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Program for webinaret

•Hvorfor laver vi webinaret?

•Hvordan motiverer vi eleverne? 

• Eksempler på undervisningsforløb og aktiviteter

• Spørgsmål og svar



Hvorfor dette webinar?

• Coronakrisen som anledning (få har haft eller har idræt)

• Hvorfor er faget idræt vigtigt? (”Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og 
personlige kompetencer”)

• Fordele ved fjernundervisning
• Idrætsusikre elever kan prøve sig frem uden at blive udstillet
• Fokus på individuel udvikling både i praksis og teori
• Mulighed for fordybelse og færdighedstræning
• Idrætslæreren bliver udfordret på sin didaktik og pædagogik

• Undervisningsstruktur (opstart, afvikling, opsamling/feedback)

• Nye muligheder for idrætsundervisning på skolen



INDHOLD

FORM

Lukket indhold Åbent indhold

Lukket form

Høj grad af kontrol og styring. 
Specifikke idrætslige 

færdigheder.

Elever har ingen indflydelse eller 
medbestemmelse.

Motivation?
Refleksion?

Eleverne vælger selv indholdet, 
men læreren har bestemt 

hvordan de skal arbejde. Fx 
alene eller i grupper.

Åben form
Læreren bestemmer indholdet 

(dans, boldspil, driblinger, løb og 
lign.) men eleverne bestemmer 

hvordan de vil arbejde med 
indholdet.

Eleverne bestemmer både 
metode og indhold. 

Høj grad af medbestemmelse og 
elevinvolvering. Lav grad af 

kontrol. Fx I skal udvikle en ny 
aktivitet.

Hvordan motiverer vi eleverne?



Elevernes motivation

Variation i indhold og form

”Vi skal arbejde med temaet Idræt og køn, hvor vi sammen skal 
undersøge forskellene og lighederne på kønnene (lukket indhold). 
Drengene og pigerne skal give hinanden udfordringer (åben form). I 
skal læse denne tekst ”Livet er for kort til kvindefodbold” (lukket 
indhold), og selv lave to spørgsmål som I skal stille jeres tvillingemakker 
(åbent indhold)”. 

https://www.epaper.dk/jtoas/skoleidraet/51/?gotopage=34


Elevernes motivation 

• Rollemodel - vis vejen på forskellige måder. At I ikke er perfekte, og at 
I begår fejl, når I øver jer. 

• Kontakt og feedback. Eleverne inddeles i tvillingepar.

• Muligheder for differentiering og progressioner i opgaver.

• Små, anderledes og sjove opgaver.

• Send udfordringer til hinanden inden for alle indholdsområder.

• Venner på endomondo el. lign. Følg hinandens løb.



Corona-bingo

Består af 3 moduler:
• 1. modul: eleverne er på selfie-løb hver for sig.

• 2. modul: eleverne skal i par lave deres egen 
bingoplade, som udveksles med et andet 
makkerpar – begge løb gennemføres.

• 3. modul: der skal nu dystes mod et makkerpar fra 
en anden klasse – hvert bingofelt er en dyst for sig.

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/corona-idraetsundervisning/fjernundervisning-6-9-klasse/corona-bingo-samarbejde-og-ansvar/


Yoga-forløb

Består af 3 moduler:
• 1. modul: læse tekst om yoga, 30 min. praksis 

(video), besvarelse af spørgsmål + billede af øvelse.
• 2. modul: de fem tibetanere gennemføres (video), 

besvarelse af spørgsmål, egen video uploades.
• 3. modul: eget yogaprogram med 21 øvelser øves og 

filmes.

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/corona-idraetsundervisning/fjernundervisning-6-9-klasse/yoga-forloeb-kropsbasis/


Dude-perfect (Boldbasis og boldspil)

https://skoleidraet.dk/media/6351535/boldspilforloeb-dude-perfect.pdf
https://skoleidraet.dk/media/6351535/boldspilforloeb-dude-perfect.pdf


Woop-løb m. idrætsfaglige spørgsmål
Tema: Idræt og sundhed. 

Halvdelen af klassen læser elevteksten ”Hvad er sundhed?” og laver en rute med 
spørgsmål ud fra teksten. Tvillingemakker læser også teksten og svarer på spørgsmål.

Den anden halvdel læser elevteksten ”Når sundhed bliver sygt” ………….

• Eksempel på spørgsmål: Nævn de tre overordnede parametre inden for sundhed? 

Moduler:

1) Afprøv et woop-løb.

2) Lav jeres eget woop-løb på min. 3 km med fagligt relevante spørgsmål fra tekster.

3) Lav hinandens woop-løb og svar på spørgsmål.

4) Opsamling i klassen. Hvordan var opgaven? Hvad har vi lært? 

https://skoleidraet.dk/media/6351074/hvad-er-sundhed-elevtekst.pdf?gotopage=16
https://www.epaper.dk/jtoas/skoleidraet/561/?gotopage=16


Løb et dyr

• Tegn et dyr med iforms ruteplaner.

• Ruten må maksimum være x-antal km.

• Hver elev i klassen løber minimum 3 ruter.

• Opsamling: fx den bedste rute kåres af klassen.

https://ruteplanner.iform.dk/?_ga=2.147909555.52885442.1589226730-177701231.1589226730


Natur- og udeliv
Tema: lær dig selv at kende 

Planlæg en x-antal timers vandretur alene eller i makkerpar med afstand

Opstart
Hvor går turen hen? Hvad vil jeg gerne se/opleve? Skal der være et mål med turen? 
Hvad siger vejrudsigten? 
Hvad skal jeg pakke for at ”overleve” og have en hyggelig tur? Tøj, taske og proviant.
Udfordre dig selv ved at lade mobilen ligge hjemme.

Proces
Tag billeder af interessante ting. 
Vær opmærksom på dine tanker. 
Prøv at klatre lidt op i et træ. 
Lig dig i skovbunden, sæt dig op ad et træ og reflekter over livet, lad tankerne flyde. 

Opsamling/feedback
Hvilke kvaliteter ligger der i at vandre? Lærte du noget om dig selv?



Idrætseksperimentet

• Hvor meget kan du forbedre dig på tre uger?

• Eleverne vælger selv i alt tre specifikke færdigheder inden for tre forskellige 
indholdsområder som de vil forbedre på tre uger.

• Fx:
• Fysisk træning (øge antallet af armstrækninger fra 3 til 6)

• Dans og udtryk (udføre baby freeze i breakdance)

• Løb, spring og kast (øge længdespring fra 3,10 m til 3,30 m)



Mere inspiration…

• Dans dit navn eller motionsdagsvideoer (Dans og udtryk)

• Bootcamp (Fysisk træning)

• Parkour (Redskabsaktiviteter)

• Grundlæggende øvelser: Rulle, hovedstand, håndstand 
osv. (Kropsbasis)

• Kaste mod mur (Løb, spring, kast eller Boldbasis)

• Aktivitetsudvikling

• …

• …

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/inspiration-til-undervisningen/inspiration-til-undervisningen/undervisningsduge-til-idraetsfaget/dans-og-udtryk/undervisningsforloeb-til-8-9-klasse/
https://skoleidraet.dk/skolernesmotionsdag/inspiration-til-motionsdagen/opvarmningsvideo/


Hjemmesiden opdateres løbende

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/corona-idraetsundervisning/




Spørgsmål og kommentarer

Tak fordi I lyttede☺

Mikael Hansen, mih@skoleidraet.dk, 24233644

Anebine Danielsen, ad@skoleidraet.dk, 40256688

mailto:mih@skoleidraet.dk
mailto:ad@skoleidraet.dk


Se mere på…
www.skoleidraet.dk

www.idratsmodet.dk

støtter

http://www.danskskoleidraet.dk/
http://www.idratsmodet.dk/
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