
 

 

Periodeplan i fridrett (høst) 

Mål med periodeplanen: Utvikling og automatisering av naturlige bevegelser som løp, hopp og 

kast, i ulike aktivitetsmiljø både ute og inne. Gjennom lek pregede aktiviteter skal målet oppnås! 

Kompetansemål: 

Eleven skal bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og tilrettelagte aktiviteter.  

Elevene skal være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen. 

Målgruppe: 1.-4.klasse 

Leksjon 1: I GYMSALEN 

Utstyr:  

Matter, baller, tauer, ribbevegg, tjukkas, 

rockeringer, hoppetau, kjegler, kasse, bukk, 

pappkasser og ellers det som en har tilgjengelig 

Tid:  

45 min 

Hvordan:  

Apparatene settes opp som løype 

i salen. 

Oppvarming: 

Frilek i salen 

 

 

 

 

5-10min 

 
 

1. Elevene løper fritt i salen. 
De bruker apparatene 
som de selv vil. 
 

2. På kommando fra lærer 
løper de fortest mulig til 
det apparatet de selv 
ønsker og setter seg der. 

 
3. Ny kommando, nytt 

apparat. 

Hoveddel:  

1. Fritt løp gjennom løypa 
 

2. Apparat sisten 
 

 

+/- 25 min 

 

 
 

1. Apparatene satt som 
løype. Elevene beveger 
seg i løypa. Mellom, oppå, 
under, over apparatene 
Kaster ballen oppi bøtta, 
hopper tau, løper hekk 
over pappkasser, klatrer i 
tau og ribbe osv. 
 



 

 

 

1. En eller to elever fanger 
de andre elevene som 
beveger seg i løypa. Den 
som blir tatt er først fri til 
å leke videre etter at han 
for eksempel har tatt på 
veggen, kastet ballen i 
kurv eller utført en 
spesiell bevegelse. 
 

Avslutning:  

Stafett: Flytte matte over salen 

 

 

 

5-10 min 

 

To lag. Hvert lag skal fortest mulig 
flytte/bære/dra ei matte over 
salen. Hvem klarer det fortest? 

Leksjon 2: I SKOLEGÅRDEN 

Utstyr:  

Tau, pappkasser, baller, pinner, tilgjengelig 

utstyr i skolegården. 

Tid: 

45 min 

Hvordan: 

Oppvarming: 

«En som passer for meg» 

 

 

 

5-10min 

 

Elevene løper rundt på et 

avgrenset område. På leders signal 

finner de fortest mulig en partner 

med for eksempel samme farge på 

sko, øyer, bukse osv. Når de har 

funnet «en som passer» løper de 

videre. 

Hoveddel:  

Stasjonstrening 

 

 

+/-25min 

 

Del klassen i ønsket antall grupper. 

Hver gruppe jobber med sin 

aktivitet i 4-5 minutter før de 

beveger seg til neste stasjon.  

Eksempel på stasjoner i 

skolegården: 

-Hoppe langt i gropa 



 

 

 

 

- hoppe tau 

- løpe over pappkasser(hekk) 

-Kaste ball i kurv 

-kaste ballen høyest på veggen 

- Løpe hinderløype 

-Hoppe over /benker/kasser 

-Løpe rundt skolegården 

-Kaste langt med pinner(spyd) 

-Kaste langt med ball 

osv 

Avslutning:  

Rekke sisten 

 

 

 

5 -10min 

 

Avgrenset område. En elev er 
sisten. Etter hvert som elevene blir 
tatt skal de leie. Rekka blir større 
og større. Kun ytterste ledd(frie 
hender) kan fange de andre. 

Leksjon 3: I SKOGEN 

Forslag til øvelser 

Løpe i nedforbakke 

Løpe i oppoverbakke                          

Hekkeløp over tuer eller kvister                                                                  

Hoppe over steiner/tuer 

Svinge seg/hoppe over bekk ved hjelp av en stokk 

Hoppe fra stein til stein 

Spensthopp: ”Hvem kan ta på den høyeste greina?” 

 Færrest mulig hopp på en bestemt distanse  

Kaste spyd med pinne 

 

 



 

 

Kaste på blink med spydet                                                                           

Treffe med en kongle på et tre 

Støte kule med en stein 

Kaste stein over vannet 

Kaste store steiner med begge hender 

Kaste steiner over spesielle greiner/trær 

Utstyr:  

Pinner og det du finner i naturen. 

Tid: 

45 min 

Hvordan:   

Finn et egnet område i nærheten 

av skolen. Kanskje du kan bruke 

klassens ute-/turområde? Lag en 

hinderløype. Elevene kan selv være 

med på å bestemme løypa og 

øvelser som skal brukes 

Oppvarming: 

Hermegåsa 

 

5-10min 

 

Del gruppa i to. En elev i hver 

gruppe leder resten av gruppa. 

Gruppa skal løpe/gjøre det leder 

bestemmer. Bytt leder. 

Hoveddel:  

1. Løpe «hekk» over pinner 
2. Kaste pinner(spyd) for å treffe et 

spesielt mål/blink. 
3. Færrest hopp opp en bakke. 
4. Løpe/hoppe fra stein til stein 

 

 

+/-25min 

 

Stasjonstrening 

Del klassen i fire grupper.  

Hver gruppe jobber med sin 

aktivitet i ca 5 minutter før de 

beveger seg til neste stasjon 

Avslutning 

Stafett         

 

   

 

5-10min 

 

Behold gruppene fra 

stasjonstreningen. Finn egnet 

løype med løp/hopp/kast-aktivitet. 



 

 

          

Leksjon 4: HINDERLØYPE I SIRKEL 

Utstyr:  

Lang matte(ev flere korte), pappkasser, 

merkebånd, erte poser, tjukkas, kjegler. 

Tid: 

45 min 

Hvordan:  

Hinderløype plasseres i sirkel i 

salen. Elevene starter ved den ene 

kortveggen, jobber seg gjennom 

apparatene, tar så i andre kortvegg 

og fortsetter med hinder på andre 

langsiden. 

Oppvarming: 

Nappe haler 

 

5-10 min 

 

Merkebånd/tau plassert i 

bukselinning bak(hale). Elevene 

løper rundt og prøver å ta 

hverandres hale. Alle halene 

plasseres i bukselinning. 

Målet er å samle flest haler. 

Hoveddel:  

1. Hinderløype i sirkel  

 

2. Stafett 

 

 

 

 

+/-25min 

 

1. Hinderløype 

Elevene løper rundt i løypa. Det er 

viktig at det blir jevn flyt i løypa. 

 Lang matte med 
pappkasser. Løp/hopp over 
kassene. 

 Merkebånd: Elevene trer 
seg gjennom tre 
merkebånd. Legg ut mange 
merkebånd slik at det ikke 
blir kø. 

 Tjukkas: Løp over tjukkasen. 

 Tar i veggen 

 Ribbevegg og erte pose: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kast erte posen over 
øverste ribbe slik at posen 
faller ned på baksiden.  

 Kjegler: Løp sikksakk mellom 
kjeglene til mål. 

 

2. Stafett: 

Del klassen i 3-4 lag. Bruk løypa, 

men bare en gang gjennom 

merkebånd og et kast bak øverste 

ribbe. 

Avslutning:  

Matte sisten 

 

 

 

5-10 min 

 

En elev har sisten. Etter hvert som 
elevene blir tatt på må de legge seg 
på en av mattene. De er ikke fri før 
en av de «frie» har dradd dem ut 
av matta. 

 

Leksjon 5: FRA LEK TIL LØP 

Utstyr:  

Erte poser 

Tid: 

45 min 

Hvordan: 

Oppvarming: 

Stiv heks 

 

 

5-10 min 

 

En eller to er heks. Heksene har 

som oppgave å ta barna. Ved et 

klaps blir barna til stive hekser, 

stående med beina godt fra 

hverandre. De kan befris ved at en 

annen deltaker krabber mellom 

beina til den/de som er tatt. 

Hoveddel:  

1. Snipp og Snapp 
 

 

+/-25min 

 
 

1. Elevene sitter/står på to 
linjer, (midt i salen) med 
ryggen vendt mot 
hverandre, 1-2m mellom 
rekkene. Den ene rekka 



 

 

 

1. Hold feltet rent 
 

heter Snipp og den andre 
Snapp. Når lederen roper 
Snipp rømmer den rekka. 
 

De andre prøver å fange dem før 

de når sitt friområde(veggen).  

For de yngste barna kan det 

væreaktuelt å kalle rekkene for 

«sort» og «hvit». Det er lettere å 

skille disse ordene fra hverandre. 

1. Behold de to lagene på hver 
sin banehalvdel. Målet er at 
lagene skal holde sitt felt 
rent for erte poser ved å 
kaste dem over til 
motstandernes bane. Det 
laget vinner som har 
færrest poser på sin bane 
når leder stopper 
 

Avslutning:  

Roe ned 

 

 

 

5-10min 

 

Elevene ligger ned på gulvet. 

Lederen leder dem og prøver å få 

dem til å slappe av: 

-Kjenn at armene dine er tunge og 

slappe… osv 

Avslutning med et høyt 

klapp.(Våkner opp) 

 


