
N AT I O N A LT  V I D E N C E N T E R
V I C E KO S M O S . D K

Redskabsaktiviteter

CENTRALE ELEMENTER I 
REDSKABSAKTIVITETER

UNDERSØGE OG LÆRE  
FÆRDIGHEDER

BEVÆGELSESANALYSE MODTAGNING

UDVIKLE EGNE 
 SAMMENSÆTNINGER

REDSKABSGYMNASTIK
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Håndstand
Håndstand-rulle
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Balancer
Forlæns rulle
Baglæns rulle
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PARKOUR
Land
Roll
Land and Roll
Gap Jumps
Cat Leap
Catbalance

Lazy Vault
Two Handed Vault
Tic Tac
Underbar
Palm Spin

I redskabsaktiviteter skal I både lære bestemte færdigheder, 
og I skal udvikle jeres egne sammensætninger. Viden om bevægelses-

analyse kan hjælpe jer i arbejdet med at lære og udvikle bevægelser. 
Modtagning skal I lære for at kunne hjælpe hinanden og træne sammen.
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Baggrund
Modellen er udviklet til bogen ”Tjek på idræt” for at skabe overblik over, hvad området ”Redskabsak-
tiviteter” handler om, og hvad man skal kunne til 9. klasse prøven i idræt. Afsættet for modellen er 
dels Forenklede Fælles Mål og dels den faglighed, der knytter sig til området. Den faglige forståelse er 
udviklet på baggrund af faglig litteratur og praksiserfaringer fra arbejdet med redskabsaktiviteter i en 
pædagogisk sammenhæng. 

Anvendelse
Modellen udgør en meget anvendelig skabelon for lærerens planlægning af undervisningen. Alle fire 
områder – undersøge og lære færdigheder, modtagning, udvikle egne sammensætninger og bevægel-
sesanalyse bør tilgodeses både i praksis og teori i de undervisningsforløb, som man som lærer udarbej-
der. Modellen kan med fordel også anvendes sammen med eleverne og af eleverne i deres arbejde med 
at fordybe sig i indholdsområdet redskabsaktiviteter. 

Forklaring
Helt overordnet kan man sige, at redskabsaktiviteter handler om at udforske kroppens gymnastiske 
bevægelsesmuligheder gennem leg og øvelse. I redskabsaktiviteter er det vigtigt at være opmærksom 
på og give plads til tre elementer: det praktik-motoriske (udforske, lege med og beherske kropslige 
færdigheder), det social-emotionelle (tude, støtte, modtage og kommunikere med andre omkring red-
skabsaktiviteterne) og det sprogligt-begrebsmæssige (kende fagbegreber, have viden om bevægelser 
og bevægelsesanalyse) område (Taarsted Jørgensen, 2010). Disse tre elementer danner udgangspunk-
tet for modellens fire områder – undersøge og lære færdigheder, modtagning, udvikle egne sammen-
sætninger og bevægelsesanalyse. Ligegyldigt hvilke af modellens fire områder man arbejder med, skal 
det her understreges, at det er vigtigt at fokusere på fællesskabet og det trygge og tillidsfulde samar-
bejde i større eller mindre grupper (evt. faste arbejdsgrupper).       
I nedenstående kasse er der givet nogle konkrete eksempler på, hvad der kan arbejdes med inden for 
hhv. redskabsgymnastik og parkour. 

Udvikling og redaktion
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