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CENTRALE ELEMENTER I KROPSBASIS

På figuren kan I se, hvad der arbejdes med i kropsbasis. Den gule del er 
de kropslige elementer som fx kropsspænding og balance, den blå del 

er de sociale og psykiske elementer som fx tillid og samarbejde, og den 
grønne del er de centrale basisbevægelser som fx rotation og spring.
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Kropsbasis

Baggrund
Kropsbasis er blevet et særskilt indholdsområde i Forenklede Fælles Mål og til prøven i 9.klasse, og der 
er brug for en nærmere definition af området. Modellen er et forsøg på at integrere forskellige forstå-
elser for begrebet som udspringer dels fra redskabsgymnastikkens verden og dels fra en mere bred og 
tværgående tænkning. Modellen lægger sig op ad den forståelse af kropsbasis, der er beskrevet i For-
enklede Fælles Mål og vejledningen for faget idræt.

Anvendelse
I arbejdet med kropsbasis kan man anvende modellen til at planlægge undervisningens indhold. Der 
kan arbejdes fordybende i hvert enkelt område, hvor der bruges tid på fx at forstå og erfare et begreb 
som balance. Man kan også kombinere de tre områder i aktiviteter og øvelser, hvor fx kropsspænding, 
tillid og samarbejde indgår i et akrobatikforløb. Se eksempler på kombinerede aktiviteter i tekstboksen.
Modellen kan med fordel bruges som omdrejningspunkt for en faglig dialog både i undervisningen og til 
prøven.

Forklaring
I det gule felt er der opstillet tre kropslige elementer, der er centrale for enhver bevægelse. Det er en 
vigtig del af arbejdet med kropsbasis at udvikle erfaring med og forståelse for disse.
I det grønne felt er der en række basisbevægelser. De er udvalgt som centrale bevægelser, men er ikke 
tænkt som en udtømmende liste. Basisbevægelserne er vigtige at beherske i en mestring af egen krop 
og udgør et godt fundament for udvikling af videre bevægelsesfærdigheder. 
I det blå felt er der opstillet nogle sociale og psykiske elementer, der udgør et vigtigt fundament i 
arbejdet med kroppens basis.

I tekstboksen herunder kan man se typiske kropsbasisaktiviteter, der giver gode muligheder for at 
kombinere elementer fra kropsbasismodellen.
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