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Program for webinaret

• Velkommen og intro

• Kropsbasis

• Samarbejde og ansvar

• Boldbasis og boldspil

• Løb, spring og kast

• Spørgsmål og svar



Kropsbasis

Formål
• At eleverne arbejder individuelt med grundlæggende kropsbasiselementer.

Læringsmål
• Eleven kan: hinke, hoppe, dreje, balancere, komme i ubalance, lave 
balancevariationer,  vægtforskydninger, spænde og afspænde muskler. 

Mini-motorikKropsbasisdugen

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/inspiration-til-undervisningen/inspiration-til-undervisningen/undervisningsduge-til-idraetsfaget/kropsbasis/
https://skoleidraet.dk/mini-motorik/forside/
https://skoleidraet.dk/mini-motorik/forside/
https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/inspiration-til-undervisningen/inspiration-til-undervisningen/undervisningsduge-til-idraetsfaget/kropsbasis/


Film - kropsbasis

• https://youtu.be/n0YT5h2RKho

https://youtu.be/n0YT5h2RKho


Kropsbasis

Tid Retningslinjer Krop Redskaber Rum Relationer

Ca. 15 min. alt 
efter elevernes 
koncentration og 
antallet af 
justeringer 
undervejs. 

”Bliv i jeres eget 
felt”.

”Følg en makkers 
bevægelser i 
slowmotion”.

Hinke, hoppe, 
dreje, balancere 
på forskellige 
måder. Finde 
balancen efter et 
hop. Hoppe, dreje 
og finde balancen.

Udfordre 
elevernes kroppe 
individuelt. 

Lad eleverne 
komme med 
forslag. 

Genstande til at 
markere elevernes 
felter. 

Øvelsen kan laves i 
forskellige rum 
med forskellige 
underlag. 

Rummet inddeles i 
mindre felter, som 
eleverne kan stå i.

Eleverne har deres 
egne felter at 
arbejde i. 

De bliver 
afhængige af 
hinanden, når de 
skal følge 
hinandens 
bevægelser.



Fælles mål

Alsidig idrætsudøvelse Idrætskultur og relationer



Kropsbasis (legeplads)

Formål
• At eleverne samarbejder om at udfordre hinandens kropsbasis på legepladsen.

Læringsmål
• Færdigheder: eleven kan hænge, snurre, gynge, kravle, klatre og balancere på 

forskellige redskaber. Hoppe ned og lande sikkert. Andet – det eleverne finder på. 
Samarbejde og have tillid til hinanden. 

• Viden: eleven kan vise og forklare en klassekammerat en udfordring. 

Og eleven kan arbejde selvstændigt i en kort periode med en bunden opgave.



Film – kropsbasis (legeplads)

• https://youtu.be/NbCpYodju8Y

https://youtu.be/NbCpYodju8Y


Kropsbasis (legeplads) 

Tid Retningslinjer Krop Redskaber Rum Relationer

Ca. 15 min. 

Nogle elever kan 
udfordres med at 
de skal gøre det 
hurtigere eller 
langsommere.

”I skal udfordre 
hinanden på 
legepladsen”.

”I skal vise og 
forklare hinanden, 
hvad I gør uden at 
røre ved 
hinanden”.

”I skal tage hensyn 
til hinanden”. 

Eleverne finder 
selv på indholdet, 
men oplagt er: 
hænge, snurre, 
gynge, kravle, 
klatre og 
balancere på 
forskellige 
redskaber. Hoppe 
ned og lande 
sikkert. 

Legepladsens 
redskaber. 

Øvelsen kan også 
laves i skoven, 
hvor træer, bakker 
og andet udnyttes.

Samarbejdet i 
makkerparret 
inkluderer at vise, 
forklare, hjælpe, 
guide, tage hensyn 
ved at ”aflæse” sin 
makker.



Rope skipping (kropsbasis i 5.-6. kl.)

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/corona-idraetsundervisning/paa-og-omkring-skolen-0-5-klasse/rope-skipping-kropsbasis/


Fælles mål

Alsidig idrætsudøvelse Idrætskultur og relationer



Samarbejde og ansvar: Pokémon-løb

Kompetenceområde: Idrætskultur og relationer

Kompetencemål: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

Pokémon-løb er et eksempel på en idrætsaktivitet, hvor der især arbejdes 
med færdigheds- og vidensområdet Samarbejde og ansvar. Eleverne skal 
finde/hente/løse forskellige poster, som er placeret i et afgrænset område. 

Der er utallige kombinationsmuligheder: fast/fleksibelt antal poster, 
fast/fleksibel placering, lukkede/åbne opgaver osv.



Aktivitetshjulet

• Nemt idrætsdidaktisk værktøj
• Beskrive struktur for aktivitet
• Justere og målrette aktiviteten
• Organisere elev-input



Pokémon-løb 

Tid Retningslinjer Krop Redskaber Rum Relationer

15-60 min.

Alt afhængig af 
område og 
opgavernes 
karakter kan 
tidsforbruget 
variere meget.

I skal arbejde i 
teams (to og to 
eller i mindre 
grupper).

I skal finde et 
bestemt antal 
poster eller løse et 
bestemt antal 
opgaver.

Der må kun være 
et hold ad gangen 
ved hver post.

Som 
udgangspunkt skal 
der løbes, men 
man kan også 
bevæge sig rundt 
på anden vis. Fx 
hinke, hoppe, 
kravle, løbe 
baglæns osv. (især 
velegnet, hvis der 
ikke er meget 
plads).

Et antal poster og 
evt. et svarark + 
skriveredskab.

Løbet kan fint 
afvikles i skoven, 
hvor det er 
sværere at finde 
posterne. Desuden 
udfordres eleverne 
også mere ved at 
skulle løbe i 
ujævnt terræn.

Man kan give 
specifikke opgaver 
til de enkelte 
elever (som fx 
”læser” og 
”skriver”) for på 
den måde at sikre, 
at der bliver 
samarbejdet.



Film – Pokémon-løb

• https://youtu.be/S8cAdRDK__E

https://youtu.be/S8cAdRDK__E


Timing og rytmebold
- første del af øvelsen vises og forklares her

Formål

• Individuelt at træne split vision færdigheder.

Læringsmål

Færdigheder: eleven kan kaste en eller flere bolde til sig selv og gribe 
igen med varierende udfordringer. 

Viden: eleven kan selv finde på udfordringer, der inden for rammen 
udvikler dennes ”split vision”.

Boldbasisdugen

https://skoleidraet.dk/media/6351497/timing-og-rytmebold.pdf
https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/inspiration-til-undervisningen/inspiration-til-undervisningen/undervisningsduge-til-idraetsfaget/boldbasis-og-boldspil/


Net-/vægspil - uden net eller væg
- inspiration fra Bog-bordtennis

Formål

•At eleverne kan spille et alternativt net-/vægspil.

Læringsmål

Færdigheder: eleven kan kaste under- og overhåndskast og gribe i 
”medspil”.

Viden: eleven har viden om spiludvikling og alternative net-/vægspil.

Medspil

https://skoleidraet.dk/media/6351494/bog-bordtennis-2.pdf
https://skoleidraet.dk/skolesport/inspiration-og-materialer/medspil-boldspil-for-alle/


Film – net-/vægspil (uden net)

• https://youtu.be/-Citwe7QPdo

https://youtu.be/-Citwe7QPdo


Team-træf-golf (Boldbasis og boldspil)

Formål
At eleverne kan spille og forstår et alternativt træfspil.

Læringsmål
Færdigheder: kaste med en disc i en stresset situation og kan samarbejde.

Viden: forstå og efterfølge reglerne i alternativt træfspil.

https://skoleidraet.dk/media/6351496/team-traef-golf.pdf


Film – Team-træf-golf

• https://youtu.be/EHJebe5vyKI

https://youtu.be/EHJebe5vyKI


Fælles mål

Alsidig idrætsudøvelse Idrætskultur og relationer Idrætskultur og relationer



Løb, spring og kast

LØB/SPRINT: KOORDINATIONSØVELSER

Formål: at forbedre løbeteknik og løbekoordination

Organiseringsmuligheder: 

• Eleverne står på række med afstand (følg mig)

• Eleverne arbejder i små grupper (bruger arbejdsark

med beskrivelse og qr-koder)

Fokuspunkter og refleksionsspørgsmål (fx brug armene aktivt; 

hvordan kan du bruge øvelserne, når du løber almindeligt?)



Film - Koordinationsøvelser

• https://youtu.be/YtaNO2IdTkU

https://youtu.be/YtaNO2IdTkU


Løb, spring og kast

SPRING: SJIPPETOVENE ER GIFTIGE

Formål: at øve sig i at udføre enkle former for spring og hop

Organiseringsmuligheder: 

• Eleverne står på række med afstand (lærerstyret)

• Eleverne arbejder i små grupper (bruger arbejdsark

med billeder og beskrivelse)

Fokuspunkter og refleksionsspørgsmål (fx hold farten, hvor var 

det lettest at lave en sammenhængende bevægelse?)

Ekstra øvelse: Trespring i tøndebånd



Film – Sjippetovene er giftige

• https://youtu.be/1RtexyjVanA

https://youtu.be/1RtexyjVanA


Løb, spring og kast

KAST: KAST LAAANGT

Formål: at øve sig i at udføre enkle former for kast

Organiseringsmuligheder: 

• Eleverne står på række med afstand (lærerstyret)

• Eleverne arbejder i små grupper (bruger

arbejdsark med beskrivelse)

Fokuspunkter og refleksionsspørgsmål (fx start bevægelsen

i benene, hvilket af kastene nåede du længst med?)

Ekstra øvelse: Kaste-stafet



Film – Kast laaangt

• https://youtu.be/EPqdFtWKSgg

https://youtu.be/EPqdFtWKSgg


Find øvelser og inspiration

• Dansk Skoleidræts side med Corona-venlig bevægelse

• Idrætsmødet – webinar-serie

• Øvelser i dette webinar vil ligge med links her: 

https://www.idrætsmødet.dk/idraetsmodet-online

-> Afholdte online events -> bevægelse i en coronaramt skoledag 

https://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/forside/
https://www.idratsmodet.dk/idraetsmodet-online/afholdte-online-events/bevaegelse-i-en-coronaramt-skoledag/
https://www.idr%C3%A6tsm%C3%B8det.dk/idraetsmodet-online


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/


Dette webinar er produceret 
af 

støtter


