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Link

http://playtool.dk/forside.aspx  
Aalborg Kommune har udarbejdet dette site til alle, der 
vil arbejde med bevægelse i undervisningen og indhold til 
den understøttende undervisning. En del af oplysningerne 
hænger sammen med tilbud i Aalborg og omegn, men det 
er et forbilledligt site, der forhåbentlig kan inspirere andre 
kommuner til at gøre noget lignende.

http://tinyurl.com/bevaegelseuvm
Undervisningsministeriet har i 2010 udarbejdet et hæfte, 
’Fysisk aktivitet og motion i Folkeskolen’, som indeholder 
mange forskellige indgange til arbejdet med bevægelse i 
undervisningen. Linket går direkte ind til den PDF-fil, der 
kan hentes og enten læses eller printes ud.

http://www.kropsklog.dk/kropsklog.dk.pdf
En gruppe lærerstuderende har udarbejdet denne elektroni-
ske bog/pdf, som indeholder mange gode ideer til aktiviteter. 
Der er fire forskellige ikoner, som anvendes til at beskrive 
indholdet af øvelserne. Hjertet: intensitet, Hænder: samar-
bejde, Rum: pladskrav og Uret: tid. De har gjort sig umage 
med at beskrive, hvad der er godt at have i klassen og øvelser 
med forskellig grad af bevægelse. 

http://tinyurl.com/motioniklassen
Dette materiale udarbejdet af konsulenter og lærere i Køben-
havns Kommune indeholder mange gode forslag til aktivite-
ter i undervisningen. Flere forskellige fag er repræsenteret i 
materialet, så der er god grund til at samarbejde med dine 
kolleger på årgangen, når I tager dette materiale i brug.

Bevægelse i undervisningen er meget oppe i tiden. Det er også en god ide at arbejde på forskellige måder, 
for at alle elever lærer så meget, som de kan. Det er dog vigtigt for mig at fremhæve, at der bør være læring 
i disse aktiviteter. Det handler altså om at finde de aktiviteter, der understøtter læringen og ikke blot træner 
eller tester noget, man allerede kan. Et godt eksempel blev givet af Pernille Pind i et foredrag: Flere elever 
skulle lære, hvor på tallinjen forskellige tal hører til. En del af eleverne skulle læse tallet og derefter indtaste 
tallet på en pc. En anden del af eleverne skulle stille sig på tallet på en fysisk tallinje og derefter indtaste tallet 
på en pc. Det viste sig, at de elever, der havde haft lejlighed til at stille sig på den fysiske tallinje, klarede sig 
bedst i svarene på pc’en. Så den form for bevægelse giver meget god mening … 
God fornøjelse med at udvælge aktiviteter i nedenstående link!

http://tinyurl.com/merebevaegelse-uvm   
De projekter, UVM har sat i gang i forbindelse med mere 
bevægelse i undervisningen, er samlet på denne side. Der 
ligger link til forløb, som er grundigt beskrevet, og som kan 
inspirere til at arbejde med bevægelse, samtidig med at 
fagligheden stadig er i fokus i undervisningen. Det er insti-
tutioner på flere niveauer, der har arbejdet under dette 
projekt, og der har været følgegrupper, som har været med 
til at skrive den endelige konklusion på projektet.

Vi har modtaget fra forlagene
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