
Klassetrin
Udskoling 

Tidsramme
6 lektioner 

Overskrift
Kroppens alfabet

Tema 
Samarbejde  

Kompetenceområde
Alsidig idrætsudøvelse

Kompetencemål
Eleven kan anvende komplekse bevæ-
gelsesmønstre i udvikling af en alsidig 
idrætspraksis

Tegn på læring
1. Eleven kan lave en kropsfremvisning af små sammensatte sekvenser og viser, hvordan man går fra at lave  
    solobalancer til at lave sammensatte balanceøvelser i bevægelse
2. Eleven kan beskrive forskellen på indre og ydre rytme
3. Eleven kan begrunde og analysere kropsserien/kropssekvensen med afsæt i den idrætsdidaktiske model (kropsbasis)

Fælles mål Læringsmål

Eleven kan fastholde koncentration og fokus i
idrætsudøvelse

Eleven har viden om koncentration i relation til
kropskontrol 

Jeg formår at vise, at jeg arbejder med rytmens betydning for ba-
lanceøvelser ved at eksperimentere med at sammensætte forskel-
lige balanceøvelse 

Kropsbasis  
Udskoling 



Forløbsbeskrivelse
I forløbet arbejdes der ud fra kompetenceområdet Alsidig 
idrætsudøvelse – herunder indholdsområdet kropsbasis og for-
løbets overskrift er: Kroppens alfabet. Kroppens alfabet handler 
om, at eleverne skal lave en sammenhængende kropsfortæl-
ling på vegne af nogle basisbalanceøvelser, som elever som 
får som opstart til forløbet. I forløbet vil der sættes fokus på at 
bredde kropsbasis ud som begreb for eleverne. De øvelser som 
bruges i forløbet vil alle dreje sig om at få eleverne til at få et 
større kendskab til såvel kropslige- og bevægelsesfærdigheder 
som færdigheder i kropsbevidsthed, rytme og koncentration. 
Elevernes fortrolighed med deres egen krop bliver udfordret i 
forløbet, da øvelserne primært handler om at bruge kroppen 
som aktivt og formbart materiale. Eleverne i udskolingen skal 
fokusere på at perfektionere de udvalgte basisøvelser 

Der arbejdes ud fra 4 sætninger, som skal give eleverne nye 
ting med i deres kropsrygsæk efter endt forløb. 
Disse 4 sætninger skal gentages som opstart og afslutning på 
hver lektion og gerne også i forbindelse med de øvelser, som 
eleverne afprøver. 

1. Tænk en krop (hvad sker der i hoved på eleverne, 
når de laver øvelser)
2. Mærk en krop (hvad mærker eleven, på egen og andres 
kroppe i øvelserne)
3. Se en krop (hvad ser eleven på egen og andres kroppe) 
4. Reager på en krop (hvordan reagerer og bruger eleven 
kroppen og andres kroppe i øvelsen)
(inspireret af kapitlet ang. kropsbasis fra Rønholt og Peitersen)
 

Der anvendes en idrætsdidaktisk model i forløbet til at inspirere 
eleverne og udfordre deres forståelse af kropsbasis. Den er 
taget fra materialet Tjek på idræt og hedder Kropsbasis. I dette 
forløb i udskolingen alle modellens elementer være i fokus.  
 
Eleverne skal i dette forløb veksle mellem at arbejde individuelt 
(solo), i par og i grupper af 3 – 5 pers. 
 
En del af forløbet kræver, at eleverne afprøver elementer fra 
undervisningen derhjemme. 

 
Idrætsteori og idrætsmodeller
Kropsbasis fra Tjek på idræt

Klik på linket for at downloade og printe den idrætsdidaktiske 
model til Kropsbasis:
 https://vicekosmos.dk/fileadmin/user_upload/KOSMOS/Gam-
le_filer/fileadmin/user_upload/pjecer1/Kropsbasis.pdf

Kropsbasis fra Rønholt og Peitersen
Metoder til balancetræning (se bilag 1, inspireret fra hjemmeside  
https://marinaaagaardblog.com/2015/03/04/fa-bedre-balan-
ce-7-metoder-til-alsidig-balancetraening/)  

 
Evaluering
Se under tegn på læring. 
Disse mål sikres ved, at der i undervisningen lægges op til 
dialogisk undervisning, hvor eleverne arbejde med både det 
kropslige og verbale. 

Kropsbasis  
Udskoling 

lektionsplan
Forløbet strækker sig over 3 gange svarende til i alt 6 lektioner
Materialer: Rullemåtter, bænke, skamler, ribber, sand, træstammer 
Faciliteter: Kan foregå både inde og ude 



Introduktion
Start med at introducere forløbet for eleverne, hvor der fortælles, 
hvad de skal lære:
Hvad skal vi lære?
- Eleven får kendskab og arbejder med rytmens betydning  
   for balanceøvelser
- Eleven eksperimenterer med at sammensætte  
   forskellige balanceøvelser

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, kropskontrol, 
fokus, koncentration, rytme

Undervisningsaktiviteter
Introduktion af fagord og teori: Kropsspænding og Balance  
(bilag 1 – kan evt. udleveres til eleverne som teori)
Kropsspænding handler om at kunne holde kroppen spændt – 
musklerne spændes op i og omkring kropsstammen. Låste led og 
særligt fokus på de store muskelgrupper. 

Balance handler om evne til at udgå at falde, ligevægt/vægtfor-
skydning, kroppens tyngdepunkt, understøttelsesflader, labyrints-
ansen (muskel-led sans), stabilitet, når muskel og led arbejder 
sammen, reflekser styrer os, når vores balance sættes på prøve.

Balancefunktionens tre betydninger  
(kilde: Idrættens ABC 1, s. 69) 
Stabilitet: stillinger i forhold til tyngdelinjen
Mobilitet: bevægelse og vægtforskydning af tyngdepunktet
Fleksibilitet: stillinger og bevægelser i varierede omgivelser

Balancefunktionen afhænger af:
A) Understøttelsesfladens størrelse (kroppens placering)
B) Antallet af balancepunkter
C) Tyngdepunktets højde over understøttelsesfladen
D) Tyngdepunktets placering indenfor understøttelsesfladen  
     (bred-smal) 

Spørg ind til, hvad elevernes forståelse er af hhv. kropsspænding 
og balance/ubalance med afsæt i ovenstående teori. Når I sammen 
har fået sat ord på ordet kropsspænding, så lav de 6 øvelser igen, 
men bed denne gang eleverne om at have fokus på ordene krops-
spænding og balance. 
 
 

Kropsopvarmning (efter hver øvelse stilles de 4 timeoutspørgsmål) 
A) Rundkreds med afstand – skulderne løftes op og ned i eget  
     tempo, alle i kredsen gør det samme men højest sandsynlig i  
     forskellige rytmer, alle bevæger sig tættere på hinanden,  
     kredsen skal ende med at stå skulder ved skulder. 
B) Gå rundt imellem hinanden og kig rundt/på hinanden.  
     Eleverne får forskellige instruktioner, som de skal følge. 
     - Se på en bestemt kropsdel ved de andre i rummet  
       (hoved/øjne, - fødder, ryg osv.) 
     - Gå så tæt på andre som du føler du kan eller får lov til 
     - Når du møder en skal I stoppe op og skubbe til hinanden  
       kroppe uden at røre 
     - Gå rundt mellem hinanden – på et signal skal man  
       gå sammen to og to og sætte to kropsdele sammen
 
Kroppens alfabet (solo-øvelser)
Der vises 6 forskellige øvelser. Eleverne skal prøve at efterligne.  
De 6 øvelser udføres som statiske øvelser – altså uden bevægelse:
Giraf ( kendetegn: strakt kroppen, spænd i kroppen, stå på tæer,  
arme er strakt over hoved)
Flamingo (kendetegn: stå på et ben/flad fod, det andet ben er 
hævet op under kroppen, hold balancen)
Banan ( kendetegn: læg på ryggen/lænden, spænd i maven, arme 
og ben/fødder buer/løftes og rører dermed ikke jorden, det eneste 
punkt der rører jorden er ryggen)
Agurk ( kendetegn: læg på maven. spænd i nakke, ryg og mave, 
arme og ben/fødder buer/løftes fra jorden, det eneste punkt der 
rører jorden er maven.  
Kugle ( kendetegn: sidde i hug, på forfødderne, kroppen gøres så 
lille og kugle agtig som muligt ned over knæ)
Flyver ( kendetegn: stå på en ben/fod, det andet ben løftes bagud, 
overkroppen lænes fremover/vandret, armene er ud til siden, hold 
balancen)

Afprøvning af de 6 øvelser men nu i bevægelse 
og hvor I er sammen i par 
Nu skal eleverne gå sammen i par afprøve de 6 øvelser i bevægel-
se. Parrene skal udforske, hvordan de 6 øvelser kan sættes i bevæ-
gelse (bringes i balance/ubalance) ved en ydre påvirkning. Par: a) 
skal prøve at være den som skal kunne opretholde balancen b) skal 
skubbe den anden ud af balance

Afprøvning af dobbeltbalancer i Kroppens alfabet i par
Denne gang skal der laves dobbelt/partnerøvelser, hvor der foku-
seres på både balance/ubalance og kropsspænding. Der er intet 
rigtig svar i forhold til hvordan disse øvelser ser ud – denne øvelse 
skabes af eleverne. Eleverne får 10 – 15 min. til at udvikle og skabe 
nye par/dobbelt-øvelser ud af de 6 basisøvelser. 

1. Gang (2 Lektioner)
Udskoling 



1. Gang (2 Lektioner)
Udskoling 

 
 
Timeoutspørgsmål 
- Tænk en krop (hvad sker der i hovedet på eleven,  
   når de laver øvelser?)
- Mærk en krop (hvad mærker eleven, på egen og  
  andres kroppe i øvelserne?)
- Se en krop (hvad ser eleven på egen og andres kroppe?) 
- Reager på en krop (hvordan reagerer og bruger eleven  
   kroppen og andres kroppe i øvelsen?)
- Hvad menes, når man siger, at en balance er høj, mellem  
  og lav? Brug gerne de 6 øvelser som eksempler.
- Hvad sker der med kropsspændingen i øvelserne, når I  
  mærker et skub (ubalance)?
- Hvad sker der med balancen i øvelserne, når I mærker  
  et skub (ubalance)?

Forberedelse til næste gang –  
lektier til krop og hoved
Læs bilag 1



Hvad skal vi lære?
- Eleven får kendskab og arbejder med rytmens  
  betydning for balanceøvelser
- Eleven eksperimenterer med at sammensætte  
  forskellige balanceøvelser

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, kropskon-
trol, fokus, koncentration, rytme

Undervisningsaktiviteter
Oplæg/dialog ang. nye fagord som kropsbevidsthed, fokus, koncen-
tration og rytme
Afspænding er et redskab til at styrke kropsbevidstheden og bru-
ges særligt i forhold til mental træning

Rytme handle både indre og ydre rytmeforståelse. Den indre rytme 
er findes ex. i åndedrættet, puls. Den ydre rytme findes i andres 
rytme, døgnets rytme, byens rytme, lyd fra slag/musik ol.  

Kropsbevidsthed defineres som et alment udtryk for den individuel-
le erkendelse af egen krop vedr. kroppens funktion og tilstand samt 
kroppens samspil med det omgivende miljø. 

Kropsbevidstheden udvikles gennem hensigtsmæssige arbejds-
bevægelser, og det forudsætter, blandt andet at eleverne oplever 
kropsspænding/muskelspænding, afspænding og balancefunktion 
fungerer optimal.

Kropsbevidsthedens udviklingsspiral (Bilag 2)   

Afprøvning af dobbeltbalancer i Kroppens alfabet med fokus på rytme 
Denne gang skal der laves dobbelt/partnerøvelser, hvor der fokuse-
res på at finde en rytmefornemmelse. 

Giraf (kendetegn: strakt kroppen, spænd i kroppen, stå på tæer, 
arme er strakt over hoved)
Flamingo (kendetegn: stå på et ben/flad fod, det andet ben er 
hævet op under kroppen, hold balancen)
Banan (kendetegn: læg på ryggen/lænden, spænd i maven, arme 
og ben/fødder buer/løftes og rører dermed ikke jorden, det eneste 
punkt der rører jorden er ryggen)
Agurk (kendetegn: læg på maven. spænd i nakke, ryg og mave, 
arme og ben/fødder buer/løftes fra jorden, det eneste punkt der 
rører jorden er maven.  
Kugle (kendetegn: sidde i hug, på forfødderne, kroppen gøres så 
lille og kugle agtig som muligt ned over knæ)
Flyver (kendetegn: stå på en ben/fod, det andet ben løftes bagud, 
overkroppen lænes fremover/vandret, armene er ud til siden, hold 
balancen)

Timeoutspørgsmål 
- Tænk en krop (hvad sker der i hoved på eleverne, når  
   de laver øvelser?) 
- Mærk en krop (hvad mærker eleven, på egen og andres  
   kroppe i øvelserne?)
- Se en krop (hvad ser eleven på egen og andres kroppe?) 
- Reager på en krop (hvordan reagerer og bruger eleven kroppen  
  og andres kroppe i øvelsen?)

Repetere de forskellige metoder til balancetræning
Eleverne får et kort oplæg til, hvordan man kan arbejde med at 
styrke egen balance med afsæt i forskellige metoder (se bilag 1).

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Ingen forberedelse til næste gang.

2.Gang (2 lektioner)
Udskoling 



Hvad skal vi lære?
- Eleven får kendskab og arbejder med rytmens betydning  
  for balanceøvelser
- Eleven eksperimenterer med at sammensætte  
  forskellige balanceøvelser

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, kropskon-
trol, fokus, koncentration, rytme

Undervisningsaktiviteter
Præsentation af gruppeopgave i fra ”Kroppens alfabet til en sam-
menhængende kropsfortælling”  
Eleverne får udleveret den idrætsdidaktiske model Kropsbasis og 
den gennemgås med eleverne.  
 
Eleverne skal være i grupper af 3 – 5 personer. Opgaven består i, 
at gruppen skal lave en kropsfortælling/kropsserie ud fra de øvel-
ser, som der er blevet udviklet og arbejdet med i forløbet + dem 
som eleverne selv har udviklet af nye øvelser eller dobbeltøvelser. 
Kropsfortællingen skal vare i 4 – 5 min. og alle i gruppen skal del-
tage. Alle 3 farvede områder i den didaktiske model (de gule, blå og 
grønne felter/ord) skal indgå som elementer i kropsfortællingen.  

De 6 basisøvelser + egne udviklede 
Giraf (kendetegn: strakt kroppen, spænd i kroppen, stå på tæer, 
arme er strakt over hoved)
Flamingo (kendetegn: stå på et ben/flad fod, det andet ben er 
hævet op under kroppen, hold balancen)
Banan (kendetegn: læg på ryggen/lænden, spænd i maven, arme 
og ben/fødder buer/løftes og rører dermed ikke jorden, det eneste 
punkt der rører jorden er ryggen)
Agurk (kendetegn: læg på maven. spænd i nakke, ryg og mave, 
arme og ben/fødder buer/løftes fra jorden, det eneste punkt der 
rører jorden er maven.  
Kugle (kendetegn: sidde i hug, på forfødderne, kroppen gøres så 
lille og kugle agtig som muligt ned over knæ)
Flyver (kendetegn: stå på en ben/fod, det andet ben løftes bagud, 
overkroppen lænes fremover/vandret, armene er ud til siden, hold 
balancen)

Gruppearbejde Kropfortælling
Eleverne arbejdet i grupper af 3 – 5 personer. Opgaven består i, at 
gruppen skal lave en kropsfortælling/kropsserie ud fra de øvelser, 
som der er blevet udviklet og arbejdet med i forløbet + dem som 
eleverne selv har udviklet af nye øvelser eller dobbeltøvelser. 
Kropsfortællingen skal vare i 4 – 5 min. og alle i gruppen skal del-
tage. Alle 3 farvede områder i den didaktiske model (de gule, blå og 
grønne felter/ord) skal indgå som elementer i kropsfortællingen. 

Timeoutspørgsmål til gruppearbejdet – forstyr elev-
grupperne med nedenstående spørgsmål
- Hvordan går det med at holde balancen?
- Hvilke kropsøvelser er lette i forhold til balance?
- Hvilke kropsøvelser er svære i forhold til balance?
- Hvordan skal vægtfordelingen og tyngdepunktet være  
  for at opretholde balancen?

- Hvordan går det med kropsspændingen?
- Hvilke kropsøvelser er lette i forhold til kropsspænding?
- Hvilke kropsøvelser er svære i forhold til kropsspænding?

- Hvordan arbejder I med rytme i jeres fortælling?
- Hvordan bruger indre rytme og ydre rytme?

- Hvordan kan det ses, at I arbejder med koncentration og  
   kropskontrol?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Grupperne færdiggør deres kropsfortællinger til uge 6, hvor grup-
perne fremviser deres produkt ”Kropsfortælling” for hinanden.

Afrunding på forløbet
- Hvilke nye ord har du lært i dette forløb?
- Hvilke nye kropsøvelser har du lært i dette forløb?
- Hvad tænker du, at du kan bruge disse kropsøvelser  
  til i idræt fremadrettet?

3. Gang (2 Lektioner)
Udskoling 
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Kære idrætslærer/idrætslærerteam
 
Med dette materiale i hånden får du og dine idrætskolle-
ger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i 
idrætsundervisningen på både den korte og lange bane. 

Den korte bane betyder, at vi i undervisnings-
forløbene har sat særligt fokus på:
- at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til 
at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervis-
ningen og det sker ex. gennem brug af timeoutspørgsmål.
- at der til hver lektion er fokus på inddragelse af fagord, 
som en del af læringen i idræt. 

 
Den lange bane betyder, at vi i gennem under-
visningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sam-
menhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsom-
råde til både indskoling, mellemtrin og udskoling.
- længerevarende undervisningsforløb, som giver dig som 
idrætslærer og eleverne længere tid til at lære det valgte 
indhold og tema. 

 

God arbejdslyst.



Bilag 1 
Udskoling 

Kropsbasis – fokus på balance i teori og praksis

(kilde: Idrættens ABC 1 af Hans Chr. Nielsen og Per Andersen, Redskabsgymnastik af Else Trangbæk og Eva 
Wulff Helge)

Kropsspænding handler om at kunne holde kroppen spændt – musklerne spændes op i og omkring kropsstam-
men. Låste led og særligt fokus på de store muskelgrupper. 

Balance handler om evne til at udgå at falde, ligevægt/vægtforskydning, kroppens tyngdepunkt, understøttel-
sesflader, labyrintsansen (muskel-led sans), stabilitet, når muskel og led arbejder sammen, reflekser styrer os, 
når vores balance sættes på prøve.

Balancefunktionens tre betydninger 

Stabilitet: stillinger i forhold til tyngdelinjen

Mobilitet: bevægelse og vægtforskydning af tyngdepunktet

Fleksibilitet: stillinger og bevægelser i varierede omgivelser

Balancefunktionen afhænger af 

a) Understøttelsesfladens størrelse (kroppens placering)

b) Antallet af balancepunkter

c) Tyngdepunktets højde over understøttelsesfladen

d) Tyngdepunktets placering indenfor understøttelsesfladen (bred-smal)

Balanceevnen trækker på impulser fra

Muskel- og led-sansen (ledstillinger, bevægelse)

Synssansen (rum, afstand, retning, hastighed)

Den vestibulære sanse (op/ned/i/på/under/over/ud/ind, kraft og tempo)

Føle- og berøringssansen (overflade, temperatur, form)



Bilag 1 
Udskoling 

Balancetræning som arbejdsmetode via 7 metoder 

(kilde: https://marinaaagaardblog.com/2015/03/04/fa-bedre-balance-7-metoder-til-alsidig-balancetraening/) 

Metode 1 - med fokus på stabilitet i og uden bevægelse    

	Statisk     

	Dynamisk

Metode 2 – med fokus på underlag 

	Fast underlag (med og uden sko)

	Ustabilt underlag (med og uden sko)

Metode 3 – med fokus på antal støtteflader 

	Færre støtteflader

	Flere støtteflader

Metode 4 – med fokus på sanserne

	Med åbne øjne, øre mm.

	Med et lukket øje, øre mm.

	Med begge lukkede øjne, øre mm.

Metode 5 – med fokus på redskaber (ydre objekter)

	Uden noget i hænder eller andre kropsdele

	Med noget i hænder eller andre kropsdele 

Metode 6 – med fokus på forskellige kropsstillinger

	Stående

	Siddende

	Liggende

	Knælende

	På hænder

	Støtliggende

Metode 7 – med fokus på understøttelsesfladen

	Stor eller lille base

	Store eller mindre flader



Bilag 2 
Udskoling 


