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Krav til evaluering 

Undervisningsministeriet forlanger 2 former for undervisningsevaluering: 

1. Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen 

2. Evaluering af skolens samlede undervisning 

Evalueringen af elevernes udbytte indgår i skole-hjem-samarbejdet. Resultatet af evalueringen af den sam-

lede undervisning bliver offentliggjort på skolens hjemmeside med en plan for, hvordan skolen vil samle op 

på resultaterne. 

Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen: 

 Der skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretages evalueringer af den enkelte 

elevs udbytte af undervisningen. 

 Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes prøver og standpunktskarakte-

rer er udtryk for. 

 Skolen bestemmer selv hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

 Elever og forældrene orienteres løbende om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. I praksis 

vil det for de fleste elevers vedkommende foregå på de to årlige skolehjemsamtaler. 

Evaluering af skolen samlede undervisning: 

 Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte 

af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 Praksis:  

o Med udgangspunkt i en femårig evalueringsplan planlægges undervisningsevalueringen 

hvert år ved skolestart. 

o Lærerne udvælger ved skolestart et eller flere forløb med henblik på evaluering og beslut-

ter sig for evalueringsform. 

o Lærerne afgør hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

o Evalueringen skal som minimum indeholde: 

 En vurdering af om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen  

 En vurdering af om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisnings-

planer, som skolen selv har udarbejdet. 

 Evt. forslag til og plan for forbedringer. 

o Lærerne mødes i fagteams eller andre relevante teams og drøfter/bearbejder deres evalue-

ringer. 

o De samlede evalueringer fremlægges på FL og sendes til GJ og bliver en del af skolens sam-

lede undervisningsevaluering, som skal offentliggøres på hjemmesiden. 



Rammer for evaluering: 

Formål: Kvalitetssikring – kvalitetsudvikling – dokumentation. Evalueringen har mange formål; her nævnes 

nogle af de vigtigste: 

 At give eleverne indsigt i, hvorvidt deres egne læringsmål er indfriede. 

 At give læreren en vurdering af, hvorvidt undervisningens mål er indfriede. 

 At støtte samarbejdet mellem lærere og elever om målfastsættelse samt proces- og resultatvurde-

ring.  

 At sikre dokumentation for aktiviteter og resultater blandt andet med henblik på udarbejdelse af 

elevplaner/fagudtalelser. 

 At sikre sammenhæng mellem undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater fra Fælles 

Mål/Undervisningens målsætning, klassens årsplan med undervisningsmål til den enkelte elevs læ-

ringsmål. 

 At skabe grundlag for udvikling af undervisningen (undervisningens indholdsmæssige bredde og 

dybde både for den enkelte lærer og for faggruppen/teamet). 

 At støtte arbejdet med undervisningsdifferentiering, gruppearbejde og andre fokuserede organisa-

tionsformer. 

 Hvad skal evalueres: 

o Undervisningsforløb og elevernes udbytte af disse, flexuger, lejrskoler, teamdage o. lign. 

 Hvem skal evaluere: 

o Faglærere, flexuge-lærere, klasselærere 

 Hvordan skal der evalueres: 

o Læreren opstiller mål for et eller flere af sine undervisningsforløb og for elevernes udbytte 

heraf. Når forløbet er afsluttet, evalueres forløbet og den enkelte elevs udbytte set i for-

hold til målsætningen. 

o Evalueringsformen kan fx være struktureret dialog, iagttagelser/observationer, spørge-

skema, portfolio, logbog, test mv. 

o Teams og/eller fagudvalg kan evt. arbejde sammen om evalueringsformer, der passer til 

fag, klassetrin osv. 

 Hvem evalueres der for: 

o Internt: Faglæreren selv, lærerteamet, skolen 

o Eksternt:  

 Elev og forældre (elevens udbytte af undervisningen) 

 Offentligheden og undervisningsministeriet 

Evalueringsplan for Glamsbjerg Friskole 

2017/2018 Idræt og praktisk-musiske fag, herunder valgfag 

2018/2019 Kolonier og lejrskole 

Opfølgningsplan 

På et friskolelærermøde i foråret fremlægges undervisningsevalueringen, og det drøftes hvilke erfaringer 

fra de skitserede forløb, faglærerne vil bruge i deres planlægning fremover. Det drøftes naturligvis også, om 

der er områder og læringsmål, der skal være mere fokus på i fremtiden, og konkluderes det, at der skal ske 

ændringer i rammerne for undervisningen, tages det med i planlægningen af det nye skoleår. 

 

 



Evaluering af idræt og praktisk-musiske fag 2017/2018 

Evalueringen er foretaget med fokus på udvalgte, eksemplariske undervisningsforløb. 

MUSIK 

Musik i 3.-4. klasse 

Beskrivelse af undervisningen:  

Musik på 3/4 klassetrin foregår som Pm-fag. Dvs. At eleverne periodevis modtager undervisning i et af føl-

gende praktiske fag. Musik, sløjd, håndarbejde og madlavning.  

Eleverne modtager således på 3/4 klassetrin to perioder med undervisning i musik.  

Perioden varer fra august-januar eller fra februar-juni.  

Formål og mål og fagformål for undervisningen:  

Formålet med undervisningen svarer overens med folkeskolens formål (https://www.uvm.dk/folkesko-

len/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal) 

Samt fagformålene for musik 1-6. klassetrin: https://www.emu.dk/sites/default/files/Musik%20-%20ja-

nuar%202016.pdf 

Specifikt arbejdes der på 3./4. klassetrin mod færdigheds og vidensmålene efter 4. klasse. 

Undervisningen opbygning:  

Børnene bliver i allerførste musiktime (samt løbende efter behov) instrueret i at finde tonerne i en C -durs-

skala på klaveret/keyboardet, lave forenklede akkorder bestående af grundtone og terts, og finde tonerne 

på en bas og Marimba. De lærer også trommerne stortromme, lilletromme og hihat at kende, så de kan 

spille en enkel rockrytme/swingrytme.  

Efter første time følger alle timer en fast struktur.   

Vi starter med fællessang fra sangbogen akkompagneret af klaver. Vi veksler i imellem at synge de til årsti-

den/evt. Højtider hørende sange, og sange både efter elevernes eget ønske og lærerbestemt fra hele sang-

bogen. Vi synger fra friskolesangbogen, samt lejlighedsvis fra bøgerne “se og syng”. Derudover synger vi 

sange fra andet materiale, fx. Internettet, andre sangbøger og gerne tidens hits. Når en sang lægger op til 

det enten pga. Sangens indhold eller forfatter/komponist snakker vi om sangen. Vi analyserer tekstens me-

ning, via fortælling lærer børnene om sangenes historie og de forskellige sangskrivere/komponister. Vi 

kommer således rundt om både klassiske og nye forfattere og komponister.  

Derefter spiller børnene et sammenspilsnummer. Nummeret er valgt af børn og lærer i fællesskab. Den før-

ste gang vi spiller nummeret vælger hvert barn hvilket instrument de vil spille på. Dette instrument bliver 

de på i hele den periode vi arbejder med nummeret.  

Børnene kan typisk vælge mellem: klaver, keyboard, bas, trommer, Marimba, div. Percussion, sang og lejlig-

hedsvis guitar.  

Børnene instrueres i klargøring af instrumenterne og står herefter selv for dette i de følgende timer. 

Under klargøring hører også det at finde de relevante toner/greb til nummeret. De relevante akkorder skri-

ves op på tavlen og børnene finder derefter tonerne på deres valgte instrument. Børnene opfordres altid til 

at hjælpe hinanden med at få instrumenterne klar. Har de Tidligere spillet på et instrument i et andet num-

mer, hjælper de dem der nu spiller på dette instrument med at finde toner og gøre instrumentet klar. Jeg 

kommer rundt som lærer og sikrer mig at alle elever har forstået deres opgave, og er med på akkorder, ryt-

memønstre osv.  



Når alle instrumenter er klar laver vi en toneprøve. Alle akkorder i nummeret gennemgås enkeltvis. Vi lytter 

efter om alle spiller tonerne rigtigt ved at alle instrumenter efter tur spiller akkorden.  

I denne proces hører også gennemgang af nummerets opbygning: vers, omkvæd, b-stykker og broer gen-

nemgås. Vi spiller de enkelte rundgange ind til de fungerer.  

Som udgangspunkt lærer børnene den enkleste rytme der passer til nummeret på deres instrument. Når 

nummeret kører godt med de enkle rytmer, tilpasses rytmerne løbende efter børnenes niveau og behov for 

udfordring.  

Fx. Kan bassen starte med at markere alle 4 slag i en takt. Når dette fungerer kan bassens rytme laves om til 

at markere 1 og 3 slaget. Klaveret/keyboardet starter med at markere alle 4 slag på grundtonerne. Det kan 

laves om til at markere alle slagene med grundtone og terts og kvint evt. Udbygget med at tilføje grundto-

nerne i venstrehånden.  

Trommerne kan starte med at markere alle 4 slag i takten på stor og lilletromme. Dette kan udvides med at 

tilføje hihatslag på alle 4 slag eller markere 8.del slag. Grundlæggende arbejder vi med rockrytme og swing-

rytmen.  

De børn der har valgt at synge sendes ofte ud og øve på sangen mens dem der spiller stiller op. De finder 

sangen på internettet og øver til den. Når musikerne er klar kommer sangerne ind og nummeret spilles 

igennem med afbrydelser undervejs hvor der rettes til i nummeret. Derefter får musikerne en lille pause og 

jeg har tid til at gennemgå sangen med sangerne.  

Grundlæggende arbejdes der i sammenspilstimerne særligt med fælles rytmefornemmelse og udtryk. 

Vi slutter ofte timerne med en leg der understøtter færdigheder som er centrale i musik. Det kan være fær-

digheder som opmærksomhed, gruppefornemmelse, udtryk og bevægelse.  

I løbet af musikforløbet laver vi altid et forløb Hvor eleverne arbejder med forskellige musikgenrer. De væl-

ger en genre de vil undersøge nærmere, og skal derefter lave en lille fremlæggelse for klassen. I fremlæg-

gelsen skal de redegøre for genres særlige træk og udtryk, genrens historie og centrale kunstnere. De skal 

også udvælge et passende musiknummer i den for genren og spille for klassen.  

Hen i mod slutningen af hvert musikforløb afholder skolen arrangementet “Veras værksted” ved arrange-

mentet vises der hvad vi arbejder med i timerne. Hvert sammenspilshold viser en eller to sange som de har 

øvet særligt på. Eleverne er medbestemmende i udvælgelsen af nummeret. Veras værksted fungerer som 

en opsamling på hvad der er blevet lært i perioden.  

Evaluering af undervisningen med elever:  

Som opfølgning på musikundervisningsforløbene er der lavet følgende evaluering med musikholdene.  

1. Løbende mundtlig evaluering med den enkelte elev i timerne 

2. Afsluttende mundtlig evaluering i plenum 

3. Skriftlig evaluering i form af “kan-kan med hjælp-kan ikke endnu” skema. 

4. Fremføring af holdets sammenspilsnumre ved Arrangementet Veras værksted og ved andre lejlig-

heder. Fx juleafslutning og skolelørdag. 

HÅNDARBEJDE 

Håndarbejde i 5.-6. klasse 

Undervisningsforløb: Strikke og/eller hækle 

I undervisningsforløbet arbejdes der med flg. Fælles mål: 

 Eleven kan navngive og anvende grundlæggende håndværktøjer og redskaber 



 Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde ma-

terialer 

 Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner 

 Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale 

værktøjer  

 Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete sammenhænge 

 Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg   

Forløbets formål: 

 Lære en gammel masketeknik 

o Hækle: luft- og fastmasker 

o Strikke: retmasker 

 Kunne følge en instruktion givet af læreren samt lære en ny teknik via video instruktion (YouTube 

el.lign.) 

 Fremstille et produkt efter eget valg 

o Vælge teknik 

 Hækle 

 Strikke 

o Vælge materiale 

 Garntype (bomuld, uld, strimlet T-shirt el.lign.) 

 Vælge farve 

o Vælge produkt 

 Klud 

 Bordskåner 

 Lille taske/pung 

 Skål/kurv 

Opstart: 

Forløbet starter med, at holdet har besøg af Gitte Porsmose, som viser nogle af sine hæklerier. Derudover 

har vi lavet en udstilling af forskellige arbejder i de to teknikker til inspiration. Eleverne præsenteres for for-

skellige materialer: bomuldsgarn, uldgarn og stofstrimler i forskellige kvaliteter og farver. Der fortælles lidt 

om de to teknikker og brug af redskaber; hæklenålen og strikkepindene. 

Alle elever skal starte med at vælge en garntype, hvorefter de får udleveret en hæklenål, der passer til 

garnkvaliteten. Derefter instrueres eleverne i at lave luftmasker. For at øve teknikken skal de hver især lave 

100 luftmasker – trævle op og lave 100 nye. Når eleverne mestre teknikken, skal de lave luftmasker til et 

armbånd. De instrueres i fastmasker, og øver denne masketype frem og tilbage, indtil armbåndet har den 

ønskede bredde. Derefter vælges en knap, som syes i og der hækles evt. en trans som knaphul. 

Nogle elever vil hellere strikke, enten fordi de kan strikke i forvejen eller fordi de gerne vil lære det. Denne 

elevgruppe instrueres i at strikke retmasker. Eleverne ser hvordan der laves opslagning, men skal ikke selv 

slå op, hvis de ikke kan i forvejen. 

Eleverne vælger hvilken teknik de vil anvende til et større arbejde enten hæklet eller strikket. 

 Hæklearbejde 

o Eleverne laver selv passende antal luftmasker. Der hækles fastmasker frem og tilbage til 

ønsket størrelse på arbejdet. De elever der vælger at hækle rundt, instrueres i hvordan der 

tages ud i hver runde. 

 Strikkearbejde 

o Der slås passende antal masker op til strikkearbejdet. Der øves retmasker frem og tilbage til 

ønsket størrelse på arbejdet. 



Evaluering af forløbet: 

Eleverne skulle ikke have været introduceret for 2 teknikker. Det er mere overskueligt, når der kun er én 

teknik, her hækling at forholde sig til. Den indkøbte bomuldsgarn 8/4 var for tynd og eleverne havde svært 

ved at håndtere at hækle med 2 eller 3 tråde sammen. Undervejs valgte vi at indkøbe en tykkere kvalitet 

8/8, hvilket eleverne havde nemmere ved at hækle af. I forløbet valgte vi at introducere eleverne for, hvor-

dan man klipper en gammel T-shirt til garnstrimler, så den kan genbruges til f.eks. en bordskåner eller an-

det. Især drengene var begejstrede for stof-strimmel-garn, da deres arbejder hurtigt tog form.  På det ene 

håndarbejdshold (fredag) valgte læreren at lade alle klippe garn af T-shirts, det var den helt rigtige beslut-

ning. Det at få forstørret arbejdet, både i form af hæklenål og garn gjorde at det var meget nemmere for 

dem at se den enkelte maske og de havde nemmere ved den lidt grovere bevægelse af hånden.  

Mange vælger at hækle rundt, og får derfor også lært at tage ud (hækle 2 masker i samme maske). 

Mange af børnene finder ro ved at sidde og hækle. Nogle laver små grupper og finder hyggelige kroge i lo-

kalet, hvor de kan sidde og tale sammen 2-4 elever. Nogle gange er det samme spørgsmål kommet frem 

flere gange, ”Hvad skal vi bruge det til og hvorfor skal vi hækle”? Her har vi taget snakken om hænderne og 

kroppens måde at huske på, om hvordan vi danner veje i hjernen og hjælper vores evner i andre fag, bare 

fordi vi sidder og øver os på at hækle. Det har været grobund for megen god diskussion om faget og vigtig-

heden af at kunne bruge hele sin krop og ikke kun hovedet.  

Nogle af eleverne er udfordret på deres finmotorik og evnen til at fordybe sig. Det at finde ro ved at skulle 

gentage den samme bevægelse er svært. Nogle elever har ligeledes svært ved at acceptere forskellen mel-

lem det reelle produkt de kan fremstille, og deres forestilling af hvordan det færdige arbejder skal se ud. 

For disse elever har det været godt at kunne brokke sig og få snakket faget igennem, de har også fået en 5 

min. løbetur rundt om huset et par gange, det er også en godt ventil. 

Håndarbejde som valgfag i 7.-9. klasse 

Undervisningsforløb: Sy tasker 

Eleverne fik mulighed for at sy én af to tasker – den ene er meget nem at sy, den anden er sværere – begge 

er farvestrålende humørspredere med plads i. 

Alle eleverne valgte den nemmeste taske. Vi startede i fællesskab, og herefter var det forskelligt, hvor hur-

tige eleverne var.  

Næsten alle nåede at sy deres tasker færdige. 

Målsætninger: 

 At eleverne får en oplevelse af, at man kan sy brugbare ting på symaskinen. 

 At eleverne oplever, at dét, de har lært i håndarbejde, kan bruges i fremtiden. 

 At eleverne lærer at sy efter en opskrift. 

Evaluering: 

Jeg har valgt at evaluere efter mine egne observationer og elevernes udsagn undervejs. 

Jeg er i tvivl om, hvorvidt eleverne oplever, at de syr noget, som de kan bruge. Eleverne var meget kritiske 

og ingen ønskede at bruge de tasker, de fik syet. 

Jeg mener, at eleverne oplevede, at de var ret selvkørende med symaskinerne. Vi kom hurtigt i gang, og de 

klarede tingene hurtigt og fint. 

Eleverne lærte at sy efter opskrift. De skulle have forklaret nogle ting undervejs, men de fik oplevelsen af, 

selv at følge opskriften. 



Hvis jeg skal sy tasker igen, vil jeg tale med nogle elever først om, hvilken taske de kunne tænke sig at sy. 

Jeg vil på forhånd have valgt nogle tasker, som er nemme at sy, da jeg også synes, at det er vigtigt, at ele-

verne kan nå at blive færdige med taskerne på et kvartal. Jeg bliver frustreret over, at eleverne er så kriti-

ske, og ikke vil bruge taskerne efterfølgende. 

SLØJD 

På Glamsbjerg Friskole undervises der obligatorisk i sløjd fra 3. til og med 6.klasse samt som valgfag i 7. til 

9.klasse.  

Sløjd er på Glamsbjerg Friskole primært træsløjd. 

Sløjd i 3.-4. klasse 

I det halvårlige forløb arbejdes der med et til flere lærer-planlagte projekter, som bl.a. vises frem for skolen 

til fællesarrangementer. Efterfølgende har eleverne mulighed for at vælge selvstændige projekter, der 

gerne skulle kunne demonstrere deres opnåede færdigheder og kreativitet. 

 Sikkerhed og færdsel i sløjdlokalet. 

 Oplæring i brug af diverse værktøjer passende til alderen. 

 Fortrolighed og kendskab til mulighederne i et sløjdlokale. 

 Teknikker vedr. brug af værktøj. 

 Opmåling – brug af lineal, passer, overførsel af tegninger mm. 

 Kendskab til forskellige trætyper: fyrretræ, bøg, eg, MDF m.fl. 

 Teknikker vedr. samling af træ: limning, søm, skruer og dyvler. 

 Design og finish – at ”se med fingrene”. 

Det er skolens mål at give eleverne faglige kundskaber inden for faget træsløjd, som de bl.a. kan bruge 

fremadrettet.  

Sløjdfaget er meget håndværksorienteret for også at inspirere eleverne til at overveje en faglig uddannel-

sesvej efter endt skolegang.  

Sløjd kan ses som et fag, hvor matematik får vist sin praktiske anvendelighed. 

I sløjdfaget vil vi gerne arbejde med mål, størrelsesforhold, det taktile, former, teknikker, design, fordy-

belse, selvstændighed og glæden ved håndarbejdet. 

At sløjd når i mål kan bl.a. ses i elevernes glæde ved faget og stoltheden ved deres produkter, som vises 

frem ved skolearrangementer samt de tilkendegivelser, der kommer fra forældrene og pårørende. 

Sløjd i 5.-6. klasse 

I det halvårlige forløb arbejdes der med et lærer-planlagt møbelprojekt, som bl.a. vises frem for skolen til 

fællesarrangementer. Efterfølgende har eleverne mulighed for at vælge selvstændige projekter, der gerne 

skulle demonstrere deres opnåede færdighed, kreativitet og kundskaber. 

 Den videre proces fra elevernes tidligere forløb (se ovenstående). 

 Fordybelse i teknikker og faglighed over længere tid. 

 At produkter fra sløjd kan bruges og skabe glæde nu og fremover. 

 Eleverne oplever håndværket i faget og bliver måske inspireret til at vælge en håndværkeruddan-

nelse. 

Det er skolens mål at give eleverne faglige kundskaber inden for faget træsløjd, som de bl.a. kan bruge 

fremadrettet.  

Sløjdfaget er meget håndværksorienteret for også at inspirere eleverne til at overveje en faglig uddannel-

sesvej efter endt skolegang.  



Sløjd kan ses som et fag, hvor matematik får vist sin praktiske anvendelighed. 

I sløjdfaget vil vi gerne arbejde med mål, størrelsesforhold, det taktile, former, teknikker, design, fordy-

belse, selvstændighed og glæden ved håndarbejdet. 

At sløjd når i mål kan bl.a. ses i elevernes glæde ved faget og stoltheden ved deres produkter, som vises 

frem ved skolearrangementer samt de tilkendegivelser, der kommer fra forældrene og pårørende. 

Sløjd som valgfag i 7.-9. klasse. 

Eleverne vælger primært faget sløjd for at fordybe sig i et selvstændigt valgt emne/projekt eller for at lære 

nye teknikker i træsløjd. 

Eleverne har også mulighed for at arbejde med trædrejning, støbning af beton, kombinere jern og træ, lave 

gruppeprojekter, projekter til skolen (f.eks. bænke, gynger mm). 

 Fra tanke til produkt –  at tegne, designe og udføre. 

 Valg af materialer. 

 Selvstændighed, kreativitet og fordybelse. 

 Elevinteressen for håndværksfaget. 

Det er skolens mål at give eleverne faglige kundskaber inden for faget træsløjd, som de bl.a. kan bruge 

fremadrettet.  

Sløjdfaget er meget håndværksorienteret for også at inspirere eleverne til at overveje en faglig uddannel-

sesvej efter endt skolegang.  

Sløjd kan ses som et fag, hvor matematik får vist sin praktiske anvendelighed. 

I sløjdfaget vil vi gerne arbejde med mål, størrelsesforhold, det taktile, former, teknikker, design, fordy-

belse, selvstændighed og glæden ved håndarbejdet. 

At sløjd når i mål kan bl.a. ses i elevernes glæde ved faget og stoltheden ved deres produkter, som vises 

frem ved skolearrangementer samt de tilkendegivelser, der kommer fra forældrene og pårørende. 

DRAMA 

Drama i 5.-6. klasse 

Undervisningsforløb: Fantasi og samarbejde 

I forløbet arbejdes der med teatersport og improvisation. 

Fantasiøvelse 1 

Målsætning for fantasiøvelse 1 er, at få eleverne til at se rum og ting og fortælle om dem, så publikum/ele-

verne får en rum fornemmelse.  

Antal: Par (2) 

Udførelse: Den ene elev guider (fortælleren) den anden (spilleren) ind i et rum. Spillederen sørger for hele 

tiden at spørge, hvad der er i rummet. Hvis fortælleren ikke ser noget, skal spillederen fortælle, hvad der er 

og spørge videre om det. 

Didaktiske overvejelser: 

Det er vigtigt, at jeg som underviser, demonstrerer øvelse 1 for eleverne ved at give eksempler på, hvad der 

kan hænge på væggen? En hjælp er også at sætte sedler op med forskellige rum-muligheder for spilleren, 

eller give hver spiller en seddel på de forskellige muligheder fx kælderrum, garage, museum med kunst osv.  

Mundtlig evaluering/refleksion til eleverne: Hvad er vigtigt for at få opbygget et rum? 

 At man kan se det for sig. 



 At den anden lytter og ikke fjoller. 

 At man føler sig tryg ved den anden. 

 At man fortæller om noget man har oplevet - det gør det i hvert fald nemmere. 

 Det var godt med inspirationssedlerne, ellers tror vi ikke, at vi sådan lige kunne finde på noget. 

 Jeg synes det var grænseoverskridende. 

Fantasiøvelse 2 

Målsætningen for fantasiøvelse 2 er, at eleverne kan starte og fortsætte en historie uden afbrydelse, og at 

de lærer at være opmærksom på hinandens fortælling(er). 

Antal: 6-8 elever. 

Udførelse: Eleverne stiller op på en række. Spillederen står overfor som en dirigent. Når spillederen peger 

på en elev skal denne starte en historie. Når spillederen peger på en anden skal denne fortsætte historien 

uden at tøve hakke i det eller gentage det sidste som blev sagt. Spillederen skifter person og tempo i skif-

tene. 

I starten kan man tale langsomt, og spillederen skal være opmærksom på hvor det er logisk at skifte (fx på 

”fordi”, ”men”, ”at” ord der lægger op til ændringer i handlinger – men IKKE på ”og” som bare bliver en op-

remsning – og derfor ingen god fortælling). Efterhånden sættes tempo op og den som fejler ”dør”. Vinde-

ren bliver ny spilleder. 

Evaluering/didaktiske overvejelser: 

Det er vigtig, at jeg som underviser, laver en mini-demonstration ved at starte en fortælling og være diri-

gent. 

Mundtlig evaluering/refleksion til eleverne: Hvad er vigtigt for at få historien til at køre? 

 At det er en god historie. 

 At alle lytter, ellers hænger historien ikke sammen. 

 At vi kender genren. 

 At vi ikke siger “og så” hele tiden. 

 At spilleren peger på det rigtig tidspunkt. 

 At spilleren er opmærksom og følger med. 

BILLEDKUNST 

Billedkunst i 3. klasse 

Undervisningsforløb: Portrættegning  

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten:  

Forløbet handler om at arbejde med iagttagelse, ansigtets proportioner og lys og skygge i forbindelse med 

tegning af portrætter.  

Forløbet: 

1. Samtale om hvad portrætter er og eleverne bliver præsenteret for forskellige portrætter, fra for-

skellige perioder og kunstretninger.  

2. Eleverne lave forskellige øvelser, hvor de lærer at tegne ansigtets forskellige dele.  

3. Tegning af guidet portræt.  

4. Lys og skygge i ansigtet. 

5. Eleverne får udleveret spejle, og skal nu prøve at tegne et selvportræt. De kan også vælge at prøve 

at tegne en af deres kammerater. 

Læringsmål: 



 Eleverne bliver fortrolige med begrebet portræt. 

 Eleverne lærer teknikker til at tegne øjne, næse og mund. 

 Eleverne bliver fortrolige med proportionerne i ansigtet. 

 Eleverne kan tegne portrætter ud fra iagttagelser af egne og andres ansigter. 

Forløbsbeskrivelse: 

Efter en indledende samtale om, hvad portrætter er, blev eleverne præsenteret for forskellige portrætter, 

fra forskellige perioder og kunstretninger. Vi kiggede på forskellige teknikker, så på ansigtsudtryk (øjne, 

næse, mund, hår m.m.) rummeligheden i billedet, lys og skygge og snakkede om, hvordan kunstneren 

havde valgt at udtrykke sig. 

Eleverne fik udleveret forskellige øveark fra Fru Billedkunst, hvor de gradvist lærte at tegne øjne, næse og 

mund og blev opmærksomme på, hvordan stregerne skulle lægges for at give det rette udtryk. Derefter 

tegnede vi et guidet portræt. Dvs. at jeg trin for trin tegnede et portræt på tavlen, og eleverne tegnede 

med. Undervejs fortalte jeg om proportionerne i ansigtet og vejledte i, hvordan de forskellige dele placeres 

rigtigt. Inden vi tegnede hår på portrættet, fik eleverne endnu et øveark fra Fru Billedkunst, hvor de kunne 

tegne forskellige frisurer og hatte. De fik billeder med eksempler på forskellige frisurer og hatte, og kunne 

enten vælge at tegne efter et af dem eller give deres portræt dets egen frisure. Til sidst så vi på, hvor der 

var lys og skygge i ansigtet, og eleverne lærte hvordan de kunne lave skygge med blyanten og lægge stre-

gerne så ansigtet blev mere 3 dimensionalt.  

Da eleverne var færdige med den guidede tegning, fik de udleveret spejle, og skulle nu prøve at tegne et 

selvportræt. De kunne også vælge at prøve at tegne en af deres kammerater. Inden de gik i gang, snakkede 

vi om hvordan de skulle lægge mærke til særlige kendetegn. 

Evaluering: 

Ved forløbets afslutning kiggede vi på alle portrætterne, og eleverne skulle se om de kunne gætte hvem, 

det var et portræt af. Derefter snakkede vi om, hvad der havde været let/svært, og hvad de havde lært. 

Eleverne har generelt været meget optaget af forløbet. De har taget de forskellige teknikker til sig, og har 

efterfølgende brugt dem, når de har skullet tegne, fx øjne på dyr. Det hjalp mange, at der var en ”opskrift” 

til at tegne efter. Det har været en øjenåbner for de fleste at lære om proportionerne i ansigtet og især at 

placere øjnene rigtigt (mange børn sætter øjnene helt oppe i panden). 

Portrætterne bliver udstillet senere til Bennys Badekar. 

Billedkunst i 6. klasse 

Undervisningsforløb: 

Jeg har valgt et undervisningsforløb, som jeg kaldte ”Hunde i farver”. 

Vi startede med at se på billeder af kunstneren Linda Cheng. Vi talte om, hvad der kendetegner hendes bil-

leder. Herefter tegnede vi hunde efter trin-for-trin vejledning. Til sidst skulle eleverne male et billede af de-

res egen (eller en yndlingshund) hund med samme teknik som Linda Cheng. 

Målsætninger: 

 At eleverne undersøger og vurderer egne og andres billeder.  

 At eksperimentere med form, farve, komposition med vægt på billedfortællinger. 

Evaluering: 

Jeg har valgt at evaluere efter mine egne observationer og elevernes udsagn undervejs. 

6. klasse var rigtig gode til at se på Linda Chengs billeder, og finde kendetegn for hendes stil. De var også 

gode til at sætte ord på, om de kunne lide billederne eller ej, og hvorfor. 



Det var en udfordring for nogle af eleverne, at de skulle male deres yndlingshunde i farver, som en hund 

ikke normalt har. Men de gik med på idéen og holdt sig inden for de retningslinjer, som jeg havde givet 

dem. 

Det var også en udfordring, at tegne deres yndlingshund, så den lignede bedst muligt. Men det er en virke-

lig god øvelse, fordi eleverne virkelig kan bruge det, de lige har lært i trin-for-trin vejledningerne. 

Når jeg skal lave undervisningsforløbet igen, vil jeg spørge mere ind til, hvad eleverne kan lide/ikke så godt 

kan lide ved Linda Chengs billeder. Jeg tror, at det vil gøre det nemmere for dem, når de skal til at tegne de-

res egne yndlingshunde, fordi de bedre forstår, hvorfor Linda Cheng maler, som hun gør. 

Ellers vil jeg ikke ændre på forløbet. Det var et virkelig godt forløb, og eleverne bliver så glade for de hunde, 

de maler til sidst i forløbet. 

MADKUNDSKAB 

I folkeskolen er faget madkundskab et etårigt obligatorisk fag, som kan placeres i 4., 5., 6. eller 7. klasse. På 

Glamsbjerg Friskole indgår faget madkundskab i en turnus med andre praktisk-musiske fag, således at ele-

verne har madkundskab et halvt skoleår fra 3. til og med 6. klasse. Det vil sige i alt to år. I faget madkund-

skab skal eleverne lære at lave mad og træffe madvalg baseret på viden om sundhed, råvarer og smag. 

Fælles Mål omfatter fire kompetenceområder:                                                                                                                                        

Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltider og madkulturer. 

Centralt i faget står arbejdet med at kombinere madlavningens praktiske håndværk med viden om mad og 

måltider. Faget trækker på flere fagligheder og giver anledning til værdimæssige overvejelser. Madkund-

skab indeholder eksperimentelle læreprocesser, hvor der kan gøres erfaringer inden for flere af de faglige 

områder i kombination. De forskellige kompetenceområder understøtter hinanden i et helhedssyn på mad i 

en aktuel kontekst. De forskellige kompetencemål, videns- og færdighedsmål skal desuden understøtte hin-

anden inden for den enkelte fase. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområ-

derne. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og videns-

mål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så 

den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. Med udgangspunkt i 

ovenstående vil jeg evaluere forløbet ”Kartoflen” for 3.-4. klasse, og ”Bagedysten” for 5.-6. klasse. Begge 

emner fra efteråret 2017. 

Madkundskab i 3.-4. klasse.  

Undervisningsforløb: Kartoflen 

I madpyramiden er kartoflen placeret i bunden, og anses som en grundsten i den danske madkultur. Kartof-

len er sund og alsidig, og indeholder mange vitaminer og mineraler og næsten intet fedt. Det er vigtigt, at 

eleverne får kendskab til kartoflen som fødevare, og lærer om, hvordan den kan indgå i kosten. 

Formålet med undervisningen 

Formålet med undervisningen er, at eleverne skal erhverve sig viden og praktiske færdigheder gennem ar-

bejdet med kartoflen. Eleverne skal arbejde praktisk, eksperimenterende og teoretisk. 

Mål for undervisningen 

 Eleverne skal kunne tilberede retter hvor kartoflen indgår. 

 Eleverne skal opnå færdigheder i grundlæggende madlavningsteknikker, fx skrælle, skære, rive. 

 Eleverne skal eksperimentere med tilberedningen. 

 Eleverne skal arbejde med æstetiske udtryk gennem tilberedning og anretning af maden. 

 Eleverne skal kunne sætte ord på deres sanselige oplevelse under madlavning og spisning. 

Kortfattet plan for arbejdet med emnet Kartoflen 



1. uge: Workshop med fokus på smag, konsistens og sort. 

Dagens ret: Kartoffelchips i ovn med tilhørende dip. 

Læremidler: Kostpyramiden 

2. uge: Fokus på forskellige tilberedningsmetoder: kogt, bagt og moset. 

Dagens ret: Kartoffelmos, bagte kartofler og kogte kartofler.  

Læremidler: Film 

3. uge:  Gruppearbejde med fokus på samarbejde; fremstilling og anretning 

Dagens ret: Kartoffelsuppe med brødcroutoner og 3 slags topping 

Læremidler: Opskrifter, smagsfemkanten. 

4. uge: Gruppearbejde med fokus på smagseksperimenter 

Dagens ret: Kartoffelscones med fyld 

Læremidler: Opskrifter 

Eleverne har arbejdet rigtig godt med de fire kartoffelretter. De har lært at der er mange forskellige tilbe-

redningsmetoder og uendeligt mange anvendelsesmuligheder. Det absolut største hit blandt retterne var 

kartoffelsuppen. ”Den var hurtigt lavet, og smagte mega godt!” sagde Camilla. 

Ved tilberedningen af disse fire kartoffelretter er der hver gang blevet trænet med kartoffelskrælleren. Jeg 

har flere forskellige typer i mit køkken, og børnene vælger den, de bedst kan lide at bruge. Det er påfal-

dende, at flere af børnene har svært ved at holde rigtigt på kniven. De tror, de skal bruge vand til skrælnin-

gen, og hvis en kartoffel har en plet, bliver hele kartoflen kasseret. De bruger ikke skærebræt. I mine timer 

oplever jeg, at der er børn på holdene, som nærmest aldrig har været i et køkken før. Deres grundlæggende 

viden og færdigheder mangler. De kender udtryk som skrælle, skære og rive, men deres personlige færdig-

heder er uhensigtsmæssige og utilstrækkelige. I starten af året er disse børn ret passive og iagttagende. 

Derfor har jeg valgt at inddele børnene i makkerpar, så de nye 3. klasser altid kan få personlig hjælp af en 

ældre kammerat. Det fungerer rigtig godt. Disse makkerpar er sat sammen i 4-mandsgrupper, så der altid er 

mulighed for at hjælpe hinanden. Der kommer heldigvis også mange børn med gode køkkenhåndværks-

mæssige erfaringer i mit køkken. På trods af forskellige elevforudsætninger, oplever jeg hver dag glade 

børn, som elsker madkundskabstimerne. 

Kun 4 procent af børnene mellem 3 og 18 år deltager på en tilfældig aften i husstandens madlavning. Det 

viser tal fra FDB Analyse. Jeg tror, forældre synes, det sviner for meget, når børnene er med i køkkenet. Det 

er tidskrævende at have børnene med i køkkenet. Arbejdet glider også hurtigere, når der ikke skal forklares 

eller vises arbejdsprocesser. Madkundskab er et relationsopbyggende fag, hvor eleverne ikke blot får en 

relation til de madvarer, de har fingrene i, men også til deres klassekammerater, deres lærere og madkund-

skabslokalet. Jeg har erfaret, at børn elsker at eksperimentere, når de laver mad. De elsker at forme og 

pynte boller og brød med deres egne personlige mønstre og figurer. De elsker at tilsmage og justere. Da vi 

lavede kartoffelscones måtte de tilsætte skinke og/eller ost og krydderier. Det var et hit! Jeg ser flere og 

flere kræsne børn. Men jeg tror, børn får større nysgerrighed i forhold til en madvare, hvis de har set og 

rørt den i rå tilstand, eller selv lavet en ret. 

Jo mere børn har fingrene nede i tilberedningen, jo modigere er de. De tør smage flere ting. Kartoffelchips 

med dip var også et eksperiment. Børnene syntes dog, det tog lang tid at lave, og de smagte ikke så godt 

som dem man køber. 

I madkundskab får børn en forståelse for mad, så de kan træffe beslutninger om kvalitet og hvilken mad, de 

vælger at spise. Den forståelse får de kun ved selv at deltage i madlavningen. Børn, der aldrig har været 

med i køkkenet, risikerer meget let at blive ukritiske i forhold til, hvad de spiser. 

Madkundskab i 5.-6. klasse.  

Undervisningsforløb: Bagedysten 



I madpyramiden er rugbrød placeret i bunden, og anses som en grundsten i den danske madkultur. Brød er 

placeret i midten, og er en af de ældste tilberedte madvarer, vi kender. Det er vigtigt, at eleverne får kend-

skab til bagning og brød som fødevare, og lærer om, hvordan det kan indgå i kosten. 

Formålet med undervisningen 

Formålet med undervisningen er, at eleverne skal erhverve sig viden og praktiske færdigheder gennem ar-

bejdet med fremstilling af forskellige dejtyper. 

Eleverne skal arbejde praktisk, eksperimenterende og teoretisk. 

Mål med undervisningen 

 Eleverne skal opnå viden om og færdigheder i fremstilling af forskellige dejtyper. 

 Eleverne skal opnå færdigheder i grundlæggende madlavningsteknikker, fx ælte, røre, piske. 

 Eleverne skal eksperimentere med tilberedningen. 

 Eleverne skal arbejde med æstetiske udtryk gennem tilberedning og anretning af bagværket. 

 Eleverne skal kunne sætte ord på deres sanselige oplevelse under bagning og tilsmagning. 

 Eleverne skal præsentere deres bagværk. 

Kortfattet plan for arbejdet med emnet Bagedysten 

1. uge: Gærdej.  

Dagens opgave: Gærbrødskrans. 

Læremidler: Kostpyramiden og opskrift. 

2. uge: Pisket dej. 

Dagens opgave: Hindbærroulade. 

Læremidler: Opskrift og video. 

 3. uge:  Afbagt dej. 

Dagens opgave: Vandbakkelser med fyld. 

Læremidler: Opskrift og fælles gennemgang. 

4. uge: Mørdej 

Dagens opgave: Tærte med frugt. 

Læremidler: Opskrift og video. 

I progressionsøjemed vil jeg sige, at madkundskabsundervisningen i 5.-6. klasse skal bygge oven på de erfa-

ringer, kundskaber og færdigheder, eleverne allerede har med sig hjemmefra som medlemmer af en familie 

og som forbrugere. Dertil lægges et års undervisning fra 3. og 4. klassetrin. 

Disse elevforudsætninger er meget varierede, og når det gælder basale køkkenhåndværksmæssige erfarin-

ger og færdigheder, så synes jeg, eleverne generelt mangler træning og rutine. 

På trods af det, har eleverne arbejdet meget interesseret med emnet. De var inddelt i fire grupper, som 

skulle præsentere deres bagværk for hinanden og mig som dommer. Selv om jeg lægger stor vægt på pro-

duktet, synes jeg også, de viser både samarbejdsevner og hjælpsomhed. Deres tilgang til arbejdet er ener-

gisk og fantasifuld. De nyder at få lov til at eksperimentere, at have medindflydelse og få fingrene i dejen. 

Gærbrødskransen var den opgave eleverne gik til med størst rutine. Jeg synes, det er vigtigt at kunne sin 

gærdej, og lægger derfor en del gærbrødsfremstilling i hele madkundskabsforløbet. ”Yes, vi er på hjemme-

bane i første bagning!” sagde Martin. I dagens opgave er det derfor det dekorative udtryk der er i fokus. 

Der skal formes og pyntes syv boller som lægges på pladen så de hæver og vokser sammen til ét brød. Der 

blev præsenteret flotte brød i alle grupper, og eleverne var glade for selv at vælge pynt og anrette på en 

flot måde. Pisket dej og mørdej især gav ikke hjemmebanefordel som gærdejen, så instruktionsvideoer blev 

taget i brug, og opskrifterne nærlæst. De største udfordringer her var rulningen af rouladebunden, og bear-



bejdningen af tærtedejen. På grund af manglende tid blev det dekorative udtryk desværre ikke så præsen-

tabelt, men eleverne har eksperimenteret og trænet nye teknikker. Den afbagte dej var der ingen der 

havde erfaringer med, så jeg valgte at vise fremgangsmåden ved en fælles gennemgang. Også her blev nye 

teknikker trænet, da alle ville prøve at sætte vandbakkelserne på plade med en sprøjtepose. De færdig-

bagte vandbakkelser blev klippet op og fyldt med syltetøj og flødeskum, og præsenteret på flotte fade. Un-

der fremlægningen sagde Camilla: ”Det var næsten som at være rigtig konditor, da jeg lavede dem her.” 

Med udgangspunkt i ovenstående mener jeg, at undervisningsmålene er blevet nået. 

 

Madkundskab som valgfag i 7.-9. klasse 

Hver dag møder vi mad. Det kan være, når vi spiser, bager en kage, smager en ny ret eller bladrer i en koge-

bog. Det, vi ved om madvarer, hjælper os til at prøve nye opskrifter, købe nye krydderier eller finde på vo-

res helt egen ret.  

Madkundskab handler ikke kun om at lære at lave mad, der smager godt. Det handler også om at vælge 

gode og sunde råvarer og at turde kaste sig ud i noget nyt. 

Ingen bliver nogensinde helt færdige med at lære alt om at lave mad. Derfor skal vi kun lære noget af det. 

Men hver eneste ting, vi lærer, er med til at gøre os endnu bedre i et køkken.  

Undervisningsforløb: 

Holdet er blevet introduceret i forskellene på hjemmelavet mad samt industrifremstillet mad. 

 Hvilke forskelle og ligheder er der på ingredienserne, det æstetiske samt smagsforskellene? 

 Eleverne skulle være åbne, men samtidig forholde sig kritisk til de forskellige typer af mad. 

”Hjemmebag vs. Industrikage”: 

 Holdet blev inddelt i par, herefter skulle de bage en citronmåne. 

 Efterfølgende skulle de smage og vurdere, hvilke forskelle og ligheder der var på henholdsvis en 

hjemmebagt kage og en citronmåne produceret på en fabrik. 

Evaluering: 

Vi lavede en opfølgning på forløbet, med en fælles gennemgang og samtale omkring forløbet. 



Der var en bred enighed omkring, at en hjemmelavet citronmåne er at foretrække, da man har en god for-

nemmelse af, hvordan den er produceret, smagen fremstod mere ”ren”, desuden giver det også en glæde 

ved at lave noget sammen i fællesskab.  

IDRÆT 

Idræt i 3.-4. klasse 

Undervisningsforløb: ”Politiskolen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af forløbet: 

Både Bip-testen og Bronzecirklen fungerer som en summativ evaluering. Der har dog også fundet formativ 

evaluering sted i form af løbende at vurdere elevernes fysiske form, samarbejdsevne og ikke mindst moti-

vation for den alternative cirkeltræning. Forløbets summative evalueringsformer er blevet anvendt til at 



vurdere elevernes individuelle engagement i forløbet, til videre refleksion over de didaktisk valg. Altså til at 

se om vi, ud fra de stillede rammer (politiskolen), kan motivere eleverne til at arbejde hårdere end i traditi-

onel hård fysisk idrætsundervisning.   

Idræt i 5.-6. klasse 

Undervisningsforløb: Grænser 

Eleverne har arbejdet med at flytte egen grænser gennem forskellige idrætsaktiviteter inden for områderne 

leg og Parkour. Eleverne har arbejdet med de fysiske og mentale grænser. Forløbet startede med en indle-

dende dialog om begrebet grænser. 

Kamplege 

Eleverne blev præsenteret for kamplege, der udfordrede deres grænser mentalt og socialt. Først skulle ele-

verne lave kamplege med en af samme køn. Efterfølgende skulle de lave kamplegene med en fra det mod-

satte køn. Eleverne reflekterede efterfølgende over forskellen. 

Parkour 

Eleverne arbejdede med individuelle mentale grænser gennem parkour. Indledningsvist fandt eleverne vi-

deoer på youtube af forskellige parkourudøvere. Her skulle de reflektere over, hvor de selv regnede med at 

deres grænser blev udfordret – fysisk eller mentalt? 

Herefter arbejdede vi med stationstræning i salen, hvor fokus var på at rykke grænser. Eleverne arbejdede 

med følgende inden for parkour-genren: 

 Monkey vault 

 Lazy vault 

 Precisions 

 Cat leap 

Evaluering af forløbet 

Eleverne brugte hinanden som sparringspartnere i forbindelse med at rykke grænser på en parkourbane, - 

bl.a. ved at have fokus på, hvordan vi kan gøre hinanden bedre. 

Idræt i 7.-8. klasse 

Undervisningsforløb: Street-kultur 

Forløbet varede 4 uger 

Eleverne blev i dette forløb introduceret til streetkulturen gennem arbejdet med hhv. parkour (beskrevet 

tidligere) og streetbasket. 

Eleverne blev indledningsvist introduceret til temaet street gennem et oplæg omkring, typiske karakteri-

stika ved gadesport. 

Fokusområder i den forbindelse var: 

 Fra subkultur og frihed til mainstream og i forening 

 Fairplay 

 Kreativitet og leg med bold 

Herefter havde vi tekniktræning, hvor eleverne arbejdede med lay up, jump shot og pasninger. Eleverne 

arbejdede med deres færdigheder gennem små boldlege, hvor de trænede deres pasninger og afslutninger. 

Afslutningsvis stiftede eleverne bekendtskab med reglerne i streetbasket. Eleverne spillede herefter street-

basket kampe mod hinanden, hvor de selv agerede dommere. 

Evaluering af forløbet 



Eleverne spillede streetbasket, hvor regler og fairplay var i fokus. Eleverne dømte selv deres kampe. 

Idræt i 9. klasse 

Undervisningsforløb: Optimering med målet om at blive bedre 

Tema: Idræt og køn 

Kompetenceområder: Alsidig idrætsudøvelse 

Kompetencemål: Alsidig idrætsudøvelse: Løb, spring og Kast 

Fase 1 

 Færdighedsmål: Eleven kan beherske atletikdiscipliner 

 Vidensmål: Eleven har viden om atletikdiscipliners udøvelse og afvikling  

Fase 2 

 Vidensmål: Eleven har viden om bevægelsesanalyse, herunder digitale værktøjer 

Forløbsbeskrivelse: 

Forløbet strakte sig over 4 uger. 

Undervisningsforløbet indledtes med en kort historisk gennemgang af OL og atletikkens historie. Derefter 

har undervisningen været tilrettelagt således, at eleverne stiftede bekendtskab med de 3 discipliner - spyd-

kast, højdespring og 100 m løb. Eleverne læste om en af de 3 discipliner, svarede på en række spørgsmål 

om disciplinen og herefter prøvede de selv kræfter med disciplinen 

Undervejs blev eleverne opfordret til at videofilme sig selv medhenblik på at kunne vejlede og give hinan-

den feedback på præstationsoptimering 

Senere på året brugte vi materialet til at tale om de fysiologiske forskelle på mænd og kvinder. Hvorfor lø-

ber, hopper og kaster mænd længere end kvinder? 

Evaluering: 

Der blev løbende evalueret. Lærer og elever agerede vejledere ud fra læste tekster og set videomateriale af 

professionelle udøvere. 

I slutningen af forløbet optog eleverne hinanden med henblik på at se og analysere den valgte bevægelse. 

Til dette formål anvendte eleverne artiklen Bevægelsesanalyse af Anders Nielsen – idrætsfaget.dk 

Eksempel på evaluerende opgave 

 Videooptag dig selv 

 Lav en bevægelsesanalyse af den valgte disciplin medhenblik på at fremme egen præstation. 

 Hvor skal du evt. have dit fokus, hvis præstationen skal optimeres? 

 

Konklusion 

Det konkluderes, at undervisningen i idræt og de praktisk-musiske fag lever op til de målsætninger, der er 

udarbejdet for de enkelte undervisningsforløb og skolens undervisningsplaner, at henholdsvis delmål og 

slutmål er opfyldt, samt at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 


