
Idræt 5/6 kl. På Skovby Friskole har man prioriteret idræt højt og eleverne vil derfor 

ha’ rigtig mange idrætslektioner. Dette gør at vi har god tid til at fordybe os og god tid til 

at opleve en spændende og inspirerende undervisning.  Den ekstra idræts undervisning er 

en utrolig god investering, da det at bevæge sig gi’r så meget “tilbage” til den øvrige 

læring! 

 

Elevundervisning Eleverne vil på skift i grupper få til opgave at undervise klassen i 

opvarmning, lege, øvelser eller korte simple undervisningsforløb.  Vi vil blandt andet gøre 

brug af “Aktivt rundt i Danmarks” Powerpause hæfte til små opvarmningsøvelser.  I 

forbindelse med dette, vil vi så meget som muligt inddrage de elever der går til sport i 

fritiden til at være “medundervisere” på forskellige niveauer i undervisningen. 

 

Idrætsteori Vi vil gennemgå emnerne - kost og motion - forbrænding - kondition  - 

fritidsaktiviteter I løbet af året vil vi ved gennemgang af diverse spil, øvelser og lege have 

reflekterende samtaler omkring hvordan og hvilke dele af kroppen der er i funktion i 

øvelserne for at give eleverne “forståelse i praksis”. 

 

Redskabs- og behændighedsgymnastik (25 lektioner) Til størstedelen af denne 

undervisning vil vi gøre brug af skolens 2 airtracks.  Følgende øvelser vil vi repetere og 

bygge videre på i løbet af året. 

• koldbøtter, forlæns og baglæns - rulle til/fra forskellige underlag og i forskellige højde - 

“Koldbøtte overslag” - Flagermus - håndstand evt. i det fri - stå på hovedet - Parkour 

“dyrespring” (inspireret af parkour) 

• parkourspring: Land and roll, Gap jumps, Catbalance, Lazy vault, Tic-tac, monkey jump, 

Kong,  - brug af småredskaber, såsom sjippetorv, “hulahop ringe”, hoppebolde, 

balancebrætter mm..  - gå på line - forhindringsbaner - grundlæggende færdigheder 

indenfor spring: dvs. afsæt, svæv, rulning, landing, vægtoverføring, balance. - overslag 

- koldbøtte spring fra springspringbræt - salto med og uden hænder - “ forskellige buk 

spring”, “plinte spring” mm. - repetition af idrætslokalets redskaber og dets funktioner: 



springbræt, forskellige plinte og “heste”, diverse nedfaldsmadras og rullemadrasser, 

ribber. 

 

Boldbasis & Boldspil  

Eleverne vil videreudvikle deres færdigheder indenfor følgende traditionelle boldspil samt 

gennemgå diverse regelsæt for hver sportsgren: 

✓ Rundbold 

✓  Basketball 

✓  Fodbold 

✓  Kidsvolley samt ”rigtig Volleyball” 

✓  Håndbold 

✓  Hockey 

✓  Floorball 

✓ Børnetennis 

✓ Badminton 

✓ Bordtennis 

✓ Fodbold Fitness 

Til alle boldspil vil der indgå forskellige småspil, øvelser og andre variationer for at få en så 

alsidig, kompetencegivende og spændende undervisning som muligt.  >> Som et nyt 

variationsredskab til undervisningen, vil eleverne bruge og selv producere ”Spilhjulet”. <<  

Dans & udtryk (rytmik/koordination): 9 aktiviteter Med inspiration fra Chris 

Mcdonald, blev vi som skole inspireret til at implementere motion/bevægelse i større grad i 

elevernes hverdag.   Derfor vil eleverne Hver dag kl.8:25 og kl.12:25 mødes til ”9 

aktiviteter” i hallen.  Denne aktivitet varer cirka 10 minutter pr. gang.  Her ”vækker vi 

hjernen” med løb, leg, simple øvelser og bevægelse til musik.  Dette initiativ har været til 



stort glæde for skolen og vi tror på at det vil være med til at optimere elevernes 

læringsmuligheder.   Her udover vil eleverne, i undervisningen, gennemgå forskellige 

rytmiske indslag såsom dans, forskellige koordinationsøvelser med og uden bold til musik og 

lege.  

 Optræden Til vores skolefester vil eleverne optræde med forskellig dans og drama hvor 

vi bruger tid ud over den planlagte undervisning til at øve det. Dette vil blive planlagt 

senere på året. 

 

 

Fysisk Træning & Krospbasis  

 

Vi vil arbejde med grundlæggende basisteori om muskler og muskelarbejde samt emner der 

relaterer til skolernes motionsløb og skolens “sundheds uge”, såsom kondital, løbetest mm. 

Derudover vil ved fysiske udfordringer, 7 minutes programmer, basisøvelser inden for 

spænding og udstrækning, terrænløb og koordinationsløb samt ved andre udfordrende 

øvelser, udforske kroppen og dens muligheder/begrænsninger.  

 

Atletik - Løb, spring og kaste- aktiviteter 

Følgende øvelser vil blive gennemgået i løbet af året 

• Løb -  hækkeløb (alternativ hækkeløb) -  stafet - forskellige koordinationsløb, - 

krydsløb - orienteringsløb - terrænløb 

• Kast  - overhåndskast - underhåndskast - ”mormor kast” -  kugle kast  - discus kast  

• Spring -  længdespring - højdespring - koordineret spring 

 

Alternativ idræt & kreativitet 



I løbet af året vil eleverne gennemgå en masse alternative og sjove idrætsformer.  dels for 

at varierer undervisningen, men også for at give eleverne et indblik i idrættens verden, 

blandt andet handicap idræt. 

▪ Handicap idræt; syns-, bevægelses- og hørehæmmede aktiviteter 

▪  Forhindringsbaner både inden- og udendørs 

▪  Orienteringsløb 

▪ Udeliv (udflugt til nærliggende skov, vandretur til Farøbroen og til et nærliggende 

”fugletårn” i forskelligt terræn) sidste år deltog eleverne også i en ”overlevelsestur 

hvor vi boede i naturen i en weekend. 

▪  Forskellige småspil/ lege som supplement til de forskellige boldspil mm. Eksempelvis 

krabbebold, kurvekast, tunnelbold.    

WOOP Vi vil arbejde med App’en, Woop, udviklet af Nordea Fonden og Spejderne, med 

fokus på elevers bevægelse i naturen.  Denne app vil vi bruge til forskellige orienteringsløb 

og lege, samt udvikling af egne “baner og opvarmningsprogrammer”!   

 Tværfaglige uge 

I løbet af året vil vi deltage i forskellige nationale input til idrætsundervisningen. blandt 

andet et tema om “Sund livsstil” og “Skolernes Motionsløb”.  I forbindelse med disse 

temaer, vil eleverne modtage relevant og tværfaglig undervisning. blandt andet et 

undervisningsforløb hvor eleverne vil arbejde med kalorier, forbrænding, samt vigtigheden i 

at spise sundt og dyrke regelmæssig motion for at få et sund og godt liv, mm.  

 Brug af musik i undervisningen Jeg vil så meget som muligt implementere musik i 

undervisningen.  eksempelvis under opvarmning, øvelser og hvor det ellers vil være 

brugbart da det blandt andet er med til at give et godt flow i undervisningen og da det 

opildner børnene til at give den “fuld gas”. 

 

Personlig udvikling Idræt er et af de fag, hvor elevernes personlige udvikling også må 

være i højsædet, fordi idræt blandt andet kan bidrage med ”så meget andet”, som kan 



være med til at styrke barnet kognitivt. Derfor vil jeg lægge vægt på en undervisning med 

god grobund for elevernes alsidige personlige udvikling.  

 

 

 

 


