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OPLÆGGETS INDHOLD

• Bevægelse integreret i den fagfaglige 
undervisning – i et didaktisk perspektiv 

• Eksempler på praksis undervejs



MIN BAGGRUND

Tidligere:
• Uddannet lærer, Jelling Seminarium
• Folkeskolelærer, Bredagerskolen, i 5 år
• Idrætskonsulent Vejle Kommune, i 3 år
• Efterskolelærer Vandel Efterskole, i 3 år
• Master i læreprocesser og forandringsledelse, Ålborg Universitet

Nu: 
• Lektor i det Nationale Videncenter KOSMOS, UC SYD
• Underviser på læreruddannelsen i Haderslev
• Undervisningsmaterialer til Aktiv Året Rundt
• Forskningsprojekter indenfor bevægelse, læring og trivsel 

(igangværende BIU-projekt i udskolingen, Vejle Kommune)

Claus Løgstrup Ottesen, cott@ucsyd.dk , 72665244



Bevægelse integreret i undervisningen

• Fælles sprog
• Et didaktisk afsæt
• Systematisere og kvalificere BIU-aktiviteter
• Meningsfuldt for lærere og elever
• Modvirke polarisering (Vidensråd, 2016)
• Et bredere bevægelsesbegreb
• Inkludere flere elever
• Større elevinddragelse
• Alsidig og varieret undervisning 
• Øget motivation





EN VIGTIG FORSKEL…

”Powerpauser er små, korte 
bevægelsesaktiviteter, der kan inddrages i 
undervisningen, men som ikke omhandler et 
fagligt indhold”



BIU - DEFINITION

”Bevægelsesaktiviteter, som er pædagogisk og 
didaktisk funderet, der integreres i den 
fagfaglige eller understøttende uv., og som 
omhandler et fagligt indhold”



BIU-AKTIVITETER – MED AFSÆT I DIDAKTIKKEN:

• Elevernes læringsforudsætninger

• Rammefaktorer

• Mål

• Fagindhold

• Læreprocessen

• Vurdering

(Didaktisk relationstænkning, Hiim og Hippe, 2012)



DIDAKTISKE REFLEKSIONER

• Hvilke muligheder og begrænsninger har eleverne for at deltage i BIU-
aktiviteterne?

• Har nogle elever særlige udfordringer eller ressourcer i forhold til udvalgte 
bevægelsesaktiviteter?

• Hvordan muliggør eller begrænser rammerne bevægelsesaktiviteterne, både i 
forhold til de tidsmæssige og de fysiske rammer? 

• Hvordan understøtter eller optimerer BIU-aktiviteterne elevernes læreproces?



DIDAKTISKE REFLEKSIONER

• Hvordan bidrager BIU-aktiviteterne til at nå de faglige mål og kompetencemål?

Herunder; hvordan, hvor meget og hvornår skal BIU-aktiviteterne inddrages i forhold 
til undervisningens øvrige arbejdsformer? 

• Hvordan kan BIU-aktiviteterne og elevernes læring vurderes i forhold til den 
videre undervisningsproces? Var aktiviteterne for lette eller vanskelige? Lærte 
eleverne det, der var hensigten i BIU-aktiviteten? 





1. LEGENDE AKTIVITETER

(EKSEMPEL: HURTIG PÅ AFTRÆKKEREN)



EKSEMPEL: HVEM ER JEG?



EKSEMPEL: MEMORY



EKSEMPEL: EKSPERIMENTARIET



EKSPERIMENTARIET – ELEVERNE PÅ BANEN:

Instruktion:
• Hvilke lege og aktiviteter kender I i forvejen?
• Hvilken leg har en særlig mulighed for at tillægges et fagligt indhold?
• Hvilket fag skal aktiviteten foregå i, og hvilke faglige områder skal ’trænes’? 
• Hvad skal aktiviteten hedde?
• Hvilke materialer skal bruges? 
• Hvor skal aktiviteten foregå?
• Hvordan skal ’banen’ se ud? (tegn eventuelt en opstilling)
• Hvor mange deltagere kan være med? 
• Hvilke regler/retningslinjer skal der være? 
• Hvordan startes aktiviteten?
• Hvordan afsluttes aktiviteten?
• Hvordan kan legen udvikles til at indgå i andre fag?



2. STRUKTURERING AF UNDERVISNINGEN

(EKSEMPEL: SPEED DATING)



EKSEMPEL: DE 4 VERDENSHJØRNER



EKSEMPEL: FOR ELLER IMOD



3. ’KROPSLIGGØRELSE’ AF DET FAGLIGE INDHOLD

EKSEMPEL: FORDELINGSAKSE I SAMFUNDSFAG



EKSEMPEL: PLANETERS AFSTAND TIL SOLEN I GEOGRAFI



EKSEMPEL: GEOMETRISKE FIGURER I MATEMATIK



4. ‘SITUERET’ ANVENDELSE 
– NATUR OG NÆRMILJØ

EKSEMPEL: KLASSIFICERING AF SMÅDYR



EKSEMPEL: MATEMATIK I ANVENDELSE I SKOLEGÅRDEN



5. KREATIVE OG ÆSTETISKE
LÆRINGSAKTIVITETER

EKSEMPEL: TEATER OG ROLLESPIL



EKSEMPEL: EN KREATIV LYDKULISSE



MERE INSPIRATION 

www.aktivaaretrundt.dk

www.saetskolenibevaegelse.dk

http://ntsnet.dk/bev

http://moveatschool.kk.dk

www.emu.dk

www.vicekosmos.dk



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL BIU-
MODELLEN:

1. Hvilke af de fem typer af bevægelse, oplever du, 
anvendes mest på din skole, afdeling og årgang? 

2. Hvilke af de fem typer af bevægelse egner sig bedst til 
henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling – og 
hvilke fag?

3. Hvilke muligheder og udfordringer ser du generelt i 
forhold til at integrere bevægelse i den fagfaglige 
undervisning i skolen?



TAK FOR NU… 


