ 
 

 

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:  

 Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig og eleven har viden om turtagning.  

 Eleven kan anvende enkelte førlæsningsstrategier og eleven har viden om enkelte før-

læsningsstrategier. 

 

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVERNE:  

 Du kan lytte til dine klassekammerater.  

 Du ved hvornår det er din tur.  

 Du kan få en forståelse for bogen, inden du har læst den. 

 

 

MATERIALER:  

Kopier af opgaven, kegler, plastiklomme, blyanter, billedbogen Garmanns gade 

 

 

INSTRUKTION:  

Eleverne er fordelt i små hold á fire-otte elever. Hver gruppe får tildelt billedbogen Garmanns 

gade og kigger rigtig godt på bogens forside, og der tales om, hvad de ser.  

Der opstilles en kegle for hvert hold. Opgaven placeres under keglerne (opgaven kan ses på 

næste side).  

 

En elev fra hver gruppe løber op til gruppens kegle. Her skal han/hun skrive én ting han/hun 

husker fra forsiden af bogen. Eleverne i gruppen skiftes til at løbe op og skrive én ting i tekst-

boksen, og det gælder om, at skrive så mange forskellige ting fra forsiden som muligt på fx to 

minutter. Denne aktivitet gentages to gange. Først udfyldes tekstboks 1, og derefter udfyldes 

tekstboks 2.  

 

 

EVALUERING:  

Læreren samler op den stillede opgave. Har eleverne opnået læringsmålene?  



IMENS VI LÆSER   

- ’STRUKTURERING AF UNDERVISNINGEN’ 
 

 

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:  

 Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten og eleven har viden om måder at begrun-

de sin opfattelse på.  

 Eleven kan udpege centrale elementer og eleven har viden om tema, genre, forløb og per-

son-skildring. 

 

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVERNE:  

 Du kan fortælle dine klassekammerater hvad du føler og tænker om teksten. 

 Du kan fortælle om personerne i teksten.  

 

 

MATERIALER:  

Billedbogen Garmanns gade, kopier af opgaven  

 

 

INSTRUKTION:  

Læreren læser en kort tekst højt. Teksten læses tre gange, imens skal eleverne lytte og notere 

hvad de tænker om Garmann.  

 

Eleverne går rundt blandt hinanden, og når læreren siger ’stop’, skal man finde sammen med 

en anden. Eleverne fortæller hinanden, hvad de har noteret i tekstboksen. Når læreren siger 

’gå’, går eleverne igen rundt og finder sammen med en ny, når der siges ’stop’. Herefter fortæl-

ler eleverne igen hinanden, hvad de har noteret.   

 

 

EVALUERING:  

Læreren samler op den stillede opgave. Har eleverne opnået læringsmålene?  

 



NÅR VI HAR LÆST   

- ’KROPSLIGGØRELSE AF DET FAGLIGE INDHOLD’ 
 

 

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:  

 Eleven kan få øje på sproglige træk og eleven har viden om enkelte sproglige, lydlige og 

billedlige virkemidler.  

 Eleven kan deltage i rollelege og rollespil og eleven har viden om dramatiske roller.  

 

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVERNE:  

 Du kan finde ord om personernes tanker ud fra teksten.  

 Du kan deltage i rollelege.  

 

 

MATERIALER:  

Kopi af opgaven  

 

 

INSTRUKTION:  

Opgaven gennemgås på klassen. Klassen skal gå på jagt i teksten og læreren skriver ned, hvad 

eleverne mener, Garmann tænker. Klassen skal lave så mange tankebobler til Garmanns tan-

ker som muligt.   

 

Eleverne er fordelt i små hold á to-fire eleverne. Hver gruppe vælger en tankeboble, og skal 

mime denne til resten af klassen. Det gælder for klassen om, at finde ud af, hvilken tankeboble 

gruppen mimer, ved at stille spørgsmål. Gruppen, der mimer, må kun svare ’ja’ eller ’nej’.  

 

 

EVALUERING:  

Læreren samler op den stillede opgave. Har eleverne opnået læringsmålene?  



FREMLÆGGELSE   

- ’KREATIVE OG ÆSTETISKE LÆRINGSAKTIVITETER OG SITU-
ERET ANVENDELSE – NATUR OG NÆROMRÅDE’ 

 

 

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:  

 Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme og eleven har viden om enkelt krops-

sprog.  

 Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser og eleven har viden om enkle vurde-

ringskriterier.  

 

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVERNE:  

 Du kan udtrykke dig med krop og stemme. 

 Du kan i samarbejde med dine klassekammerater fremstille og vurdere et billede 

 

 

MATERIALER:  

Kopier af opgaven, billeder fra Garmanns gade, telefoner/ipads 

 

 

INSTRUKTION:  

Eleverne er fordelt i små hold á tre-fire elever. Hver gruppe får tildelt en illustration fra bil-

ledbogen Garmanns gade, og skal ud fra dette, med fantasi og innovation, kreere deres egen 

fortolkning af billedet. Eleverne arbejder i den ’rette’ kontekst eller situation, og det kan her 

være nødvendigt, at inddrage nærområdet og naturen.  

 

Hver gruppe skal fremlægge deres fortolkninger, og billederne vises på klassen. Eleverne skal 

fremlægge billedet ud fra de opstillede punkter i opgaven (punkterne kan ses i opgaven på 

næste side).  

 

 

EVALUERING:  

Læreren samler op den stillede opgave. Har eleverne opnået læringsmålene?  



Tværfagligt samarbejde  
 

I arbejdet med Garmanns gade vil der være mulighed for tværfaglige forløb. Dette inspirati-

onsmateriale giver her to eksempler på aktiviteter, hvor det tværfaglige element er i fokus.  

 

 

Natur/teknik  
Eleverne fremstiller et herbarium. I denne tværfaglige aktivitet arbejder eleverne både inden 

for ”situeret anvendelse – natur og nærområde” og  ”Kreative og æstetiske læringsaktiviteter”, 

hvor eleverne skal indsamle materialer, i form af blade, blomster m.m. – som afslutningsvis 

samles og præsenteres i et herbarium.  

 

 

Billedkunst 
Eleverne fremstiller postkort med inspiration fra Garmanns gade. I denne tværfaglige aktivi-

tet arbejder eleverne inden for ”Kreative og æstetiske læringsaktiviteter”, hvor eleverne 

fremstiller et produkt i form af et postkort – som afslutningsvis sendes til en de holder af. 

 

 

 


