
Bevægelsesstrategi på Bakkegårdsskolen 
 

Hvad er bevægelse? 
Bevægelse er et bredt begreb, som dækker over forskellige former for fysisk udfoldelse, der kan 
gennemføres på mange måder i løbet af en varieret skoledag. 
 
Bevægelse er som et timeløst fag, der skal tænkes ind som en naturlig del af skoledagen. 
Bevægelse er et fælles anliggende, hvor det enkelte team har ansvar for at tænke bevægelse ind i 
hverdagen. Det er et felt, hvor der skal eksperimenteres og afprøves forskellige typer og 
tidspunkter for bevægelse, så vi får erfaringer med, hvad der fungerer godt, hvornår bevægelsen 
giver mening, og hvornår den er forstyrrende for elevernes læring.  
 

 

Et eksempel på en bevægelsesmodel for Bakkegårdsskolen. 

 
Ovenstående model tjener som fælles forståelsesramme for, hvordan vi kan tale om bevægelse på 
Bakkegård. Modellen illustrerer syv former for bevægelse. Inden for hver bevægelsesform findes 
en række bevægelsesaktiviteter.  
 
I modellens centrum findes nøgleordene: Begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. En 
forudsætning for, at arbejdet med bevægelse lykkes, er, at eleverne præsenteres for 
bevægelsesaktiviteter, der er forståelige, mulige at løse og værd at engagere sig i.  
 



Modellens ydercirkel illustrerer, hvordan bevægelse kan skabe nye læringsrum, der både rummer 
det kognitive, det personlige, det sociale og det fysiske læringsområde. I hver bevægelsesaktivitet 
ligger en potentiel ressource i forhold til barnets læring på alle fire læringsområder. Ydercirklen 
skal ses som et hjul, der kan drejes i forhold til hvilket læringsområde, der arbejdes med. 
 

Fælles forståelsesramme 
Mål: Teamet får en fælles forståelsesramme af begrebet bevægelse, så der dannes grundlag for 
samarbejdet om bevægelse.  
Indsats: Teamet arbejder ud fra BA’s bevægelsesmodel med at skabe en fælles forståelsesramme i 
samarbejde med bevægelsesvejlederen, og/eller bevægelsesmodellen præsenteres på et 
udviklingsmøde hvor vi sammen kan skabe en fælles forståelsesramme. 
 
 

Teamets samarbejde om bevægelse i undervisningen 
Mål: Teamet får erfaringer med at koble den faglige undervisning med bevægelse.  
Indsats: Teamet afprøver og eksperimenterer med afsæt i Claus Løgstrup Ottesens model de fem 
bevægelsestyper: 
 
 

Bevægelsestyper integreret i undervisningen 

 
 
Claus Løgstrup Ottesens model har til formål at præcisere og systematisere bevægelsesaktiviteter, 
der er integreret i undervisningen: 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/7fd470bb-e5d7-41f9-9455-f495093ee7e2/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=499&s=595.2755905511812


 

Legende aktiviteter 
Legeaktiviteter som tillægges et fagligt indhold. Fx aktiviteter fra “Leg på Streg”.  
 

Strukturering af undervisningen 
Undervisningen struktureres, så eleverne kommer op fra stolene. Rummet tages i brug i 
organiseringen af arbejdet med det faglige indhold. Fx CL-strukturer. 
 

Kropsliggørelse af det faglige indhold 
Aktiviteter, der kropsliggør det faglige indhold. Fx kropsliggørelse af figurer og bogstaver. 
 

Situeret anvendelse – ’on location’ 
Bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne arbejder med fagenes indhold ’on location’ og funktionelt. Fx 
”udeskole”- undervisning, der er flyttet ud af klasselokalet. 
 

Æstetiske læringsaktiviteter 
Bevægelsesaktiviteter, som arbejder med den æstetiske dimension og skabende 
læringsaktiviteter. Fx dramatisering og filmatisering. 
 
 
 


