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INTRODUKTION 

Dette vidensnotat udspringer af projektet Styrket læring gennem tilpasset bevægelse i skolen 

for børn med særlige behov. Notatet bygger på indsamling af viden fra praksis og fra 

publiceret forsknings- og udviklingsarbejde om bevægelse, trivsel og læring i skolen for børn 

med særlige behov. Der kan tages afsæt i denne viden, når der senere skal udvikles 

vejledninger og materialer til pædagogisk personale på skolerne.  

 

Notatet indledes med en præsentation af den metode, vi har anvendt til at indsamle viden. 

Dernæst præsenterer vi målgruppen af elever med særlige behov. 

 

Notatet er herefter delt i 3 hovedafsnit: 

 

Del 1: Sammenhængen mellem bevægelse, trivsel og læring 

Her ser vi på, hvad vi ved om sammenhængen mellem henholdsvis bevægelse og trivsel, og 

sammenhængen mellem bevægelse og læring. Vi giver følgende tre psykologiske emner 

særlig opmærksomhed: 

a. Eksekutive funktioner 

b. Viljestyret opmærksomhed 

c. Stress- og arousalregulering 

Desuden giver vi i dette afsnit eksempler på forskellige typer af bevægelse, der bliver 

anvendt i undervisning. 

 

Del 2: Hæmmende faktorer for deltagelse i bevægelse 

I dette afsnit sætter vi fokus på hæmmende faktorer for anvendelse af og deltagelse i 

bevægelse i undervisningen. Herunder præsenteres også strukturelle og organisatoriske 

udfordringer for inklusion og bevægelse. 

 

Del 3: Fremmende faktorer for deltagelse i bevægelse 

Her ser vi nærmere på fremmende faktorer for deltagelse i bevægelse i undervisningen. I 

dette afsnit samles de specialpædagogiske og didaktiske metoder til, hvordan bevægelse kan 

indgå i undervisningen af børn med særlige behov 

Vidensnotatet er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Simon Madsen, UCL/FIIBL; 

Andreas Bolding Christensen, UCL/FIIBL; Lars Breum, SDU/FIIBL; Johan Stubbe Østergaard, 

Videnscenter om handicap; Heidi Gabriel, Videnscenter om handicap og undertegnede Tine 

Soulié 

 

Vidensnotatet kan med fordel suppleres med Vidensgrundlaget fra ansøgningen til det 

aktuelle projekt, TIBIS.dk, Alle til idræt (Soulié et al 2018) og MOV:Es særnummer Tilpasset 

idræt og bevægelse i skolen.  
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Metode 

Litteratur:  
Litteraturgennemgang fra lignende projekter, som deltagerne har deltaget i, er blevet samlet 

og suppleret med nye søgninger gennem SDU’s bibliotek og Videnscenter om handicaps 

adgang til biblioteksdatabaser. I tidligere projekter har fokus primært været på faget idræt, 

men i dette projekt er der et særligt fokus på bevægelse i andre fag end idræt. 

Interviews 
Med udgangspunkt i en fælles undersøgelsesguide (se bilag) er en række personer blevet 

interviewet. Som det ses af tabellen herunder repræsenterer de interviewede forskellige 

typer af skoler, fagpersoner, alderstrin og målgrupper. Det er primært fagpersoner, der har 

med elever med kognitive vanskeligheder at gøre, der er blevet interviewet, eftersom at 

denne elevgruppe udgør langt den største gruppe af elever med særlige behov. 

 

Skole Fagperson Alderstrin Målgruppe 

Distriktsskoler, almene klasser Lærer indskoling Kognitive vanskeligheder 

 Lærer udskoling Kognitive vanskeligheder 

 Lærer  Kognitive og bevægelsesvanskeligheder 

Distriktsskoler, almene og 

specialklasse 

Afdelingsleder + 3 

lærere 

 Kognitive vanskeligheder 

 Lærer udskoling Bevægelsesvanskeligheder (eks. CP) 

 Lærer mellemtrin Kognitive vanskeligheder 

 Lærer udskoling Kognitive vanskeligheder 

Distriktsskoler m. mellemformer Pædagog  Kognitive vanskeligheder 

Specialskoler Lærer Indskoling Kognitive vanskeligheder (ADHD, autisme) 

 Lærer mellemtrin Bevægelsesvanskeligheder (eks. CP) 

 Pædagog udskoling Kognitive vanskeligheder (ADHD, autisme) 

 Lærer udskoling Kognitive vanskeligheder (generelle 

indlæringsvanskeligheder) 

Konsulenter Pædagogisk konsulent  Kognitive vanskeligheder 

 Synskonsulent  Synsvanskeligheder 

 ergoterapeut  Bevægelsesvanskeligheder (Muskelsvind) 
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I en tidligere undersøgelse (2019 - ikke publiceret) har det været en vigtig iagttagelse, at 

krop og bevægelse er et tværfagligt fokusområde, når det handler om børn med særlige 

behov. På skoler kan der foruden pædagogisk personale også være terapeutisk personale 

tilknyttet. Her kan det være det terapeutiske personale, der står for bevægelse med eleverne 

med særlige behov og oftest med et individuelt fokus. 

 

De forskellige diskurser, fagpersonerne repræsenterer, kan have betydning for begrundelsen 

for og forståelsen af bevægelse og dermed også for valget af, hvordan man gennemfører 

bevægelse med eleverne. En vigtig pointe er, at to meget forskellige erkendelsesteoretiske 

traditioner i form af empirisme (naturvidenskab og medicinsk) og fænomenologi synes at 

løbe i parallelle spor (Madsen 2018). Formålene med at lave bevægelse er forskellige, og 

dermed bliver de pædagogiske og didaktiske metoder samt valg af aktiviteter det også.  

 

Vi anvender i TIBIS2-projektet bevægelsesdidaktikken fra iMOOW!-projektet, hvis 

kategorier, formål og kendetegn er beskrevet i figuren herunder. Aktiviteter fra fx terapi kan 

evt. inspirere til aktiviteter i de forskellige områder af bevægelsesdidaktikken. 
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Målgruppen  

Med betegnelsen ”Elever med særlige behov” har vi her fokus på, at eleverne kalder på særlig 

opmærksomhed, for at undervisningen med bevægelse tilrettelægges med benyttelse af 

specialpædagogiske og – didaktiske metoder.  

 

Vi har kategoriseret vanskeligheder, der overordnet har brug for de samme typer af 

pædagogiske og didaktiske metoder. 

 

 Kognitive vanskeligheder 

Funktionelle vanskeligheder ift. opmærksomhed og socialt samspil. Fx. elever 

med ADHD, autisme, angst, traumer fra eks. krig/flugt, 

tilknytningsforstyrrelser og med psyko-sociale og emotionelle problemer. 
 

 Bevægelsesvanskeligheder 

Fx Cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, erhvervet hjerneskade, 

amputation, gigt, knogleskørhed. 
 

 Synsvanskeligheder 

 Blinde, svagsynede 

 

Eleverne kan have flere forskellige typer af vanskeligheder på samme tid. For eksempel har 

børn med cerebral parese ofte også kognitive vanskeligheder. Det er værd at huske på, at 

eleverne er helt forskellige som individer med hver deres personlighed, følelser, interesser, 

relationer, kompetencer og særlige behov for støtte. De er unikke personer selvom de pga. 

karakteren af deres handicap har symptomer, som er fælles for andre elever med samme 

type af handicap. Så man må som fagperson først og fremmest tage udgangspunkt i eleven og 

ikke i handicappet eller symptomerne, når man skal tilrettelægge bevægelse i 

undervisningen. Men samtidigt kan man have stor hjælp af viden om typen af handicap, og 

hvad der med baggrund i symptomerne herfor kendetegner børnenes vanskeligheder, og 

hvilke metoder der findes til at støtte børnene på baggrund heraf. 

1. BEVÆGELSE, TRIVLSEL OG LÆRING FOR BØRN MED 
SÆRLIGE BEHOV 

Nedenstående er en kortere opsummering af relevant viden om sammenhængen mellem 

bevægelse, trivsel og læring for børn med særlige behov. Fokus er som nævnt på bevægelse i 

skolen i andre fag end idræt, men meget af den viden, vi har, er hentet fra idrætsområdet. 
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Bevægelse og trivsel 
Fysisk aktivitet bidrager til øget selvtillid, selvopfattelse og selvværd (Pedersen m.fl. 2016). 

Men det er underforstået, at det handler om aktivitet i et miljø med fokus på mestring og 

personlig udvikling, oplevelser af egne kompetencer, relationer til andre og 

medbestemmelse og ikke et miljø præget af konkurrence og præstationer (Bangsbo m.fl 

2016). Lærerens og pædagogens rolle bliver derfor at vælge en undervisningsform, hvor 

aktiviteterne ikke blot er taget direkte fra den traditionelle idrætsverden med dens normer 

og værdier. De skal derimod vælge en didaktik og specialpædagogik, hvor alle børn føler sig 

inkluderede og oplever mening og mestring. 

 

Deltagelse i bevægelsesfællesskaber i skolen er afgørende for følelsen af at være del af 

fællesskabet og at etablere gode relationer. 

 

Bevægelse kan være med til at skabe begejstring og trivsel gennem deltagelse i inkluderende 

bevægelsesfællesskaber, hvilket beviseligt har betydning for børn og unges læring (Basch 

2010). Skolen udgør en særlig social kontekst for idræt og bevægelse med gode muligheder 

for at arbejde med relationsopbygning og med at styrke fællesskabet gennem kropslige 

aktiviteter (Sederberg, Bahrenscheer, & Kortbek, 2017). Deltagelse i bevægelsesfællesskaber 

udvikler sociale kompetencer og identitetsdannelse (Graham, Truscott, Powell, & Anderson, 

2016).  

 

Erfaring viser, at deltagelse i bevægelsesaktiviteter for nogle elever med psykiske 

vanskeligheder fungerer som et frikvarter fra symptomer og derfor har betydning for 

børnenes trivsel og læringsparathed. Fysisk aktivitet kan evt. fungere som en slags naturlig 

medicinering på grund af udskillelsen af beroligende og dæmpende stoffer i hjernen.  

 

Studier viser, at fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på mental sundhed - f.eks. en 

medvirken til reduktion af angst, depression og samspilsproblemer. (Jensen et.al.2015) 

 

Det antages, at deltagelse i leg og bevægelse medfører en lang række psykologiske fordele og 

således har en positiv effekt på mange væsentlige områder i menneskets liv: empowerment, 

oplevelse af mening, velvære, positiv sindsstemning, øget social kompetence og oplevelse af 

kropslig kompetence  

(Kissow og Klasson, 2018). 

 

Eksklusion fra bevægelse i skolen, som vi ved sker i stor udstrækning (DH 2019), er således 

udelukkelse fra vigtige sociale fællesskaber. Der er stor risiko for, at det påvirker lysten til at 

gå i skole, trivslen og evnen til at lære, negativt. 

 

Sociale relationer er afgørende for, om elever inviteres ind i bevægelsesaktiviteter (Ladekjær 

2016) Arbejdet med positiv relationsdannelse og inklusionskultur i sammenhæng med 

bevægelsesaktivitet i undervisningen er således vigtigt for at sikre børn med særlige behovs 

deltagelse i bevægelsesaktiviteter generelt. Og omvendt kan netop bevægelsesaktiviteter, 

som nævnt, benyttes som metode i arbejdet med relationsdannelse og inklusionskultur. 
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En elevs velbefindende afhænger af samhørighedsoplevelse, legefyldte eksperimenter og 

glæden ved at være fælles om meningsskabelse. For at udvikle selvværd og styrke må man 

fastholde glæden ved livet, og det er legen som skabt til (Hart 2015). Legefyldte, fysiske og 

omsorgsfulde relationer har stor betydning for børn, der er stressede, utilpassede, 

udadreagerende eller tilbagetrukne og, som f.eks. er utrygge i deres relationer og 

ekskluderet fra kammeratskabsrelationer. Disse børn har behov for at blive en del af 

fællesskaber, hvor de støttes i at indgå i hensigtsmæssig interaktion med andre. Det er 

gennem disse oplevelser, selvværd udvikles. Med støtte kan børnene udvikle kompetencer til 

at kunne reflektere og mentalisere (at kunne reflektere både over egne og andres følelser), 

således at de kan møde de udfordringer, der skal til, for at de kan udvikle deres emotionelle 

potentiale bedst muligt. (ibid) 

Bevægelse og læring 
Der er efterhånden mange studier og erfaringer, der styrker vores viden om og tro på, at 

bevægelse fremmer læring (Bangsbo et al., 2016, Pedersen m. fl. 2016). Forskningen viser, at 

eksempelvis bevægelsespauser kan være effektive til at styrke koncentration, faglig 

præstation og trivsel samt øge den samlede mængde fysisk aktivitet i skolen (Watson et al. 

2018; Daly-Schmidt et al. 2018; Fedawa et al. 2018).  

 

Vi ved også, at læring gennem kroppen er essentielt hele livet igennem, men især i børns 

opvækst (Fredens 2018, Schilhab 2017).  

 

Børn med handicap deltager ikke i alle skolens aktiviteter, hvis de går i almenskole. De bliver 

i særlig grad udelukket fra bevægelse (Danske Handicaporganisationer temperaturmåling 

2019). Det er paradoksalt, for vi ved, at børn med vanskeligheder i særlig grad netop har 

behov for bevægelse i undervisningen (Fredens 2018, Schilhab 2017, Hansen 2000). I følge 

psykolog Mogens Hansen er muligheden for læring gennem kroppen for nogle børn med 

særlige behov en afgørende betingelse for, at de kan gå i almen skole og ikke skal henvises til 

specialskole (Hansen 2000). 

 

Der er f.eks. belæg for, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børn med 

udviklingsforstyrrelser, hvor adfærden er relateret til deres diagnose/særlige behov, og 

direkte har betydning fx for deres læring. Fx. oplever børn med ADHD, at fysisk aktivitet gør 

dem roligere (Azrin m. fl., 2007), mindre impulsive (Medina m. fl., 2010; Chang Y. m. fl., 

2012), mere koncentrerede (Hill LJ m.fl., 2011; Lin C. m.fl., 2013), og at det mindsker 

humørsvingninger og aggressiv adfærd (Hoza m.fl., 2015). 

For nogle elever er bevægelse i undervisningen direkte en betingelse for læring. I det følgende 

gives eksempler på, hvorledes og hvorfor bevægelse er vigtig for børn med hhv. kognitive 

vanskeligheder (  ), synsvanskeligheder (  ) og bevægelsesvanskeligheder (  ). 

 
 

Leg 

Eksempler på, at elever med vanskeligheder særligt har behov for bevægelse 
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”Nogle elever har svært ved at hæmme impulser i forhold til 

bevægelse og regulere sig ift. ubehag, når man har sensoriske, 

selvregulerende og eksekutive udfordringer, som elever med fx 

autisme ofte har. Bevægelse skaber chance for at regulere sig 

og dermed mulighed for at rette opmærksomhed på fagligt 

indhold frem for mod at løse opgaven med at sidde stille. 

Variation i aktivitetsniveau i løbet af dagen og timen er 

afgørende for elevens koncentration og selvregulering.” 

- (Clasen & Thomsen, 2019)   

 
 

”Jo mere konkret og håndgribelig undervisningen 

kan laves, jo bedre for vore børn” 

- (Lærer, Nordskolen)    
 

 

”Fordi børnene ikke kan se, er det vigtigt at lære om verden 

gennem kroppen. Fx ved at mærke på og eksperimentere med 

konkrete genstande. Elevernes eneste måde at forstå verden på 

og erhverve sig ny viden, begreber, kundskab og færdigheder er 

gennem kroppen med sanser og bevægelse i spil, udover via en 

verbal, og for nogle, alt for abstrakt symbolsk repræsentation. 

Eleverne har brug for at bruge sig selv som hele mennesker: for 

at fremme socialisering, få livserfaringer, blive livsduelige. De 

skal erfare – ikke blot lytte.”   

- (Synskonsulent)   
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”De fysiske handicap påvirker elevens udholdenhed, 

afhængigt af handicappets sværhedsgrad. Det påvirker 

derfor også elevens faglige ydeevne og adfærd. Det kan 

for eksempel være, at eleven ikke kan fastholde 

opmærksomheden i længere tid ad gangen, har en 

dårlig arbejdshukommelse og er rastløs.”  

- (Karten 2020)   

 

 

”Vores børn bliver hurtigt udtrættede. De kan ikke holde 

opmærksomheden så længe og har derfor brug for 

pauser med bevægelse. Det giver dem et boost at lave 

bevægelse – vækker dem lidt – det skaber motivation - 

de efterspørger det også selv – men det skal være leg; 

de gider ikke f.eks. cirkeltræning”  

- (Lærer, Friluftsskolen)   
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Især tre psykologiske faktorer er i fokus, når man ser på sammenhængen mellem bevægelse 

og læring for børn med særlige behov. De tre faktorer har særlig betydning for elever med 

kognitive vanskeligheder. De tre faktorer er henholdsvis eksekutive funktioner, viljestyret 

opmærksomhed og arousal. Ofte har eleverne med særlige behov udtalte vanskeligheder på 

disse tre områder. Vanskelighederne er hæmmende for trivsel og læring samt deltagelse i 

bevægelse. Samtidig er det områder, hvor bevægelse netop kan have en positiv virkning på 

elevernes trivsel og evne til læring. 

 

Eksekutive funktioner sikrer evnen til at modstå impulsive handlinger og bevare 

koncentrationen, selv når man bliver forstyrret. Eksekutive funktioner er afgørende for at 

løse problemer og at kunne lægge planer, følge dem og være fleksible. (Fredens 2018, Elvén 

m. fl., 2012) 

 

Eksekutive funktioner har altså betydning for læring og trivsel. Hos en stor del af børn med 

særlige behov optræder der ofte en række vanskeligheder med de eksekutive funktioner.  

 

Fysisk aktivitet har en øjeblikkelig påvirkning af de eksekutive funktioner, viser flere studier, 

og der er en længevarende effekt af længere aktivitetsforløb (Schulz A. & von Seelen 2017). 

Det handler på den ene side om at orientere sine impulser hen imod læring og udvikling, og 

på den anden side om at kunne styre impulser og følelser, således at man kan indgå i sociale 

fællesskaber (von Seelen, 2017).  

 

Fysisk aktivitet før undervisning har en indirekte virkning på eksekutive funktioner. Men 

fysisk aktivitet, som har et kognitivt indhold, der er direkte rettet mod de funktioner, der 

indgår i eksekutive funktioner (eks. enactive aktiviteter), har en direkte virkning på de 

eksekutive funktioner. Afgørende er samspillet mellem hjerne, krop og omverden (Fredens 

2018). En enactive tilgang er derfor hensigtsmæssig i forhold til læring (Se en forklaring af 

begrebet ”enactive” i figuren med iMOOW!s bevægelsesdidaktik på side 4). 

 

Deltagelse i bevægelsesaktiviteter formodes derfor generelt at kunne have en særlig 

betydning for børn med særlige behov. Det er i hvert fald påvist, at fysisk aktivitet styrker de 

eksekutive funktioner hos børn med kognitive vanskeligheder (Ash T m. fl., 2017). 

 

 
Børn fødes med nysgerrighed og opmærksomhed over for verden. Det at få retning på 

opmærksomheden, så man ser, sanser, opdager og oplever det vigtige og spændende, lærer 

børn af voksne. Det er primært den viljestyrede opmærksomhed, som er påkrævet, hvis man 

skal lære nyt fagligt stof. Det kræver, at man kan blive engageret og optaget af stoffet, og at 

man kan bibeholde fokus i passende tid. Mange børn oplever at være ikke-kompetente, hvis 

Eksekutive funktioner 

Viljestyret opmærksomhed 
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de ikke magter at symbolgøre erfaringer og erfare gennem symboler (eks. de verbale sprog), 

som det f.eks. sker i dansk, sprog og matematik. De bliver urolige, hvis kroppen, sansningen 

og undersøgen ikke er på programmet i skolen. De har behov for en kropslig, sansende og 

eksperimenterende tilgang til undervisning.  (Hansen 2000).  

 

Børns lyst til at lære kommer fra en iboende nysgerrigheds- og opmærksomhedskapacitet, 

som skaber fundament for læring (Trevathen og Panksepp 2015). Denne kapacitet skal 

understøttes gennem lærerens strukturerede, engagerede undervisning med forståelse for 

barnets såvel følelsesmæssige som kognitive niveau (Hart 2015 s. 83).  

 

Det er vigtigt at vække barnets lyst og selvvirksomhed frem for at indprente kundskaber. Leg er 

barnets vigtigste præstation … en samhørighedsoplevelse, legefyldte eksperimenter og glæden 

ved at være fælles om meningsskabelse. For at udvikle selvværd og styrke må man fastholde 

glæden ved livet, og det er legen som skabt til. (ibid.) 

 

Mange børn og unge med handicap har behov for særlig støtte og stimulering til at lege, at 

være fysisk aktive, og at være fysisk aktive sammen med andre. De skal motiveres og guides 

til en viljestyret opmærksomhed til at udforske verden gennem kroppen og at være 

deltagende i bevægelsesaktiviteter (Hansen 2000; Hammar & Johansson 2008, Rechnagel & 

Soulié 2017).  

 

Opmærksomhedsevnen påvirkes bl.a. af det aktuelle arousalniveau, følelsesmæssige tilstand 

og stresstilstand. (Dunn 2012, Wiegaard og Høj 2019) 

 

For at lære skal arousalniveauet (graden af vågenhed) hverken være for lavt eller højt.  

 

Mange børn med kognitive vanskeligheder har problemer med at tolke og bearbejde 

sensoriske input (sensorisk støj), og de har problemer med at regulere sig i forhold til deres 

følelsesmæssige oplevelser. Negativ stress, for høje krav, manglende forudsigelighed og 

struktur, for voldsomme ydre stimuli kan skabe angst og medføre, at arousal aktiveres og 

konstant bliver for højt. Der opstår konflikter, når de krav, der stilles, ikke er tilpasset det 

stressede barn.  

 

Negativ stress og forhøjet arousal kan nedsætte de kognitive funktioner eks. 

opmærksomhedsevnen og reguleringen af impulsive handlinger. Evnen til selvregulering 

styrkes af, eller følges med, evnen til at kunne justere sin arousal. Styring af arousal er 

grundlæggende uden for viljens kraft men styres primært sensorisk og emotionelt, men det 

er muligt at tone og hjælpe arousal på vej i den ønskede retning via sine bevægelser og 

tanker. Og det er muligt med opmærksomhed på aktiviteter og relationer at påvirke 

arousalniveauet (Wiegaard & Høj 2019).  

 

Arousal 
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Konflikthåndteringsstrategier (eks. taktisk kapitulering) kan hjælpe børn i affekt og sænke et 

for højt arousalniveau. Det er vigtigt at huske, at ”Kids do well, if they can” (Ross Green) 

 

Bevægelse i undervisningen kan være med til at hjælpe hjernens styringsfunktion i forhold 

til både arousal og opmærksomhed (Classen og Thomsen 2019) 

 
 
 

Tydelig struktur, genkendelighed og forudsigelighed kan have betydning for elevens 

stressniveau, når eleven skal deltage i bevægelsesaktiviteter.  

 

Behovet for forudsigelighed fordrer grundig forberedelse af eleverne om og tydelig 

information om, hvad der forventes af dem, og hvad der skal ske før, under og efter 

bevægelsesaktiviteten. (Appelgren et al 2020) 

 

Det kan f.eks. være en fordel at arbejde med få aktiviteter med mange variations- og 

indholdsmuligheder. Det betyder, at bevægelsen er velkendt, og det dermed er trygt at 

deltage i aktiviteten.  

 

Visse typer af bevægelsesaktiviteter har en særlig indflydelse i forhold til at sænke et for højt 

stress- og arousalniveau og at skabe ro og velbefindende. Mange oplever, at traditionelle 

bevægelsesaktiviteter som eks. en løbetur efterfølgende kan give ro i kroppen. Men mange 

skoler har også gode erfaringer med aktiviteter med særligt fokus på kraftig påvirkning af de 

taktile sanser (følesansen) og proprioceptive sanser (muskel-ledsansen, stillingssansen og 

det kinæstetiske ('bevægelsessansen') fx gennem muskelaktivitet med stor power. Nogle 

elever er dog taktilt sarte, og kan forbinde andre personers eller genstandes berøring med 

stort ubehag, så det er vigtigt med kommunikation med eleven og tolkning af elevens 

signaler. 

 
 
 

Fokus på bevægelses nyttevirkning kan kalde på en instrumentel og terapeutisk brug af 

bevægelse i skolen. Men det er ikke hensigtsmæssigt. I både spørgsmålet om hvilken struktur 

og ramme, man som fagpersonale skal skabe for undervisningen samt hvilke typer af 

aktiviteter, man skal vælge, har det, afhængigt af alder og modenhed, betydning at inddrage 

elevernes egne perspektiver.  

 

Det er også vigtigt at være lydhør over for elevernes eget perspektiv og styrke elevernes 

oplevelse af at tilhøre et fællesskab ved at skabe tillidsfulde relationer gennem at læreren 

bidrager med et godt samarbejde eleverne imellem. Vigtigheden af, at se elevers uligheder 

som en tilgang i undervisningen, betones, for at give gode forudsætninger for elevers 

deltagelse og inklusion i det sociale samspil (Appelgren et al 2020). 

Bevægelsesaktiviteter, stress og arousal 

Elevernes perspektiv 
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Eksempler på bevægelse i skolen 
Hermed nogle eksempler på måder bevægelse bruges med succes i forbindelse med 

undervisning af børn med forskellige typer af kognitive vanskeligheder:  

 
Nest metoden 

I Nest-klasserne i Århus får eleverne tilbud om både fælles og individuelle 

bevægelsesmuligheder. 

 

Begge dele må tænkes ind i måden man håndterer bevægelsen på og tænkes ind i lektionens 

naturlige rutiner. At bevægelsen i løbet af timen er struktureret, rammesat, rutinemæssig og 

genkendelig kan bidrage til at både elever med og uden eks. autisme kan indgå på lige fod i 

bevægelsesaktiviteter (Bentholm, 2013) 

 

Et eksempel er individuelle muligheder for at gå ud på gangen til en bevægelsesstation. 

Eleven viser et bevægelseskort til læreren og går ud på gangen. Her hænger en kort 

instruktion med piktogrammer/billeder og en opskrift:  

 

1. Tag 10 armbøjninger på væggen 

2. Gå tilbage til din plads 

(Classen og Thomsen 2019) 

 

Power- og massageprogrammer 

Flere af de interviewede lærere giver som nævnt eksempler på, at deres elever har glæde af 

et særligt powerprogram med fokus på de taktile og proprioceptive sanser. Aktiviteter med 

høj muskulær kraft (eks. tunge løft, træk, skub eller kraftig styrkeøvelser for store muskel 

grupper) og massage med kraftige tryk (evt. med brug af en stor bold) har en beroligende 

effekt og er stressdæmpende og arousalregulerende. Det gør eleverne rolige og fokuserede 

og betyder større læringsparathed. Det har også indflydelse på elevernes trivsel og relationer 

med andre. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at tænke den type af bevægelsesaktiviteter 

ind som del af de samlede aktiviteter for alle børn. 

 

Skydning 

Annegrete Månsson har i sit Ph.d.-studie påvist, at der i skydeidræt med 10-14 årige børn 

med en ADHD-diagnose eller udtalt opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og 

impulsivitet, foregår en kropslig læring, som er transfomativ, og som også i andre situationer 

og settings bl.a. kan anvendes til at styrke nogle af de eksekutive funktioner og styre 

arousalniveauet. Det har betydning i skolen, hvor de anvender nogle af de lærte kropslige 

færdigheder og fornemmelser til at skabe koncentration omkring faglig læring. Forældre og 

børn oplever større ro og koncentration. Børnene oplever at få succeser gennem skydning og 

det styrker, sammen med den kropslige læring, deres trivsel (Ph.d. forsvar februar 2020)  

De elementer, som skydning består af: åndedræt, kropsstilling, fokusering kan evt. overføres 

til andre typer af aktiviteter, som med fordel kan indgå i undervisningen. 

 

Marjatta 
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Kostskolen Marjatta er en Rudolf Steiner skole for elever med kognitive vanskeligheder – 

primært med udviklingshandicap. Som del af de pædagogiske metoder indgår masser af 

bevægelse; især med fokus på rytme, sanglege, folkedans, kædedans, rim og remser. Der er 

stor fokus på æstetiske læreprocesser med musik og bevægelse. 

 

Aktiviteterne indeholder klare traditioner, ritualer, strukturer. En forskergruppe har 

dokumenteret, at eleverne oplever stor bevægelsesglæde og begejstring og 

fællesskabsfølelse ved at deltage i aktiviteterne (Bille, Krantz & Schmidt 2017). 

 

Både selve typen af aktiviteter og måden aktiviteterne er organiserede og strukturerede på 

kan evt. inspirere til bevægelse på andre skoler.  

2. HÆMMENDE FAKTORER FOR DELTAGELSE I BEVÆGELSE 

I det følgende vil vi præsentere, hvilke hæmmende faktorer, litteraturen og de interviewede 

personer peger på og oplever, at der er for deltagelse i bevægelse.  

En af de gennemgående kommentarer angående barnets følelser omkring deltagelse i 

bevægelse, som kan være hæmmende for deltagelse, er følelsen af utryghed. Alle 

interviewpersoner har på den ene eller anden måde peget på, at aktiviteterne kun kan 

lykkes, hvis børnene oplever en tryghed i aktiviteten.  

Problemer kan f.eks. dreje sig om:  

- den uro, der opstår, når der sker skift mellem eks. stol-bord-aktiviteter og 

bevægelsesaktiviteter. Det kan føre til for højt arousalniveau, angst, kaos, 

udadreagerende adfærd, konflikter og generelt skabe dårlig stemning i klassen. 

 

- regulering af stress- og arousalniveau. Eksempelvis kan børnene med kognitive 

vanskeligheder have svært ved at komme i gang med bevægelse og især at ”falde ned 

igen” efter bevægelse, og det kan tage tid at få samlet opmærksomheden om faglige 

opgaver, som kræver stillesiddende arbejde. 

 

- bekymring for eller oplevelsen af manglende mestring af aktivitet. Mange børn 

oplever at have svært ved at deltage i aktiviteterne, eller de er bekymrede for ikke at 

kunne deltage på lige fod med de andre elever. Det kan være en elev med kognitive 

vanskeligheder, der har svært ved at forstå præcis, hvad der skal ske og hvad der 

forventes og har svært ved at afkode det sociale samspil. En elev med 

bevægelsesvanskeligheder kan have svært ved at udføre bevægelserne. Og et barn 

med synsvanskeligheder, kan have svært ved at forstå bevægelsen og omsætte den til 

egen krop. Han kan også have svært ved at navigere i rummet. 

 

Utryghed 
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- relationer og inklusionskultur: Som vi tidligere har været inde på, er dårlig 

inklusionskultur og problematiske elev-elev relationer og elev–fagperson relationer 

faktorer, som kan skabe problemer for deltagelse i bevægelsesfællesskaber. Især på 

mellemtrinet og udskolingen oplever eleverne at blive hægtet af fællesskabet 

(Rehabiliteringscenter for muskelsvind). Det kan føre til følelsen af nederlag og 

eksklusion og være medvirkende årsag til, at børn er utrygge og trækker sig eller er 

modvillige ved at indgå i bevægelsesaktiviteter. (Appelgren 2020) 

Børn med særlige behov er, uanset type af vanskeligheder, på overarbejde, når de er i skole 

(Synscenter Refnæs, Rehabiliteringscenter for muskelsvind). Der er så mange indtryk, de 

skal forholde sig til og krav, de skal indfri foruden, at de skal navigere i det sociale samspil. 

Eksempelvis har børn med cerebral parese og børn med muskelsvind udover mentale også 

fysiske udtrætningsproblemer. Børn med synsvanskeligheder bruger kræfter på at lytte sig 

til information og på at orientere sig. Både fagpersonale, forældre og elever kan være 

bekymrede for, om bevægelsesaktiviteter medfører yderligere udtrætning og er 

medvirkende årsag til, at elever går glip af vigtig faglig læring. 

Mange peger på konkurrenceelementet som en hæmmende faktor: 

 Elever kan føle at være en byrde for de andre elever og rent faktisk også være det. 

Hvis man i undervisningen f.eks. benytter en stafet, kan barnet med vanskeligheder 

forårsage, at det hold, hun er på, taber. Det betyder også, at de andre elever helst ikke 

vil have hende på deres hold. 

 

 I forbindelse med fokus på konkurrence og præstation kan eleven med 

vanskeligheder opleve at mangle mestring. Det kan medføre, at eleven føler 

manglende selvtillid /selvværd 

 

 Konkurrenceelementet kan risikere at tage fokus fra det faglige. Eleverne kan, i 

stedet for at have fokus på det faglige mål med bevægelsen, være ”rigidt” fokuserede 

på at vinde. Det spolerer derfor målet med at inddrage bevægelse i undervisningen. 

 

Omvendt kan konkurrence være motiverende for nogle elever og skabe sjov og energi – og, 

mener nogle, social læring f.eks. læring i at kunne håndtere nederlag. 

Organisatoriske og strukturelle udfordringer 
Som for idrætsfaget, er der en lang række af de samme typer af organisatoriske og 

strukturelle udfordringer i forhold til inklusion i bevægelse i undervisningen (TIBIS.dk; 

Soulié, Flygstrup & Selmer,2018; Hedegaard-Sørensen og Grumløse 2016) 

 

Udtrætning 

Konkurrence 
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 Uddannelse: viden om elevers vanskeligheder, specialpædagogiske og – 

didaktiske metoder  

Vi ser, at en af de hæmmende faktorer er mangel på viden om elevers vanskeligheder 

samt specialpædagogiske og –didaktiske metoder i forhold til bevægelse i 

undervisningen. Der er behov for uddannelse og efteruddannelse.  

 

Fagpersonalet mangler ideer til aktiviteter, er utrygge ved at benytte bevægelse i 

undervisningen og er usikre på, hvordan de skal tilrettelægge bevægelse i 

undervisningen således, at elever med vanskeligheder kan deltage. 

 

 Tid til forberedelse og teamsamarbejde 

Tid til forberedelse er en afgørende faktor. Det handler både om fagpersonens 

individuelle tid og tid til forberedelse i samarbejdet med evt. kollegaer. Bevægelse i 

undervisningen for alle elever er en ekstra indsats for mange lærere, og derfor kræver 

det ekstra forberedelsestid. Det kan være en udfordring for lærerne, da det kræver 

overskud at sætte bevægelsesaktiviteter i gang, som har højt fagligt indhold og samtidig 

fanger elevernes interesse. Flere interviewpersoner peger på, at man kan komme meget 

langt ved at prioritere den tid, det tager at forberede et godt forløb. Det er vigtigt at have 

aktiviteter, hvor alle kan være med, men også gøre det fleksibelt nok til, at man kan lade 

enkelte elever eller grupper lave en mere udfordrende øvelse, så alle forbliver 

engagerede.  

 

Der er lærere, som vælger gamle kendte rammer uden bevægelse for at skabe trygge 

strukturer for undervisningen og fravælger at inddrage bevægelsesaktiviteter, fordi de 

synes, det er svært at få undervisningen med bevægelse til at hænge sammen. 

 

 Personaleressourcer  

Co-teaching, hvor to fagpersoner er fælles om forberedelse, gennemførelse og evaluering 

af undervisningen kan være et stort behov og en betingelse for, at inklusionen kan lade 

sig gøre. Det kræver, at personaleressourcerne er tilstede. 

 

 Egnede arealer.   

At finde rum, hvor der er plads nok til, at en kørestol kan komme rundt eller til, at et barn 

med autisme kan få sit eget markerede område kan være et behov. Det kan også dreje sig 

om et barn med synsvanskeligheder, der skal kunne bevæge sig sikkert rundt uden at 

bumpe ind i ting eller falde over noget.  

 

 Skiftende faglærere  

Det kan give utryghed for en elev med særlige behov at have skiftende lærere. Det 

betyder også at eks. den 3. lærer, som eleven har på en given dag, ikke ved, om eleven har 

en dårlig dag, eller hvad der er sket tidligere på dagen. Lærer-elev-relationen skal 
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genoptages mange gange på en dag, når der er skiftende faglærere. Derfor ser vi det som 

en hæmmende faktor for inklusion i bevægelsesaktiviteter. 

 

Skiftende lærere benytter evt. skiftende strategier over for eleverne i forhold til struktur 

og forudsigelighed, og det kan gøre eleverne utrygge. En løsning er co-teaching med en af 

fagpersonerne som gennemgående person. 

 

 Ledelses – og kollegaopbakning  

 

Ledelsen på en skole har mulighed for at sætte fokus på bevægelsesaktiviteter ved at 

erklære det som et udviklingsområde - og sætte fokus på, at alle elever skal inkluderes 

(afd.leder Jette Selmer – Næstved). Der er nogle undervisere, som ser 

bevægelsesaktiviteter som et vigtigt værktøj for inklusion, trivsel og læring, men det er 

ikke alle - og i de tilfælde er der en styrke i at have en ledelse, som udfordrer lærerstaben 

til at tage bevægelse og inklusion op som en del af skoledagen. 

 

En af vores interviewpersoner peger på, at der er en tendens til, at der kommer skiftende 

fokus, da der kan komme konsulenter fra kommunen eller andre institutioner for at 

udrulle et nyt initiativ, når man i virkeligheden som lærer har brug for tid til at 

implementere det seneste initiativ. Det gør sig også gældende for indsatser, der skal 

skabe mere bevægelse. Når man er i gang med at lave mere bevægelse, skifter fokus til at 

man skal lave noget andet. Det betyder for mange, at man falder tilbage til den 

undervisning, man kender og kan overskue og altså dropper at inddrage bevægelse. 

 

Endelig er der en hæmmende faktor som rækker ud over ledelse. Bevægelse er et krav i 

folkeskolen, men det bliver ikke undersøgt med test og kontrol. Ledelsen på de enkelte 

skoler skal aflevere dokumentation for elevers faglige niveau og bliver vurderet på andre 

parametre, men ikke på bevægelse, hvilket kan resultere i, at bevægelse bliver 

underprioriteret fra ledelsens side. 

 

 En inklusionskultur som del af skolens værdigrundlag i ord og handling samt 

fokus på bevægelse for alle  

Hvis ikke fagpersoner forstår vigtigheden af at skabe et godt og støttende miljø i klassen, 

er det svært at skabe deltagelse i bevægelse. (Appelgren et al 2020) Det er vigtigt at have 

viden om børnenes særlige behov for specialpædagogisk og –didaktisk støtte, og hvordan 

det kommer til udtryk i undervisningssammenhænge.  

 

Flere af vores interviewpersoner viser bekymring for, at nogle lærere tænker, at en elev 

med særlige behov er “doven” eller “provokerende”, når elevens handicap kommer til 

udtryk gennem deres adfærd. Det giver et helt forkert udgangspunkt for mødet med 

eleven, etablering af relationer og for forberedelse, gennemførelse og evaluering af 

undervisning.  
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En interviewperson peger på, at vedkommende også er meget opmærksom på 

forældregruppen ift. inklusion og inkluderende retorik. Hvis ikke forældrene forstår 

vigtigheden af inklusionskulturen, risikerer man, at de taler negativt om elever med 

særlige behov, hvilket kan forplante sig til elevgruppen og give et dårligt klassemiljø og 

manglende forståelse for og accept af differentiering i undervisningen. 

 

3. FREMMENDE FAKTORER FOR DELTAGELSE I BEVÆGELSE 

Litteratur og interviews vedrørende bevægelse i undervisningen bekræfter meget af det, vi i 

forvejen ved om specialpædagogiske og didaktiske metoder på idrætsområdet (Soulié et al 

2018, Tibis.dk).  

Undervisningsdifferentiering  

Det er en udfordring at lave undervisning for en hel klasse og samtidigt at have øje for den 

enkelte elevs behov. Alligevel er det denne form for undervisning, som flere af vores 

interviewpersoner peger på, er mest succesfuld. Den er struktureret og forudsigelig, og den 

enkelte elevs behov er flettet ind i aktiviteten; både dem der har brug for at kunne deltage 

med særlige hensyn, og dem der er langt fremme i tilegnelse af læring og udvikling af 

kundskab og færdigheder.  

Det er vigtigt, at man som lærer både kan se den enkelte elevs behov samtidig med, at man 

tilgodeser hele klassen. Det kan bidrage til at fremme læring, motivation og bevægelsesglæde 

for alle og til at skabe en god inklusionskultur i klassen. 

Det er en god ide at have mange niveauer for deltagelse, hvor en elev for eksempel kan 

deltage fra siden til at starte med.  

Nogle undervisere har succes med at tale om aktiviteterne som foretagender, hvor alles 

deltagelse er nødvendig for at det lykkes. Det giver positive forventninger til elever med 

særlige behov, da det bl.a. er gennem deres handlinger og medvirken, at andre lykkes med at 

lave aktiviteten. 

En interviewperson peger på, at man skal forberede og starte bevægelsesaktiviteter med 

ideer til progressioner i baghånden, så elever har mulighed for at få passende udfordringer 

samtidig med, at de deltager i de samme aktiviteter. 

En interviewperson benytter en metode til at engagere elever, der er langt fremme 

læringsmæssigt, samtidig med, at man giver elever med særlige behov en følelse af større 

forudsigelighed, ved at lade elever demonstrere bevægelsesaktiviteter, som klassen bagefter 

skal lave sammen. Men dette kan skabe hierarkier i klassen, så man skal sikre sig, at alle får 

mulighed for at blive fremhævet med de kompetencer, de nu hver især har. 

 

Tryghed, bevægelsesglæde og fællesskab 
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Det er afgørende for elevernes deltagelse, at de føler tryghed omkring deltagelse, og at de 

oplever bevægelsesglæde og glæde ved at deltage i bevægelsesfællesskabet. (Appelgren et 

al 2020).  

 

 Kognitive vanskeligheder 

Børn med kognitive vanskeligheder har især brug for tryghed gennem tydelig 

struktur, forudsigelighed og genkendelighed samt med støtte af visuelt forlæg. Og 

de har brug for støtte og guidning undervejs i aktiviteterne (stilladsering). 

(Bentholm 2013, Wiegaard og Høj 2019) 

 

 Bevægelsesvanskeligheder 

Børn med bevægelsesvanskeligheder har brug for tryghed gennem forventning 

om at kunne mestre og at være med på lige fod med andre. Aktiviteten skal 

udvælges og tilpasses, så de kan være med. Det skaber tryghed både at anerkende 

de vanskeligheder, de oplever at have og samtidigt at fremhæve de muligheder, de 

har for deltagelse (Soulié, Flygstrup og Selmer 2018). 

 

 Synsvanskeligheder 

Børn med synsvanskeligheder har på samme måde som elever med kognitive og 

bevægelsesvanskeligheder brug for tryghed gennem grundig forberedelse f.eks. 

ved at få vist bevægelser, aktivitet og rummet på forhånd. Desuden er det også for 

dem vigtigt med positive forventninger om deltagelse, ved at aktiviteterne 

tilpasses, og at de får den rette støtte undervejs i aktiviteten. (Refnæs 2019) 

 

Herunder er listet en række opmærksomhedspunkter og specialpædagogiske og didaktiske 

metoder. Nogle af punkterne er relevante for alle grupperne af elever med kognitive, 

bevægelses- og synsvanskeligheder mens andre, som nævnt i indledningen, i højere grad er 

relevante for en eller to af målgrupperne. 

 

 Forbered eleverne i god tid på, hvad der skal ske, og gør det meget tydeligt for dem – 

Benyt de 10 Hv’ord: hvad skal der ske, hvorfor (mål og forventninger), med hvem, 

hvor, hvor længe, hvad sker der bagefter osv.  

 

 Skab tydelighed omkring mål, krav og forventninger til den enkelte elev. Hav fokus på 

den enkelte elev og hele klassen på en og samme gang (se TIBIS.dk). Ikke at have 

forventninger om deltagelse er krænkende (Midtsundstad 2017 ). 

 

 Struktur, forudsigelighed og genkendelighed: oparbejd ritualer, rutiner i lektionerne 

og i selve bevægelsesaktiviteten, faste programmer, faste overgange mellem stol-



 

 

Side 20 af 34  

bord-undervisning og bevægelse. Det kan evt. være samme start og afslutning på 

bevægelsesaktivitet hver gang. I de små klasser kan det fx være med rim og remser – 

i de ældre klasser kan man finde andre måder at indlede og afslutte bevægelse på, fx 

ved at anvende særlige overgangsaktiviteter mellem stol-bord-aktivitet og 

bevægelsesaktivitet. Som afslutning på bevægelsesaktiviteter kan f.eks. anvendes en 

rolig sangleg, kropsskannings-historie, mindfulness, en visualiseringsøvelse, massage 

eller lignende. 

 

 Valg af aktiviteter. Vælg aktiviteter hvor alle kan deltage – hav fokus på den enkelte 

elev og hele klassen på én og samme gang – benyt gerne aktiviteter der evt. er lette at 

niveaudele og tilpasse, med mulighed for differentieret progression (se eksempler på 

aktiviteter i Alle til idræt (Soulié, Flygstrup & Selmer 2018) og se aktivitetshjulet på 

TIBIS.dk). Benyt gerne få aktiviteter med mange variations- og 

progressionsmuligheder. Nogle elever har glæde af åbne opgaver, hvor opgaven kan 

løses på mange forskellige og kreative måder – evt. udført i makkerpar eller grupper 

og med forskellige roller. Det betyder, at en elev med bevægelsesvanskeligheder kan 

være med, med de kropslige kompetencer vedkommende nu engang har. Andre har 

udfordringer mht. forestillingsevnen (fx elever med autisme) og har behov for 

lukkede, og på forhånd tydeligt definerede, opgaver. 

• Tilpasninger af aktiviteten sikrer, at alle elever kan tage del i aktiviteterne – benyt 

Aktivitetshjulet til at skabe tilpasninger på de forskellige delelementer af aktiviteten. 

Det kan fx være med fokus på rekvisitter, hvor en elev med synsvanskeligheder eller 

bevægelsesvanskeligheder, kan have glæde af at anvende et isoleringsrør til at få en 

større rækkevidde med (”en forlænget arm”). Eller med fokus på betingelser: at en 

elev med bevægelsesvanskeligheder af alle elever og lærere i fællesskab vurderes til 

at have brugt samme energi på en opgave ved at bevæge sig 3 meter i stedet for 10 

meter (TIBIS.dk, Soulié, Flygstrup & Selmer 2018).  

• En fremmende faktor er demonstrationer af bevægelsesaktiviteterne, enten ved at 

læreren forklarer, men helst ved at bestemte elever/ grupper af elever demonstrerer, 

hvad bevægelsesaktiviteten går ud på. Elever med synsvanskeligheder skal evt. have 

demonstreret bevægelsen motorisk eller taktilt (synscenter Refnæs 2019). 

 

• Makkerpar og grupper: At arbejde i makkerpar eller grupper kan hjælpe eleverne 

med at danne relationer/ samarbejde. Det giver støtte til elever med alle typer af 

vanskeligheder at have en makker, som eleven er tryg ved. En makker/ gruppe giver 

mulighed for at bidrage med forskellige roller og kompetencer i opgaveløsningen. 

Eksempelvis kan en elev med bevægelsesvanskeligheder bidrage med de opgaver, 

som hun kan klare, mens øvrige elever i gruppen tager sig af andre typer af opgaver. 

En elev, der er blind kan ved at være sammen med en makker eller gruppe få hjælp til 

orientere sig på bevægelsesarenaen og blive guidet til, hvordan bevægelser udføres. 

En elev med kognitive vanskeligheder kan gennem at se, hvad makkeren foretager 

sig eller ved at blive verbalt støttet, forstå hvad han konkret skal gøre for at løse en 
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opgave. Børn med vanskeligheder skal også have muligheden for at stille sig til 

rådighed med at hjælpe andre. Eksempelvis har vi erfaringer med, at et barn med 

ADHD kan være en rigtig god makker til et barn med bevægelsesvanskeligheder. Og 

det kunne også være omvendt. Det kan give øgede kompetencer og positiv 

selvopfattelse, at der stilles forventninger til barnet med vanskeligheder om at 

bidrage til fællesskabet. 

• Medbestemmelse – medleven: Inddrag elevernes eget perspektiv (Appelgren 2020). 

Hvad skal der til for at skabe tryghed? Hvad er vigtigt at blive forberedt på? Og 

hvilken metode til forberedelse er bedst? Hvilke aktiviteter er gode og hvordan kan 

de tilpasses? Hvordan kan vi bedst skabe gode relationer/ inklusionskultur?  

Eleverne har glæde af at lære, at deltage i vurderingen af, hvilke typer af aktiviteter 

og tilpasninger, der kan være gode at anvende. Tit ved eleverne bedst, hvad der skal 

tages hensyn til og hvilke ideer, der kan komme i spil for at deltage. Det gælder både 

eleverne med og uden vanskeligheder. 

• Rummet: Nogle undervisere peger på, at man kan besøge stedet, hvor man skal 

udføre aktiviteten, før man går i gang med den, så børnene er trygge i de fysiske 

rammer, de skal indgå i. Det gælder f.eks. både børn med synsvanskeligheder og 

kognitive vanskeligheder. Det er med til at gøre aktiviteten forudsigelig. Der kan også 

benyttes faste pladser / fast definerede områder eller skabes bevægelsesstationer 

uden for lokalet, f.eks. på gangen. Det er vigtigt, at der er gode og sikre 

adgangsforhold for børn med bevægelsesvanskeligheder og synsvanskeligheder. 

 

 Visuelle forlæg eller forlæg med lydfil: Visuelle forlæg kan være vigtige metoder til at 

forberede eleverne med kognitive vanskeligheder på, hvad lektionen eller 

bevægelsesaktiviteten indeholder. Det kan dreje sig om programmer, trin-for-trin 

opskrifter, aktivitetsindhold, tidsangivelser og kan bestå af programmer med 

piktogrammer og billeder eller videointro. Der findes også apps til større børn, der 

synes, det er barnligt og pinligt med de fysiske skemaer (fx app’en Show my day). Der 

kan bruges et stort minutur, eller en TimeTimer, som kan være en god måde at vise 

eleverne hvor lang tid aktiviteten varer. En lydfil kan være en måde at forberede 

elever med synsvanskeligheder på. 

 

Herunder kan du se eksempler på to visuelle forlæg (Mie Møller, Frejaskolen). Det 

første er et program over en aktivitet, hvor der bruges billeder og piktogrammer til 

at tydeliggøre aktiviteten trin for trin (stilladsering). Det næste er et link til en 

Youtube-video, hvor Mie Møller fortæller og viser, hvordan og hvor legen ”Motorik 

mager” skal udføres. 
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Youtube-link: https://youtu.be/2xEJ4BkID74  

 

 Tid: Giv god tid til at forstå opgaven, tid til at lære bevægelsen og tid til gentagelser. 

Benyt hellere få typer af aktiviteter men giv til gengæld disse aktiviteter god tid. 

 

 Deltagelse: Nogle elever har som nævnt behov for at observere fra sidelinjen, før de 

selv skal deltage i dele af eller hele aktiviteten 

 

 Fælles refleksion: At indlægge tid til fælles refleksion kan være en hjælp til at snakke 

om, hvordan det føles at deltage i eks. en fangeleg eller anden bevægelsesaktivitet. 

Fokus på den kropslige følelse kan være med til bevidstgøre eleverne omkring det 

emotionelle og hjælpe dem med at håndtere følelser (selvregulering). Og det kan 

hjælpe dem til at forstå egne og andres reaktioner og behov. Det kan være et vigtigt 

redskab i at skabe en god inklusionskultur.  

Nogle undervisere bruger refleksionspauser aktivt for at styre 

bevægelsesaktiviteterne og for at træne selvregulering med eleverne. Det benyttes 

som afbræk fra aktiviteterne, hvor eleverne sammen skal tale om, hvordan man kan 

foretage bevægelsesaktiviteten på en god måde. Det hjælper eleverne med at 

sprogliggøre deres følelser og dele deres oplevelser i forhold til aktiviteterne.  

En af interviewpersonerne, Agathe, præsenterer mulighederne for at arbejde med at 

mestre selvregulering ved hjælp af bevægelsesaktiviteter. Hun påpeger, at de 

refleksionsrum, de har i forbindelse med bevægelsesaktiviteter, også er tidspunkter, 

https://youtu.be/2xEJ4BkID74
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hvor de kan bruge tid på at øve sig i at formulere deres egen følelsesmæssige respons 

på forskellige ting. Agathe knytter kropslige hændelser til følelser i kroppen, som de 

så taler om og sætter ord på. Det har for Agathes klasse betydet, at børnene er blevet 

bedre til at formulere deres følelser, og gør det også aktivt i for eksempel frikvarter. 

 

Det kunne f.eks. være vigtigt at tale med eleverne om, hvornår det er sjovt, og 

hvornår man bliver ked af det, hvis der fx er konkurrence forbundet med aktiviteten. 

Der findes forskellige metoder og modeller til brug for refleksion i undervisningen: 

eks. Bjergmodellen, rød-gul-grøn markering og skalering (Clasen og Thomsen, 2019). 

Modellerne kan også anvendes til evaluering med eleverne. 

 

• Afslapning ved udtrætning: Bevægelsespauser med fokus på afspænding og ro kan 

evt. give kræfter til at deltage i undervisning og i de sociale fællesskaber. Det kan 

sagtens være et tilbud til alle elever i klassen f.eks. i et afslapnings- eller hyggehjørne 

i klassen, som en mulig bevægelsesstation. 

 

 Fagpersonalets mod til at prøve sig frem: Flere af de interviewede nævner, at det er 

vigtigt at turde prøve sig frem. Måske lykkes det ikke at få alle med i 

bevægelsesaktiviteter med lige stor succes de første gange, men det er vigtigt, at man 

som underviser har modet til, sammen med eleverne, at eksperimentere med, hvad 

der virker og give det god tid og flere gentagne forsøg. 
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viden, vi ikke er opmærksomme på, kan antagelser måske i større eller mindre grad blive be- 

eller afkræftet eller yderligere nuanceret.  

 

Punkterne og spørgsmålene er udelukkende vejledende og skal ses som forslag til og en 

hjælp til at undersøge temaet ”deltagelse i bevægelse” dvs. at observere og/eller under en 

ellers fri dialog at stille spørgsmål til det pædagogiske personale på en række områder 

(pejlemærker). Undersøgelsesguiden drejer sig både om hæmmende og fremmende faktorer 

for deltagelse i bevægelse (se eksempler under punkterne nedenfor). Det er især de 

fremmende faktorer, vi interesserer os for i TIBIS 2, så det er her hovedvægten skal ligge. Vi 

er således særligt interesserede i virksomme pædagogiske og didaktiske metoder. 

 

Svarene samles til hovedpointer evt. suppleret med væsentlige citater.  

 

Tag meget gerne fotos af eventuelle vejledninger, materialer, praktiske løsninger, opdeling af 

klasserum, visuelle informationer til eleverne og lign. 

 

Hvis det er muligt, og der kan gives tilladelse til det fra forældrene, vil vi også meget gerne 

have fotos/ små korte illustrative videoer af børn med handicap inkluderede i bevægelse. 

 

Elevgrupper: 

Eleverne, som er målgruppe for vore interessefelt, har det til fælles, at de i meget bred 

forstand har brug for en særlig opmærksomhed på pædagogiske og didaktiske metoder for 

at kunne deltage i bevægelse i undervisningen. Vi har inddelt dem i 3 hovedgrupper: 

 
 Elever med kognitive handicaps  

Vi fokuserer her primært på elever med ADHD og med autisme spektrum 
forstyrrelse. Men vores fokus er også på elever med lignende opmærksomheds- og 
udviklingsforstyrrelser og/eller psykiske lidelser med eller uden diagnose (affektive 
forstyrrelser, OCD, angst, depression, PTSD, spiseforstyrrelser, hjerneskader mv.) – elever 
som har nogle af de samme specialpædagogiske og –didaktiske behov.  
 
 Elever med bevægelseshandicap 

Elever med bevægelseshandicap dækker over en bred gruppe af elever med større eller 
mindre fysiske funktionsnedsættelser. Fra elever med små behov for tilpasninger 
fx dysmeli (misdannelser af fx hænder, arme eller ben) til elever med større behov for 
tilpasninger fx elever med cerebral parese (ex. spasticitet), lammelser eller muskelsvind. 

 

 Elever med synsnedsættelse 
Der er stor forskel på, om eleven er blind eller svagsynet, så noter gerne. 

 
Elever kan have kombinationer af handicaps i større eller mindre grad.  

 

Hvis der ønskes yderligere viden anbefales det at læse på TIBIS.dk især under fanerne: Mind-

set, Handicap og Aktivitetshjul+ (se også nedenstående illustration). 
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Ved ønske om yderligere viden om ”bevægelse i skolen” henvises der til iMOOW!’s 

bevægelsesdidaktik (Se nedenstående model) https://www.via.dk/efter-og-

videreuddannelse/paedagogik-laering/imoow 

 

 
Hæmmende og fremmede faktorer for deltagelse i 
bevægelse i andre fag end idræt 
 
Barnets oplevelser af og følelser omkring deltagelse i bevægelse 
Er der faktorer relateret til barnet med handicaps oplevelser af deltagelse, som virker 

hæmmende eller fremmende på deltagelsen?  
 

Eksempler: 

Hæmmende: at barnet ikke føler at være reelt deltagende - at være ekskluderet fra deltagelse 

og fællesskab  

 

Fremmende: at barnet føler sig som reelt deltagende i aktiviteterne og som en del af 

fællesskabet (følelsen af inklusion). 

 

Hæmmende: at det føles problematisk at deltage (eks. følelse af uforudsigelighed, utryghed, 

angst og kaos, elever og/eller personalets bekymring for manglende mestring, 

stigmatisering).  

 

Fremmende: at der med pædagogiske metoder er skabt tydelige forventninger, tryghed og 

tydelig struktur, og at eleven oplever mestring.  

 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Barnets 

oplevelser af og 

følelser omkring 

deltagelse i 

bevægelse 

   

 

Adfærd og Relationer 
Er der faktorer relateret til elevers adfærd, der enten hæmmer eller fremmer deltagelse i 

bevægelse?  
 

Eksempler: 

Hæmmende: Adfærd, der opleves som problematisk af personale, kammerater, forældre el.a. 

(ex. uro, udadreagerende adfærd, angst, elever der ”kører op” (høj arousal), der har svært 

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/imoow
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/imoow
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ved at skifte mellem bevægelse og stillesiddende aktivitet). Adfærd der tolkes som 

provokation, ønsket om at lave ballade, skabe konflikt mm. 

 

Fremmende: pædagogiske metoder, der netop benyttes til at forebygge eller håndtere 

problematisk adfærd. Forståelse for, at eleverne gør, hvad de kan for at samarbejde, men 

ikke evner det med mindre, de bliver mødt med specialpædagogiske metoder, forventninger 

og indsigt til at forstå deres adfærd og behov. 

 

Er der faktorer omkring relationerne mellem elev med handicap og personalet og/eller 

kammeraterne, som er hæmmende eller fremmende for deltagelse?  
 

Eksempler: 

Hæmmende: relationer, der opleves som problematiske (ex. konflikter, manglende forståelse 

for andres oplevelser og behov, manglende ønsker blandt øvrige elever om at være sammen 

med eleven med handicap)  

 

Fremmende: pædagogiske metoder, der netop benyttes til at arbejde med at skabe gode 

relationer, at hjælpe hinanden, co-teaching, makkerhjælp mm. 

 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Adfærd og 

Relationer 

   

 

Pædagogiske og didaktiske metoder 
 

Er der faktorer relateret til personalets pædagogiske og didaktiske metoder, der enten hæmmer 

eller fremmer deltagelse i bevægelse? 
 

Eksempler: 

Mangler personalet pædagogiske og didaktiske metoder eller besidder personalet 

pædagogiske og didaktiske metoder til: 

 
- at vælge aktiviteter 

o Hæmmende: visse typer af aktiviteter kan være svære at inkludere alle elever 

i. 

o Fremmende: nogle typer af aktiviteter kan let differentieres eller tilpasses, så 

alle kan være med.  

Visse aktiviteter ex. aktiviteter med fokus på brug af kraftig styrke i store 

muskelgrupper kan virke beroligende/ arousal-dæmpende. Det kan være 

særlig relevant for f.eks. elever med ADHD og kan have betydning for 

bevægelses styrkelse af læring. Dyb(e) tryk/ massage kan have samme effekt. 

- at forberede aktiviteterne med eleven/ eleverne  
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o Hæmmende: manglende tydelighed, struktur, genkendelighed, visuel 

forberedelse  

o Fremmende: tydelighed om: hvad målet er (forventninger), hvad der skal ske 

(evt. med brug af visuel forberedelse), med hvem, hvordan, hvor længe, osv. 

(”de 10 h’er” mm.)? 

- at tilpasse aktiviteterne – se ex.  Aktivitetshjulet+? 
o Hæmmende: alle laver det samme på samme måde 

o Fremmende: tilpasninger ved at have fokus på rekvisitter, kropsdele i 

aktivitet (ex. ben og arme i ”sprællemand”), retningslinjer, tid, rum og 

relationer (ex. Makker) 

- at differentiere undervisningen – se ex. Aktivitetshjulet +? 

o Hæmmende: alle laver det samme 

o Fremmende: ex. tre valgmuligheder 

- klasserumsledelse? 
- Andet? 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Pædagogiske og 

didaktiske 

metoder 

   

 

Hjælpemidler 
 

Mangler der hjælpemidler/ Er der de fornødne hjælpemidler til rådighed?  
 

Eksempler: 

F.eks. IT udstyr/ materialer, visuelt materiale (piktogrammer, billeder, tavler, 

instruktionsvideoer), ganghjælpemiddel, lydgivere, el.a.? 

 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Hjælpemidler    

 

Rammer 
 

Er der faktorer omkring rammerne for bevægelse i undervisningen, der enten hæmmer eller 

fremmer deltagelse i bevægelse? 
 

Eksempler:  

 

Er der: 

- Personaleressourcer:  ressourcer til ex. Co-teaching eller støtte til en elev? 
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- Forberedelsestid: tid til at forberede eleven på, hvad der skal ske? Tid til fælles 
forberedelse og at afstemme med kollegaer om, hvem der gør hvad? 

- Tid til, at eleven kan nå at ”fange ideen”/ lære både bevægelse og fag? – mange har 
f.eks. længere latenstid og/eller brug for mindre delmål eller mange gentagelser. 

- Plads til, at eleven kan have sit eget afgrænsede område ved behov? 

- Teamsamarbejde – ex. rollefordeling, fælles pædagogisk målsætning, co-teaching? 

 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Rammer    

 

Ledelse 
 

Er der faktorer omkring ledelse, der enten hæmmer eller fremme deltagelse i bevægelse? 

 

Eksempler på antagelser: 
o Hæmmende: ledelsen bakker ikke op med fokus på inklusion, ressourcer o.a. 

o Fremmende: ledelsen bakker op med ressourcer o.a. og prioriterer således 

deltagelse for alle i bevægelse højt i ord og handling. 

 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Ledelsesopbakning    

 

Inklusionskultur 
 
Er der faktorer omkring inklusionskulturen på skolen, som er er hæmmende eller fremmende 

for deltagelse i bevægelse? 

 

Eksempler på antagelser: 
o Hæmmende: Inklusion er ikke en tydelig del af skolens værdigrundlag i ord og 

handling. 

o Fremmende: Inklusion prioriteres højt og bliver italesat blandt ledelse, 

personale, elever, forældre. Det er en tydelig del af skolens idégrundlag i ord 

og handling. Og det har stor indflydelse på, at alle kan deltage i bevægelse i 

skolen. 

 Elever med 

kognitive 

handicaps  

Elever med 

bevægelseshandicap 

Elever med 

synsnedsættelse 

Inklusionskultur    
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Andet 
 

Er der faktorer på andre områder end de, som er indtil videre er nævnt, som virker hæmmende 

eller fremmende for deltagelse i bevægelse? 

 

 

Vejledninger og Materialer 
Som nævnt: Tag meget gerne fotos af eventuelle vejledninger, materialer, praktiske 

løsninger, opdeling af klasserum, visuelle informationer til eleverne og lign. 

Hvis det er muligt, og der kan gives tilladelse til det fra forældrene, vil vi også meget gerne 

have fotos/ små korte illustrative videoer af børn med handicap inkluderede i bevægelse. 

 

Aktivitetshjulet +   

 
 

 

 

 


