
Tema 3: Motion og bevægelse 

Fase A- Hvordan vi arbejder med motion og bevægelse allerede nu? 

• I indskolingen arbejder flere lærere dels med bevægelse i undervisningen som led i den daglige 

undervisning i form af lege, drama og lignende. Dels lægger flere lærere et bevægelseselement ind i 

undervisningen fx i form af gå- eller løbeture. 

• På indskoling/mellemtrin har vi Skolen i Skoven (udeskole), som ud over cykelturen involverer 

læring med konkrete materialer og bevægelse i skoven. 

• Desuden har vi de seneste 5 år haft temauge i forbindelse med Grønt Flag, som også har involveret 

bevægelse. 

• Som del af idrætsundervisningen har vi jævnligt besøg af eller besøger idrætsforeninger. 

• I udskolingen bruger vi ekskursioner og feltbiologiske undersøgelser som led i bevægelse og motion. 

Ture til strand, hav, skov og vandløb foregår på cykel eller i gang.  

• Vi har deltaget i kampagnen med ”Alle børn cykler”, og har i udskoling idræt som ekstra tilvalg. 

I sfo 

• Udeskole, alle børn er ude i samtlige frikvarter. 

• Når børnene kommer i sfo; er de hver dag ude en halv time, hvor fokus er på forskellige aktiviteter; 

fx boldspil, gå på stylter, køre mooncars, tegne med kridt m.fl. 

• Der er også minimum en time dagligt; hvor hal/boldbane-aktivitet tilbydes; fx stikbold, rundbold, 

dans, jorden er giftig på redskaber mv. 

• Læring om sociale spilleregler i et boldspil, fx at lære at tabe eller vinde, konflikthåndtering, 

kropsbevidsthed, grovmotorisk træning, socialt samvær på tværs af alder.  

• Ca. 1 time pr. uge tilbydes ”børneyoga”; hvor nogle børn lærer at tune ind og blive nærværende; vi 

varmer op sammen, laver enkeltmands øvelser, partnerøvelser, gruppeøvelser… I forløbene 

gennemgås forskellige temaer, fx Dyr i skoven, årstider mv. 

 

• Fase B - Analyse og vurdering 
• Vi har klart oplevet det som en styrke, at eleverne dels møder bevægelse i deres undervisning både 

inden- og udendørs.  

• Det er vores opfattelse af alle elever profiterer af denne form for undervisning. Både de faglige ikke 

så velfunderede og de bogligt stærke elever. 

• Desværre har vi ikke valide resultater fra vores egen skole, der underbygger denne opfattelse. Her 

har vi en svaghed i, at vores arbejde bygger på opfattelser og andres evalueringsår. 

• Bør vi evaluere dette mere systematisk? 

• Gennem blandt andet vejrtrækningsøvelser (børneyoga i sfo) styrker og udvikler børns ro og nærvær. 

Øvelserne hjælper bl.a. børn med at lære at fokusere; samle deres tanker og udelukke forstyrrelser. 

Når børn får bedre koncentrationsevne, bliver de mere opmærksomme og modtagelige, og det bliver 

nemmere for dem at være opmærksomme i skolen. Det er en ikke-konkurrencepræget aktivitet, så 



alle børn kan være med til alle øvelser uden at bekymre sig om at tab. Alt i alt giver en øget 

opmærksomhed og koncentration større selvværd og selvtillid, åbenhed overfor forandring, en 

følelse af samhørighed, at udvikle personlige og sociale kompetencer, at respektere sig selv og andre 

mennesker… 

 

• Fase C - Praksis som vi vil udvikle 
• Der er i nogle klasser og på nogle årgange en praksis, som vi kan drage nytte af. 

• Vi vil i højere grad videndele om metoder og resultater. 

• Vi skal opstille mål for vores arbejde med motion og bevægelse, så vi kan udføre en god evaluering, 

som kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Ikke mindst de kommende år, hvor det bliver et 

lovkrav. 

• Dette kræver nogle tovholdere. Idrætsfagudvalget? AKT? 

• Visionen er, at der på baggrund af "best practise" på skolen og inspiration udefra opstår og udvikles 

en kultur, hvor motion og bevægelse er et naturligt og positivt bidragende element i undervisningen 

• Vores vision i udskolingen er, at vi får oprettet valghold, hvor eleverne laver, tilrettelægger og 

udfører motion med/for de yngre klasser, så eleverne derigennem opnår udbytte på flere plan af 

undervisningen. Både i planlægningsfasen og i udførelsen. 

• Udedag i sfo en gang månedlig, med forskellige udendørsaktiviteter såsom tur i skov og strand, 

rollespil i skoven m. fl. 

• Større fokus på trivselsøvelser i sfo såsom ”børneyoga” i hverdagen; mere end én time ugentlig. 

 


