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BAGGRUND
Projekt Find Din STI – Sundhed, Trivsel og Identitet var et projekt, hvor der blev arbejdet
tværfagligt mellem idrætslæreren og dansklæreren i 5.-6. klasse i fire klasser. Projektet tog afsæt i
at det ikke er det vi har oplevet i livet der gør os til dem vi er, det er de historier vi kan fortælle om
det vi har oplevet i livet der gør os til dem vi er. Den grundlæggende hypotese var at elevernes
sundhedskompetencer steg i takt med at de fik mulighed for at fortælle om deres oplevelser med
bevægelse og sundhed. Elevernes identitet hænger i høj grad sammen med de historier de kan
fortælle om dem selv til omverdenen. Når eleverne kan fortælle historier om meningen med de
lege og idrætsaktiviteter de har lavet har de lært noget om idræt, leg og bevægelse. Vi ville derfor
afprøve hvordan en fokuseret indsats på at give eleverne muligheder for at fortælle andre omkring
deres oplevelser med deres kroppe, bevægelse og sundhed generelt kunne afføde en tydeligere
identitet omkring sundhed og bevægelse.
Projektet er finansieret af KOSMOS, Nationalt Videncenter for Kost, Sundhed og Motion og
gennemført i et samarbejder mellem Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syddanmark og
Nordagerskolen i Ringe. Projektarbejdere har været lektor, ph.d. Jesper von Seelen fra UC
Syddanmark og lærer Annette Fuglsang fra Nordagerskolen.
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KORT BESKIVELSE AF PROJEKTET
Projektet startede med en workshop, hvor de deltagende lærere sammen med projektlederne og
en indbudt psykolog planlagde forløbet. Først gennemgik psykolog Martin Nevers ganske kort det
teoretiske afsæt for projektet. Ud over dette oplæg modtog de deltagende lærere bogen ’Narrativ
praksis i skolen’. Workshoppen sluttede af med at lærerne fik mulighed for at planlægge de første
helt konkrete aktiviteter. Fra hver klasse deltog en dansklærer og en idrætslærer og det var
samarbejdet mellem disse to fagligheder der var projektets kerne.
Efterfølgende afprøvede fire forskellige klasser en lang række aktiviteter i en seks måneders
projektperiode med løbende opfølgning fra en projektmedarbejder. Ved at koble dansktimerne og
idrætstimerne lykkedes det at skabe rum for at eleverne øvede sig i at skabe fortællinger omkring
sundhed og bevægelse. Nogle aktiviteter lagde op til at arbejdet med fortællingerne lå integreret i
idrætten/legen, mens andre aktiviteter fungerede på den måde at idrætten/legen først blev
afviklet i idrætstimerne og efterfølgende arbejdede eleverne med historierne om det de havde
oplevet i dansktimerne.
Efter projektperioden blev de bedste aktiviteter samlet ind og samlet i dette inspirationskatalog.
Aktiviteterne er beskrevet således at det forhåbentligt er muligt for lærere der ønsker at arbejde
med det narrative i arbejdet med bevægelse og sundhed at printe den enkelte aktivitet uf og
komme hurtigt i gang.
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IDEER TIL UNDERVISNINGEN
Den grundlæggende ide er simpel:
Eleverne laver noget praksis (leg, idræt, fysisk aktivitet) og bliver efter aktiviteten bedt om at
reflekterer over og efterfølgende beskrive hvad de har oplevet. Når eleverne fortæller om deres
oplevelser bidrager det til at eleverne opbygger en identitet omkring sundhed, bevægelse, leg og
idræt.
Den grundlæggende skabelon for en aktivitet kunne se således ud:
1. fase:

Samtaler med børnene om deres foretrukne måder at være sunde på (formålet her
er at børnene bliver opmærksomme på hvilke fortællinger de allerede har om dem
selv og sundhed).

2. fase:

Iværksættelse af aktiviteter som kan strække børnenes erfaringer med sundhed. For
at kunne fortælle om sundhed, skal børnene også have erfaringer med sundhed.

3. fase:

Samtaler mellem børnene hvor de udvikler fortællinger om dem selv i relation til
aktiviteterne i 2. fase, og hvor eleverne får mulighed for at lytte og lade sig inspirere
af hinandens fortællinger. Der er lavet en lille spørgeguide til de enkelte aktiviteter
der kan hjælpe eleverne med at reflekterer over deres oplevelse.

Som underviser skal vi hjælpe eleverne med at træne i at fortælle om sig selv, og vi skal hjælpe
eleverne med få lyttere til disse fortællinger, så de blive gyldige fortællinger.
På de kommende sider finder du konkrete forslag til aktiviteter og spørgeguides. Disse aktiviteter
er kun eksempler og fungerer alene som inspiration – du kan bruge næsten hvilken som helst leg /
aktivitet.
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#1 EKSPRESSIV IDRÆT OG DANS
Emne:

Materialer:
Sted:
Aktivitet:

Skabe positive fortællinger om ekspressive idrætsaktiviteter og
dans. Nogle elever oplever barrierer for at deltage i ekspressive
aktiviteter – især mens andre kan se på. Det er derfor vigtigt at
få skabt nogle positive fortællinger om det at danse / spille
teater osv.
Et musikanlæg og plads til at danse / spille teater
Idrætshallen og klasselokalet
Eleverne bruger 3-4 undervisningsgange (idrætstimer) på at
lære en dans og slutter af med at vise dansen for hinanden.
Timerne er bygget op sådan at læreren underviser i dansen den
første lektion mens anden lektion bruges på andre aktiviteter.
Ved næste undervisningsgang er der en kort repetition og der
arbejdes videre med det næste af dansen. Eleverne kan evt.
være med til at bestemme hvilken genre der skal danses (hiphop, jive, folkedans). Den sidste gang viser eleverne hele
dansen. Det kan evt. være drenge der viser pigerne og
omvendt. En anden mulighed er at hele klassen viser dansen
for en anden klasse.
Alternativt kan eleverne arbejde med selv at lave et lille
teaterstykke med afsæt i et tema de har arbejdet med i
dansktimerne. Her er 3-4 timer givetvis for lang tid og eleverne
kan ofte både nå at øve sig og vise deres stykke på en
dobbeltlektion.

Efterbehandling:

Spørgeguide:

Efter, og måske også under, forløbet arbejdes der i
dansktimerne med at skabe gode fortællinger omkring
processen og den læring der har fundet sted.
Efter at eleverne har lavet deres lille stykke eller dans skal de
fortælle om hvordan det har været at lave ekspressiv idræt /
ekspressive aktiviteter. Dette sker i dansktimerne.
 Hvordan var det at danse foran dine klassekammerater?
 Havde du inden forløbet nogle reservationer omkring
det at danse foran dine klassekammerater?
 Hvad sker der når man bliver genert?
 Kan du give eksempler på noget du har lært i den tid I
øvede jer på dansen?
 Var der noget/nogen der hjalp dig så du turde stille dig
op foran dine klassekammerater – hvis ja, hvad?
 Hvornår tror du at du skal/vil danse næste gang?
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#2 BOLDSPIL
Emne:

Materialer:
Sted:
Aktivitet:

Skabe positive fortællinger om boldspil – især for pigerne. I
dette tilfælde fodbold. Mange piger bliver ekskluderet fra
fodbold og andre boldspilsaktiviteter og har derfor ikke et godt
forhold til boldspil. Dette forløb skal give pigerne (men
selvfølgelig også drengene et positivt forhold til boldspil)
Masser af bolde og god plads
Klasselokalet & idrætshallen / udearealer
Eleverne laver et seks ugers fodboldforløb i idrætstimerne hvor
undervisningen er kønsopdelt. Der er fokus på en række
tekniske (tæmning, aflevering, skud på mål, dribling &
hovedstød) og taktiske (gøre sig spilbar, opdækning, offside &
overtalsspil) elementer. Dermed også sagt at der ikke er fokus
på at vinde.
Det vigtigste er at de elever der ikke er så dygtige til fodbold får
en masse boldberøringer og er med i spillet hele tiden. Der
spilles derfor hele tiden med små hold (3-6 spillere) og mange
bolde.
De elever der er dominerende (gode til fodbold) får til opgave
at gøre de andre elever bedre.

Efterbehandling:

Spørgeguide:

Efter, og måske også under, forløbet arbejdes der i
dansktimerne med at skabe gode fortællinger omkring
processen og den læring der har fundet sted.
Eleverne skal fortælle om hvordan det har været at være med i
et forboldforløb hvor der har været tid til at lære noget om
fodbold og plads til at alle kunne være med.
 Fortæl lidt om dit forhold til fodbold for seks uger siden.
 Har dit forhold til fodbold ændret sig?
 Hvad har du lært i dette forløb?
 Hvad skulle der til for at du fortsætter med at spille
fodbold i frikvartererne eller i fritiden?
 Kan du komme i tanke om et helt specifikt eksempel
hvor du lykkedes rigtigt godt med en bestemt detalje?
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#3 UDEAKTIVITETER OG ADVENTURERACE
Emne:
Materialer:
Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:

Spørgeguide:

Skabe positive fortællinger om leg og bevægelse i naturen og i
området omkring skolen.
Kort over skoleområdet, papir, måske stopur og andet
afhængigt af hvilke aktiviteter man vælger.
Skolens og nærområdets udearealer.
Et fire ugers forløb i idrætstimerne omkring adventure-race og
udeaktiviteter. Forløbet skal klæde eleverne på til at
gennemføre det store adventurerace som forløbet sluttes af
med. Det endelige adventurerace varer 3-4 timer og er en reel
udfordring for eleverne. Det må gerne være lidt hårdt og
udfordrerne man skal selvsagt tilpasses elevgruppen. I forløbet
indgår orienteringsaktiviteter, løb, cykling, problemløsning og
teambuilding.
Efter, og måske også under, forløbet arbejdes der i
dansktimerne med at skabe gode fortællinger omkring
processen og den læring der har fundet sted.
Eleverne skal gerne opleve en succesoplevelse ved at komme
igennem adventureracet og bruge denne oplevelse som afsæt
for en række positive fortællinger om det at lege og bevæge sig
i naturen og i området omkring skolen
 Kan du give et eksempel på et tidspunkt i løbet af racet
hvor du oplevede at du måtte presse dig selv.
 Hvordan var det?
 Kan du give et eksempel på et tidspunkt hvor gruppen
arbejdede rigtigt godt sammen.
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#4 DIKTATFORBEREDELSE
Emne:
Materialer:

Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:
Spørgeguide:

Diktatstafet
En seddel med alle diktatordene i den ene side og i den anden
side skal der være plads til at skrive navne på dem der har
stavet ordene.
I klassen eller et lidt større rum.
Elever opdeles i hold på 5-6 personer i hver gruppe. Gruppen
vælger en ud, som skal stå i den anden ende af hallen, med
sedlen med alle diktatordene. Herefter starter stafetten, første
løber, løber til den anden ende af hallen, hvor der står et
gruppemedlem med diktatordene. Første løber bliver hørt i et
af ordene og når han har stavet det rigtigt, må han løbe tilbage.
Derefter er det den næste i rækken, dette gentages til alle har
været igennem alle ordene.
Når øvelsen er færdig, skrives diktaten.
Lad eleverne sætte sig i de grupper de løb i, følgende spørgsmål
stilles:





Diktatord
Grise
Stald
Bondegård
Traktor
Hestevogn
Halmballe
Skovl

Hvordan var det at løbe i denne aktivitet?
Kan du godt lide at løbe. Hvorfor/hvorfor ikke?
Tror du det er sundt at løbe?
Ved du hvorfor det er/ hvorfor det ikke er sundt at
løbe?

De der staver ordene korrekt
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#5 FLIPOVER-STAFET
Emne:
Materialer:
Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:
Spørgeguide:

Repetition af emne eller brainstorm til nyt emne.
 Flipoverpapir sættes op på væggen
 Et ark til hvert team
Alle steder – med god plads til at bevæge sig
Eleverne deles i hold af 4-5 personer. Holdene stiller sig i hver
sin række ca. 3 meter fra deres flipover-ark. På signal fra
læreren løber holdets første holdmedlem op til arket med
holdpennen og skriver 1. Idé eller svar. Holdmedlem 1 løber
tilbage, giver holdpennen til holdmedlem 2 og stiller sig bagerst
i rækken. Så er det holdmedlem 2 der løber. Legen fortsætter
indtil tiden er gået.
Efter stafetten ser man på, hvad der er kommet op på tavlerne
og snakker om det på klassen. Der findes evt. et vinderhold.
 Hvordan arbejdede I sammen i gruppen om opgaven?
 Hvordan gjorde du dig klar til at løbe?
 Hvem i gruppen bakkede dig op?
 Hvad gjorde de?
 Hvordan bakkede du de andre op?
 Hvad er vigtigt for dig, når du skal have opbakning, eller
når du skal bakke andre op?
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#6 FORFATTERSTJERNELØB
Emne:
Materialer:

Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:
Spørgeguide:

Repetition af forfatterskabsforløb, hvor man skal stille
spørgsmål i alt hvad der er blevet undervist i.
 6-7 poster med spørgsmål/opgaver angående det
forfatterskab man har været igennem.
 Evt. et stopur
 Afkrydsningsark, så man kan se hvem der har været ved
hvilke poster.
Udenfor
Eleverne deles i hold af 2-3 personer pr. hold. Holdene får hver
især at vide, hvor de skal løbe hen, uden de andre hold hører
det. Når de har løst opgaven, kommer de tilbage til start. Her
aflevere de opgaven og bliver sendt af sted til næste post.
Når et hold har været ved alle poster, løber de tilbage til start
og tiden skrives ned og løbet er slut. Aktiviteten kan selvfølgelig
også sagtens gennemføres uden konkurrenceelementet hvis
det ikke virker motiverende for den gruppe elever der skal lave
aktiviteten.
Når stjerneløbet er forbi, gennemgås svarene på klassen som
en slags repetition.
 Fortæl lidt om hvordan det var at løbe i denne aktivitet?
 Var du motiveret af, at det var i konkurrence med de
andre hold?
 Hvordan arbejdede I sammen i gruppen?
 Var der nogen i gruppen der bakkede dig op?
 Hvad gjorde de?
 Hvordan bakkede du gruppen op?
 Hvad er vigtigt for dig, når du skal have opbakning, eller
når du skal bakke andre op?
 Hvad betyder andres opbakning for dig?
 Får du lyst til at løbe hurtigere, når du mærker
opbakning fra gruppen?
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#7 HUSKESPIL
Emne:

Sammensatte ord

Materialer:

20 poster med postnummer, bynavn og et billede på. Svarark
med postnummer trykt på - bynavn skal skrives ud for
postnummeret, samt plads til at skrive nedenfor, hvad billedet
på det pågældende post forestiller.
(Eks. På post - Odense C, Opvaskebørste, 5000)
Sted:
Helst udenfor, eller et stor hal med mulighed for ophængning
af poster.
Aktivitet:
Eleverne arbejder alene, (kan gøres i makkerpar, så skal
eleverne løbe sammen) og finder en base hvor deres svarark er
placeret sammen med en blyant. Svararket og blyant skal bliver
her hele tiden. Eleven skal nu ud og finde alle posterne i en
vilkårlig rækkefølge, det gælder så om at få noteret, det rigtige
bynavn ved det rigtige postnummer, samt hvilket billede der er
på den pågældende post. Kan elever huske det hele i en
omgang, må der selvfølgelig gerne løbes til alle 20 poster med
det samme. Eleven er færdig når alle poster er noteret eller
læreren stopper øvelsen. Der lægges også vægt på stavning, så
bynavne er stavet korrekt, eksempelvis stort bogstav i
egennavne.
Efterbehandling: Snak i klassen om hvad elever fik ud af øvelsen. Hvad var godt
og hvad var dårligt ved øvelsen?
Spørgeguide:
Gå sammen to og to:
A interviewer B og omvendt i to gange 5 min:







Hvordan var det at løbe i denne aktivitet?
Løb du tilbage efter hver post eller tog du flere af
gangen?
Kan du godt lidt at løbe? (hvorfor/hvorfor ikke?)
Ved dine kammerater om du er god til at løbe?
Hvor ved de det fra?
Kunne du godt tænke dig at være bedre til at løbe
(hvorfor/hvorfor ikke?)
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#8 LUFTER
Emne:
Materialer:
Sted:
Aktivitet:

Ilt til hjernen – et afbræk
Eleverne
Alle steder. Klassen, udenfor.
Eleverne skal efter koncentreret arbejde have en pause.
Eleverne samles i en rundkreds. De får nu fortalt, at de skal på
en rejse ud i verden. Dette fortælles af læreren. De starter
turen i fx Kina. Dette vises ved, at man laver et squat og samler
hænderne foran brystet i ”bedestilling.”

Hver gang ordet Kina nævnes skal man lave denne figur. Så
fortæller læreren, at rejsen går videre til fx Rusland. Her laver
eleverne kosak-dans.

Så går turen videre til fx Hawaii. Her laver eleverne hulahuladans..

Efterbehandling:
Spørgeguide:

Osv…. Man kan selv finde på de lande man har lyst.. Man kan
godt få eleverne til at komme med bud på lande og øvelser
dertil. Til slut siger læreren en masse lande i træk. Gerne det
samme land to gange i træk.
Snak i klassen om hvilken effekt denne ”lufter” har.
Spørg på klassen:
- Hvorfor er det godt med pauser i undervisningen?
- Kan du godt lide at være aktiv i dine pauser?
(Hvorfor/hvorfor ikke?)
- Fortæl om en pause du har haft, hvor du var aktiv, som
gjorde det lettere at koncentrere sig efterfølgende.
- Hvem i klassen kan lide at være aktiv i pauserne?
- Fortæl om hvorfor du godt kan lide at være aktiv i
pausene
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#9 MADRAS-LEG
Emne:
Materialer:
Sted:
Aktivitet:

Opvarmning, samarbejde, problemløsning.
En stor madras.
Indenfor i hallen.
Aktiviteten er udarbejdet til, at eleverne skal kommunikere og
samarbejde for at løse opgaven bedst muligt. Eleverne deles i
to hold.
 Hvis der er mange elever på hvert hold, inddeles
holdene i yderligere to hold - dvs. et hold 1A og 2A og et
hold 1B og 2B.
 Den store madras vendes på hovedet og lægges i
midten af salen. Ved at den vendes på hoved gør, at den
kan glide nemt over gulvet.
 Hvert hold stiller sig med ca. ti meter til madrassen.
Eleverne stiller sig på en række, hvor alle kigger på
madrassen.
 Nu skal hvert hold skiftes til at løbe mod madrassen og
kaste sig på maven på madrassen. Gøres dette på
samme tid fra alle elever, vil madrassen rykke sig langt.
Hvis eleverne lander på maven på forskellig tid, vil
madrassen ikke flytte sig særlig langt.
 Det gælder om, at eleverne timer deres fælles løb, så
alle lander samtidig.
 Det hold, der først får madrassen ned over det andet
holds baglinje, vinder.

Illustration:

Elever

Elever
X
X
X
X

Efterbehandling:

Spørgeguide:

Madras

Baglinjen, som
madrassen skal
ned bag.

Man kan vælge at stoppe øvelsen midt i legen, hvor eleverne
kan gå sammen i hver sin gruppe og diskutere taktik. Ellers kan
man vente til et af holdene har vundet og så køre
øvelsen/legen endnu en gang.
 Kunne du lide legen (hvorfor/hvorfor ikke?)
 Kan du godt lide sådan nogle lege, hvor man skal bruge
sin krop? (Hvorfor/hvorfor ikke?)
 Hvordan arbejdede I sammen?
 Hvordan kunne I vide hvad der skulle til for at få
madrassen til at bevæge sig langt?
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#10 NAVNEORD-TILLÆGSORD-UDSAGNSORD-STAFET
Emne:
Materialer:

Ordklasser
3 store stykker papir ved siden af hinanden. Sedler med navneord,
udsagnsord og tillægsord i forskellige bøjninger. Mindst 20 ord i
hver ordklasse.
Sted:
Klasselokale, aula, gymnastiksalen, eller andet rum med god plads
Aktivitet:
Del klassen i hold á ca. 5 elever. Klassen skal nu lave en stafet.
Første mand i rækken, trækker en seddel og løber hen til den
plakat hvor sedlen passer. Hvis det er et navneord, anbringes
sedlen på det stykke papir med overskriften ”navneord”. Når
første elev når tilbage, trækker næste elev en seddel og løber hen
og anbringer den på den seddel hvor den passer. Stafetten
fortsætter indtil alle på holdet har været igennem aftale antal
gange eller indtil holdet ikke har flere sedler.
Efterbehandling: Snak på klassen (tal sammen tre og tre). Én spørger, en lytter og
en svarer. Den der lytter skal lytte efter svar, som vil passe på det
de også selv ville have svaret.
Spørgeguide:
 Kunne du lide, at I skulle bevæge jer? (Hvorfor/hvorfor
ikke?)
 Kunne du lide, at der var lidt konkurrence med i øvelsen?
 Hvem i gruppen bakkede dig op?
 Hvad gjorde de?
 Hvordan bakkede du de andre op?
 Hvad er vigtigt for dig, når du skal have opbakning, eller
når du skal bakke andre op?
 Hvornår har du oplevet god opbakning?
 hvordan har det været at lave dette lille interview
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#11 ORDKLASSEOPVARMNING
Emne:
Materialer:

Sted:
Aktivitet:

Dansk, gymnastikopvarmning, samarbejde.
 Laminerede skilte med hvert et ord: Tillægsord, navneord,
forholdsord, udsagnsord.
 En masse små ord (forholdsord, udsagnsord, tillægsord og
forholdsord) i forskellige farver.
Indenfor i hallen
Aktiviteten er tilegnet opvarmning til et springgymnastiksprogram
 I hvert af salens 4 hjørner ligger der navnet på en
ordklasse.
 Fx: Navneord, Udsagnsord, Tillægsord og Forholdsord.
 Eleverne er delt i 5 grupper med hver sin farve. Rød, gul,
blå, grøn og lilla.
 Hvert hold er fordelt ud mellem de forskellige
ordklasser.
 Inde i midtercirklen på gulvet ligger der ord som tilhører
alle ordklasser. De er blandet i alle farverne.
 Når der bliver fløjtet, skal en elev starte med at løbe ind
i midten, tage et kort og løbe ud og placere det i den
rigtige ordklasse.
 Herefter løber man hurtigt tilbage til sin gruppe og
næste mand løber.
Det hold som får fordelt ordene hurtigst har vundet. Eleverne
skal både samarbejde, lave fysisk aktivitet samt øve sig indenfor
det danskfaglige.

Illustration:
Tillægsord

Udsagnsord

Efterbehandling:
Spørgeguide:

Navneord

Herinde ligger ordene, som skal
fordeles ud til ordklasserne. Ordene
ligger i forskellige farver, Lige mange
af hver.

Forholdsord

De forskellige farver i siderne er de
fem holds ”base”.

Snak i klassen om hvad øvelsen er god til og hvad den ikke er så
god til. Er der nogen ”fælder”, noget man kunne lave bedre?
 Fortæl lidt om hvordan det var at løbe i denne aktivitet.
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Var det sjovt at være fysisk aktiv til en danskopgave?
(Hvorfor/hvorfor ikke?)
Hvordan arbejdede I sammen i gruppen om opgaven?
Hvem i gruppen bakkede dig op?
Hvad gjorde de?
Hvordan bakkede du de andre op?
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#12 REFERAT-STAFET
Emne:
Materialer:

Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:

Spørgeguide:

At kunne huske en teksts handling
 Brikker med forskellige centrale sætninger, der beskriver
handlingen i teksten.
 Stor plakat med numre på
Alle steder – med god plads til at bevæge sig
Eleverne deles i hold af 3-5 personer (Man kan ændre på
gruppernes sammensætning, som man vil). Eleverne skal sætte
de brikker de henter i den rigtige rækkefølge. Man må hente én
brik ad gangen og man skal skiftes til at løbe af sted. I gruppen
diskuterer man hvor brikken passer – på denne måde ”tvinges”
eleverne til at begrunde deres valg over for hinanden.
”Vinderen” er det hold, der har flest brikker placeret i den
rigtige rækkefølge
Efter stafetten går vi de forskellige holds svar igennem og vi
drøfter om de brikker som er valgt, er de korrekte og er de
placeret korrekt. Hvad kan de huske fra teksten? – det er her
vigtigt at der kan argumenteres. På denne måde får eleverne
genfortalt historien flere gange.
Eleverne går sammen to og to og stiller hinanden spørgsmål.
 Var det sjovt at I skulle løbe i denne øvelse?
 Betød det noget for dig, at det også var en
konkurrence?
 Hvordan gjorde du dig klar til at løbe?
 Hvem i gruppen bakkede dig op?
 Hvad gjorde de?
 Hvordan bakkede du de andre op?
 Hvad er vigtigt for dig, når du skal have opbakning, eller
når du skal bakke andre op?
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#13 RUNDBOLD MED REGLER
Emne:
Materialer:

Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:

Spørgeguide:

Diskussion, taktik, motorik, ”boldbasis”, samarbejde.
 Kegler til opstilling af en alm. rundboldbane.
 Forskellige kaste/skyderedskaber såsom:
Alm
rundboldbat,
tennisbolde,
torpedolignende
kasteredskab, andre sjove kasteredskaber.
Udendørs på græs.
Eleverne er delt i to lige store hold. Det ene hold(1) starter i
”marken”, og skal prøve at gribe de ting, modstanderholdet (2)
kaster ud. hold 2, skal prøve at få så mange personer rundt om
den opstillede rundboldbane. Skyder man uden for banens
sider, bliver man dømt ude og holdet har hermed én død. Hvis
bolden passerer baglinjen i skuddet/kastet, men stadig er
indenfor siderne, er bolden ikke ude. Det hold, som er inde, må
få 3 døde. Herefter skifter indehold med udehold.
Efter ca. 4 min. afbryder læreren spillet. Hvert hold skal nu gå
sammen i en kreds og diskutere og beslutte en regel, som kan
forbedre ”deres” spil. Inde-holdet kan fx. ønske banen mindre,
så det bliver nemmere at løbe rundt. Udeholdet kan ønske, at
inde-holdet kun må kaste med venstre. Herefter spilles spillet
igen. Nu med de nye regler. Læreren sørger for, at det ikke er
helt umulige krav/regler der bliver stillet. Man må ikke ændre
på antal døde. Efter nye 4 minutter, bliver der igen lavet
om/nye regler. Måske har holdene nu byttet plads, og helt nye
taktikker skal sættes i brug.
Eleverne kommer til at diskutere meget om hvad der gør spillet
godt/dårligt. Der diskuteres i mindre grupper, hvilket gør der
nemmere for alle, at få et ord indført. Eleverne er selv
medbestemmende i regler og spillets gang. Dette kan skabe
god motivation for nogle.
Tal sammen i trioer:
 Hvad var let eller svært ved denne leg for dig?
 Hvad er det du allerede kan, som gjorde det der var let
nemt for dig? Hvordan/hvornår har du lært det?
 Hvad gjorde du for at overkomme det der evt. var
sværere under legen?
 Hvad vil du gøre for at holde fast i det du har lært, eller
lære endnu mere?
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#14 SAMMENSATTE ORD
Emne:

Sammensatte ord, navneord, udsagnsord.

Materialer:

Blå og røde A4 ark med udsagnsord og navneord på. (Eks.
Svømme - Bil - Tøj - Dør mm.)
Gymnastiksal, aula eller andet større rum.

Sted:
Aktivitet:

Efter behandling:
Spørgeguide:

Eleverne går sammen i makkerpar. A4 arkene ligger spredt ud
over gulvet med bagsiden opad, så de ikke kan se hvad det står.
Makkerparret har fast base hvor fra den ene starter. Det går nu
ud på at samle så mange sammensatte ord så muligt, på en
fastsat tid af læreren (ca. 10 min). En makker starter med at
løbe ud og vende et ark (blå) han løber derefter tilbage til basen
med ordet. Den anden makker skal nu ud og vende et nyt ark
(rød), og se om det kan sættes sammen med det første ord, og
derved danne et sammensat ord. Lykkedes det har gruppen fået
et stik, som de beholder. Det forstsætter med at hente et nyt
ord. Passer ordet ikke sammen med det første, lægges arket
tilbage på plads, og anden makker løber tilbage til basen og
bytter med første makker, der så skal finde et ord der passer,
det fortsætter de med indtil de har et stik (sammensat ord).
Tilslut tælles stikkene sammen og det sammensatte ord læses
op, findes ordet ikke, annulleres stikket.
Snak i klassen om hvad elever fik ud af øvelsen. Hvad var godt
og hvad var dårligt ved øvelsen?
Eleverne interviewer hinanden to og to sammen med nogen de
ikke løb sammen med (2 gange 3 min.):
 Hvad var du god til undervejs: (ex. At heppe på
makkeren, at huske hvor kortene lå, at løbe hurtigt, etc)
 Har du altid været god til det? hvordan er du blevet god
til det?
 Er der noget du gerne vil være bedre til? Hvorfor?
 Har du nogle tricks du gerne vil give videre?
 Hvis vi to skulle være makkere næste gang, hvad skulle vi
så være opmærksomme på?
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#15 STJERNEKÆB MED QR-KODER (ORDSPROGSANALYSER)
Emne:
Materialer:

Sted:
Aktivitet:

Efterbehandling:
Spørgeguide:

Ordsprogsanalysere
 10 poster med en plastiklomme, med en QR-kode i.
 Mobiltelefoner med et scanningsprogram. Fx Scanlife
 Hjemmeside: www.qrstuff.com
Alle steder. Men udendørs er godt. Så kan eleverne få løbet en
masse.
Eleverne deles i hold af 3-5 personer (man kan ændre på
gruppernes sammensætning, som man vil). Eleverne bliver
sendt ud til de forskellige poster, fra en fast station, hvor
læreren sidder. Når eleverne har fundet posterne, finder de en
kode. Eleverne skal scanne koden med deres mobiltelefon og et
spørgsmål dukker nu op på deres telefoner. Et spørgsmål i
denne opgave kunne være: Hvad betyder det, at man ikke skal
kaste med sten, når man selv bor i et glashus? Herefter kan
eleverne vælge at sende opgaven tilbage med svar til læreren
via mobilen, eller de kan skrive svaret ned på et papir. Eleverne
løber herefter tilbage for at få en ny post, de skal løbe ud til.
Løbet slutter, når eleverne ha været alle poster igennem
Snak i klassen om hvad elever fik ud af øvelsen. Hvad var godt
og hvad var dårligt ved øvelsen?
 Hvad var du god til undervejs (At løbe, at løse opgaven,
finde posterne)?
 Hvad var let eller svært undervejs?
 Hvordan kan man evt. hjælpe hinanden med at huske?
 Hvordan fandt I rundt imellem posterne?
 Hvad betød det for jer at I skulle bevæge jer imellem
posterne for at få spørgsmålene (i kunne jo have siddet i
en klasse og svaret på dem)?
 Hvad er jeres erfaringer med at bevæge jer og løse
opgaver samtidig? Prøv at huske på andre gange hvor i
gør det?
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#16 LÆSE-HØJT-ØVELSE
Titel:
Emne:
Materialer:

Læse-højt-øvelse
Øvelse i at læse højt for andre.
6-8 forskellige tekster. Det kan f.eks. være tekster fra en
bestemt genre – gys, fantasi, eventyr osv. Hvis man skal i
gang med et forløb med en bestemt genre.
Sted:
Rundt omkring på skolen
Aktivitet:
Eleverne deles i grupper af en 3-4 elever. Der gives nr. 1, 2, 3
og 4 til eleverne i gruppen. Eleverne får et kort over skolen,
hvor der er indtegnet hvor teksterne ligger. Gruppen finder
en tekst og nr. 1 i gruppe læser højt for de andre i gruppen.
Når nr.1 er færdig med at læse op, giver nr. 2 et referat af
hvad han har læst op. Når nr. 2 har givet et referat, giver nr.
3 teksten en overskrift. Derefter går gruppen til næste tekst.
Nu er det nr. 2 der starter med at læse, nr. 3 der giver
referat, nr. 4 der finder en overskrift. Osv.
Efterbehandling: Eleverne samles i klassen og snakker om genre og hvad der
er kendetegnende for netop den genre man har valgt.
Spørgeguide:
 Kunne du godt lide, at I skulle bevæge jer, for at
komme til næste tekst?
 Hvad er det gode ved at skulle bevæge sig?
 Kan du godt lide, at bevæge dig?
 Er det sundt at bevæge sig? (Hvorfor/hvorfor ikke?)
 Kan du bedre koncentrere dig, når du lige får lov at
bevæge dig lidt?
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