Kropsbasis

Eleven kan spænde og afspænde
isolerede kropsdeleEleven har viden
om spænding og afspænding

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan deltage aktivt i basale,
alsidige bevægelser i leg

Eleven kan fastholde balance i
enkle øvelser/ Eleven har viden om
balancevariationer

Færdighedsmål/
Vidensmål

Kompetencemål efter 2. kl.

Indskoling

Eleven kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse og stillestående

Eleven kan vise eks. på forskellige
kropsspændingsøvelser

Læringsmål

De konkrete undervisningsaktiviteter findes i ugeplanen
for undervisningsforløbet

Undervisningsaktiviteter

fra 1. – 9. klasse.
Indskoling

Kropsbasis

Lær din familie en eller flere af de
øvelser du har lært om kroppens
alfabet.

Kropslektier

Evaluering

Kropsbasis

Eleven kan anvende balance og
kropsspænding

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende grundlæggende sammensatte bevægelser i
idrætspraksis

Eleven har viden om
vægtforskydning

Eleven kan skifte mellem balance
og ubalance i bevægelse

Eleven har viden om vægtfordeling,
understøttelsesflade, spænding og
afspænding

Færdighedsmål/Vidensmål

Kompetencemål efter 5. kl.

Mellemtrin

Eleven kan anvende begreber og
teori om balance

Eleven kender til balanceniveauer
(høj, mellem, lav), understøttelsesflade

Læringsmål

De konkrete undervisningsaktiviteter findes i ugeplanen
for undervisningsforløbet

Undervisningsaktiviteter

fra 1. – 9. klasse.
Mellemtrin

Kropsbasis

I den næste uge skal du være særligt opmærksom på balance og
ubalancesituationer fra din hverdag.
Du skal kunne hvornår, hvordan og
hvorfor du oplevede balance/ubalance og kom med eksempler på,
hvad du konkret gjorde for at komme fra ubalance til balance

Kropslektier

Evaluering

Kropsbasis

Eleven kan fastholdekoncentrationog fokus i
idrætsudøvelse

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende komplekse
bevægelsesmønstre i udvikling af
en alsidig idrætspraksis

Eleven har videnom koncentrationi relation
tilkropskontrol

Færdighedsmål/Vidensmål

Kompetencemål efter 9. kl.

Udskoling

Eleven eksperimenterer med at
sammensætte forskellige balanceøvelser med fokus på kropskontrol

Eleven kan udpege elementer af
rytmens betydning i balanceøvelser

Læringsmål

fra 1. – 9. klasse.
Udskoling

De konkrete undervisningsaktiviteter findes i ugeplanen
for undervisningsforløbet

Undervisningsaktiviteter

Kropsbasis

Eleverne skal filme deres kropsfremvisning og lave en kropsbasisanalyse af sekvensen ud fra
den didaktiske kropsbasis model

Kropslektier

Evaluering

Kropsbasis
Indskoling

Klassetrin

Tidsramme

Overskrift

Indskoling

4 - 6 uger

Kroppens alfabet

Tema

Kompetenceområde

Kompetencemål

Mig og min krop

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

Fælles mål

Læringsmål

Kropsbasis

Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser

Eleven kan spænde og afspænde isolerede kropsdele
Eleven har viden om spænding og afspænding

Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse og
stillestående

Eleven kan fastholde balance i enkle øvelser Eleven har viden
om balancevariationer

Tegn på læring
1. Eleven kan vise en kropsspænding/afspændingsøvelse
2. Eleven kan vise og sætte ord på egen kropspænding/afspænding
3. Eleven kan komme med forslag til egne og andres kropsspænding/afspænding i forhold til nye øvelser
1. Eleven kan vise en balanceøvelse i bevægelse og en stillestående
2. Eleven kan udtrykke, hvornår en balance opleves som god, let (kan fastholdes)
3. Eleven kan komme med forslag til, hvordan man kan lave nye balanceøvelser med fokus på bevægelse
og stillestående øvelse

Kropsbasis
Indskoling

Forløbsbeskrivelse

Idrætsteori og idrætsmodeller

I dette forløb arbejder vi primært ud fra et kompetenceområde
Alsidig idrætsudøvelse – herunder kropsbasis. I forløbet vil
der sættes fokus på at brede 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 egne og andre
kropslige- og bevægelsesfærdigheder. Elevernes fortrolighed
med deres egen krop bliver udfordret i forløbet, da øvelserne
primært handler om at bruge kroppen som materiale.
Der arbejdes ud fra 4 sætninger, som skal give eleverne nye
ting med i deres kropsrygsæk efter endt forløb.

Didaktiske modeller
Kropsbasismodellen – særligt den gule del
http://www.aktivaaretrundt.dk/sfs.php?fid=mdrb
Kropsbasis kapitel 15, side 227 – 241, Idrætsundervisningen –
en grundbog i idrætsdidaktik, redigeret af Rønholt og Peitersen

Disse 4 sætninger skal gentages som opstart og afslutning på
hver lektion og gerne også i forbindelse med de øvelser, som
eleverne afprøver.
– 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)
(inspireret af kapitlet ang. kropsbasis fra Rønholt og Peitersen)

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.

Eleverne skal i dette forløb primært arbejde individuelt (solo).
Nogle øvelser laves som par gennem forløbet. En del af forløbet kræver, at eleverne afprøver elementer fra undervisningen
derhjemme.

Uge/lektionsplan
Forløbet strækker sig over 4 – 6 uger
Tid: 2*45 min. svarende til 2 lektioner med omklædning og bad dvs. en time effektiv idrætsundervisning.
Materialer: Rullemåtter, bænke, skamler, ribber, sand, træstammer
Faciliteter: Kan foregå både inde og ude

Uge 1
Indskoling

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. dette læringsmål
op et sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser
– Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse
og stillestående

Intro til forløbet
Eleverne skal i forløbet rette fokus på 4 ting (timeoutspørgsmål),
som skal være med til at understøtte tanken omkring Kroppens fysiske alfabet (det handler ikke om at lave bogstaver med kroppen):
– Tænk en krop
– Mærk en krop
– Se en krop
– Reager på en krop
Eleverne skal have en forståelse af, at forløbet primært handler
om, at deres egen krop samt sammenspillet med andre kroppe i
rummet. Eleverne skal introduceres til den idrætsdidaktiske model
– Kropsbasis – særligt med fokus balance og kropsspænding fra
det gule felt i modellen.

Fagord
Kropsbasis, balance, spænding/afspænding

Undervisningsaktiviteter

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?)
Kroppens alfabet (solo-øvelser)
Der vises 6 forskellige øvelser – som eleverne skal prøve at efterligne, så godt de kan. Disse 6 øvelser bliver udbygget til flere øvelser undervejs i forløbet med input fra eleverne.
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)

Eleverne skal lære kroppens alfabet at kende – og dette alfabet
skal de selv være med til at skabe/udvikle i dette forløb.
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 hinandens
kroppe uden at røre
– gå rundt mellem hinanden – på et signal skal man gå sammen
to og to og sætte to kropsdele sammen
– Osv.

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?)

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Lær din familie en af de 6 øvelser, som du har lært i dag.

Uge 2
Indskoling

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. dette læringsmål
op et sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser
– Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse og
stillestående

Opsamling på sidste gang
Eleverne skal gå sammen to og to og snakke og vise lektien, som
de har lært deres forældre.

Fagord
Kropsbasis, balance, spænding/afspænding evt. nye ord: strik
vristen, spænd numsen, gør dig lang osv.

Undervisningsaktiviteter
Afprøvning og øve - Kroppens alfabet (solo-øvelser)
De 6 forskellige øvelser fra sidst gennemgås igen og eleverne får
tid til at øve sig på dem individuelt.
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 (solo) - men nu i bevægelse
Nu skal eleverne afprøve de 6 øvelser i bevægelse. Eleverne skal
gå rundt imellem hinanden i almindelig gang. Når der bliver sagt
banan, laver alle elever banan. På ny kommando går eleverne
videre, indtil en ny øvelse bliver givet. Her får eleverne afprøvet
øvelserne. Stil undervejs spørgsmål om, hvilke øvelser er lette at
lave og hvorfor og hvilke af de 6 øvelser er svære at lave og hvorfor.

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?)

Introduktion af fagord: Kropsspænding
En del af dette forløb kræver, at eleverne får mulighed for at skabe
et sprog med afsæt i det, som de laver.
Kropsspænding handler om at kunne holde kroppen spændt –
musklerne spændes op i og omkring kropsstammen. Låste led og
særligt fokus på de store muskelgrupper.
Spørg ind til, hvad eleverne forstår ved kropsspænding. Når I sammen har fået sat begreber og ord på kropsspænding, så lav de 6
øvelser igen. Men denne gang skal eleverne have fokus på ordet
kropsspænding. Hvilke kropsdele spændes i de 6 øvelser?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Lær din familie en eller to af de øvelser som du har lært i dag.
Fortæl din familie om, hvordan de skal spænde i kroppen, når de
laver øvelserne

Uge 3
Indskoling

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. dette læringsmål
op et sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser
– Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse og
stillestående

Opsamling på sidste gang
Eleverne skal gå sammen i firemandsgrupper. Her skal eleverne
snakke og vise lektien, som de har lært deres forældre.

Fagord
Kropsbasis, balance, spænding/afspænding evt. nye ord: strik
vristen, spænd numsen, gør dig lang osv.

Undervisningsaktiviteter
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.

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)
Udvikling af nye øvelser – i par
Eleverne får til opgave at udvikle/skabe flere kropsøvelser/figurer
til Kroppens alfabet. Eleverne går sammen i par og skal lave en
kropsøvelse, som tilgodeser kropsspænding. Den kropsøvelse som
eleverne finder på, skal de også give et navn. Parrene får 5 – 6 min.
til kropsøvelsen. Når tiden er gået, stiller alle sig i en stor rundkreds og hvert par viser deres kropsøvelse og fortæller, hvad de
har valgt at kalde den. Alle andre efterligner kropsøvelsen, som
bliver vist.

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 hinandens
kroppe uden at røre
– gå rundt mellem hinanden – på et signal skal man gå sammen to
og to og sætte to kropsdele sammen
– Osv.
Øve med fokus på kropsspændingen - Kroppens alfabet (solo-øvelser)
De 6 forskellige øvelser laves igen. Denne gang skal kropsspændingen kunne mærkes, når læreren/elev kommer rundt og mærker på
deres mave, ryg, ben, arme mm.

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?)

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Lær din familie den nye øvelse, som du selv har fundet på i dag.
I må meget gerne finde på en ny kropsøvelse og et navn derhjemme i familien.

Uge 4
Indskoling

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. dette læringsmål
op et sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser
– Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse og
stillestående

Opsamling på sidste gang
Eleverne skal gå sammen i firemandsgrupper. Her skal eleverne
fortælles hinanden, hvilke nye øvelser de fundet på med deres
familie.

Fagord
Kropsbasis, balance, spænding/afspænding evt. nye ord: strik
vristen, spænd numsen, gør dig lang osv.

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?)
Balance og kropsspænding på redskaber/ting
Udpeg 3 – 4 forskellige steder i salen/uderummet, hvor eleverne
skal prøve at lave de 6 kropsøvelser (og derudover må de også
gerne bruge deres egne). Tanken med denne øvelse er, at eleverne
oplever forskellen fra at stå/gå at lave øvelserne på redskaber.
– Ribber
– Klatrestativ
– Tyk måtte
– Bænk/en forhøjning
– Osv.

Undervisningsaktiviteter
Kropsopvarmning
Eleverne starter vise de evt. nye øvelser, som de har fundet på
sammen med deres familier. Derudover gennemgås de 6 øvelser
samt de øvelser, som parrene fandt på.
Introduktion af fagord: Balance
En del af dette forløb kræver, at eleverne får mulighed for at skabe
et sprog med afsæt i det, som de laver.
Balance handler om evne til at udgå at falde, ligevægt/vægtforskydning, kroppens tyngdepunkt, understøttelsesflader, labyrintsansen (muskel-led sans), stabilitet, når muskel og led arbejder
sammen, reflekser styrer os, når vores balance sættes på prøve
Spørg ind til, hvad eleverne forstår ved ordet balance. Når I sammen har fået sat ord på ordet balance, så lav de 6 kropsøvelser
igen. Denne gang skal eleverne sætte fokus på ordet balance.
Hvornår oplever I det er let at holde balancen i de 6 øvelser + evt.
deres nye øvelser?

Timeoutspørgsmål
– Hvordan går det med at holde balancen – hvornår er I
udfordret og hvorfor?

– Hvordan går det med kropsspændingen – hvornår er i
udfordret og hvorfor?

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

Uge 5
Indskoling

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. dette læringsmål
op et sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser
– Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse
og stillestående

Fagord
Kropsbasis, balance, spænding/afspænding evt. nye ord: strik
vristen, spænd numsen, gør dig lang osv.

Undervisningsaktiviteter
Kropsopvarmning (efter hver øvelse stilles de 4 timeoutspørgsmål)
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.
Gå rundt imellem hinanden og kig rundt/på hinanden. Eleverne får
forskellige instruktioner, som de skal følge.
Lad eleverne finde på øvelser fra det, som de har lært
Hvad kan vi huske i forhold til fagordene: Balance og kropsspænding
Balance handler om evne til at udgå at falde, ligevægt/vægtforskydning, kroppens tyngdepunkt, understøttelsesflader, labyrintsansen (muskel-led sans), stabilitet, når muskel og led arbejder
sammen, reflekser styrer os, når vores balance sættes på prøve.
Kropsspænding handler om at kunne holde kroppen spændt –
musklerne spændes op i og omkring kropsstammen. Låste led og
særligt fokus på de store muskelgrupper.

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?)

Balance og kropsspænding på redskaber/ting
Udpeg 3 – 4 forskellige steder, hvor eleverne skal prøve at lave de
6 kropsøvelser (og derudover må de også gerne bruge deres egne).
Tanken med denne øvelse er, at eleverne oplever forskellen fra at
stå/gå at lave øvelserne til at lave dem på redskaber.
– Ribber
– Klatrestativ
– Tyk måtte
– Bænk/en forhøjning
– Osv.

Timeoutspørgsmål
– Hvordan går det med at holde balancen?
– Hvilke kropsøvelser er lette i forhold til balance?
– Hvilke kropsøvelser er svære i forhold til balance?
– Hvordan går det med kropsspændingen?
– Hvilke kropsøvelser er lette i forhold til kropsspænding?
– Hvilke kropsøvelser er svære i forhold til kropsspænding?

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

Uge 6
Indskoling

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. dette læringsmål
op et sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise eks. på forskellige kropsspændingsøvelser
– Jeg kan skelne mellem balanceøvelser i bevægelse og
stillestående

Fagord
Kropsbasis, balance, spænding/afspænding evt. nye ord: strik
vristen, spænd numsen, gør dig lang osv.

Undervisningsaktiviteter
Synliggørelse af Kroppens alfabet
Lav sammen med eleverne en liste over alle de kropsøvelser, som I
har arbejdet med i forløbet.
Lad hver elev lave deres favoritliste på de 10 kropsøvelser, som de
selv mener, at de er blevet gode til i forhold til balance og kropsspænding.
Øve og fremvise favoritliste
Eleverne får nu individuelt max. 10 min. til at øve sig på deres
valgte øvelser.
Fremvisningen er individuel, men foregår ved, at halvdelen af klassen observerer, mens den anden halvdel viser deres 10 øvelser.
Herefter bytter eleverne.

Timeoutspørgsmål og afrunding på forløbet
– 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?)

– 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?

Credits
Indskoling

Kære idrætslærer/idrætslærerteam

Udarbejdet af:

Med dette materiale i hånden får du og dine idrætskolleger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i
idrætsundervisningen på både den korte og lange bane.

Den korte bane betyder, at vi i undervisningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til
at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervisningen 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.

Katrine Bertelsen
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD

Den lange bane betyder, at vi i gennem undervisningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sammenhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsområde 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.

Camilla Daugaard
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD

For yderligere information, kontakt projektleder:

Anders Flaskager
Udvikling og forskning,
Videncenter for Sundhedsfremme,
UC SYD,
afla@ucsyd.dk

Kropsbasis
Mellemtrin

Klassetrin

Tidsramme

Overskrift

Mellemtrin

4 - 6 uger

Kroppens alfabet

Tema

Kompetenceområde

Kompetencemål

Samarbejde

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende grundlæggende
sammensatte bevægelser i idrætspraksis

Fælles mål

Læringsmål

Kropsbasis

Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)

Eleven kan anvende balance og kropsspænding
Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade,
spænding og afspænding

Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance

Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse
Eleven har viden om vægtforskydning

Tegn på læring
1. Eleven kan vise enkelte solobalancer med fokus på balance/ubalance
2. Eleven kan fremvise parbalancer med fokus på balance/ubalance
3. Eleven kan argumentere og begrunde øvelser med fokus på balance/ubalance
1. Eleven kan anvende fagord i balance/ubalance
2. Eleven kan anvende og begrunde fagord i beskrivelser af balance/ubalance
3. Eleven kan perspektivere til hverdagssituationer med balance/ubalance

Kropsbasis
Mellemtrin

Forløbsbeskrivelse
En stor del af dette forløb kræver, at man gentager forløbet fra
indskolingen, hvor eleverne arbejdede med basisøvelser.
I forløbet på mellemtrinnet arbejdes der igen ud fra kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse – herunder kropsbasis. 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 deres
kropslige- og bevægelsesfærdigheder. Elevernes fortrolighed
med deres egen krop bliver udfordret i forløbet, da øvelserne
primært handler om at bruge kroppen som materiale. 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.
– 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)
(inspireret af kapitlet ang. kropsbasis fra Rønholt og Peitersen)

Eleverne skal i dette forløb veksle mellem at arbejde individuelt
(solo) og i par.
Vi arbejder med teamet samarbejde i øvelserne, hvor eleverne
skal have fokus på at løse en opgave sammen, og derved gøre
hinanden bedre gennem tillid og koncentration.
En del af forløbet kræver, at eleverne afprøver elementer fra
undervisningen derhjemme.

Idrætsteori og idrætsmodeller
Didaktiske modeller
Kropsbasismodellen – særligt den gule og blå del
http://www.aktivaaretrundt.dk/sfs.php?fid=mdrb
Kropsbasis kapitel 15, side 227 – 241, Idrætsundervisningen –
en grundbog i idrætsdidaktik, redigeret af Rønholt og Peitersen
Metoder til balancetræning (se bilag 1, inspireret fra hjemmeside https://marinaaagaardblog.com/2015/03/04/fa-bedre-balance-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.

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 på mellemtrinnet vil fokus være på det gule element om
kropslige elementer og det blå element om sociale- og psykiske elementer.

Uge/lektionsplan
Forløbet strækker sig over 5 – 6 uger
Tid: 2*45 min. svarende til 2 lektioner med omklædning og bad dvs. en time effektiv idrætsundervisning.
Materialer: Stik-bolde (bløde større bolde), sjippetove

Uge 1

Mellemtrin
forskellige rytmer, alle bevæger sig tættere på hinanden, kredsen skal
ende med at stå skulder ved skulder.

Hvad skal vi lære i forløbet (hæng evt. disse læringsmål op et
sted, som er synligt for eleverne)
– Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)
– Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance
Intro til forløbet
Eleverne skal i forløbet stadig rette fokus på 4 ting (timeoutspørgsmål), som skal være med til at understøtte tanken omkring Kroppens
fysiske alfabet (det handler ikke om at lave bogstaver med kroppen):
– Tænk en krop
– Mærk en krop
– Se en krop
– Reager på en krop
Eleverne skal have en forståelse af, at forløbet primært handler om, at
deres egen krop samt sammenspillet med andre kroppe i rummet og
derfor er teamet også samarbejde. Eleverne skal introduceres til den
idrætsdidaktiske model – Kropsbasis – fra det gule og blå felt i modellen.

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, tyngdepunkt,
samarbejde, tillid, fokus

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
Repetition af 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)

Undervisningsaktiviteter
Start med at spørg om eleverne kan huske kropsbasisforløbet om
Kroppens alfabet fra indskolingen.
Introduktion af fagord (repetition fra indskolingen):
Kropsspænding og Balance
Samarbejde handler om at lave klare aftaler om de bevægelser, der
skal udføres, sådan at disse er med til at gøre hinanden bedre.
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/vægtforskydning, kroppens tyngdepunkt, understøttelsesflader, labyrintsansen
(muskel-led sans), stabilitet, når muskel og led arbejder sammen,
reflekser styrer os, når vores balance sættes på prøve.
Spørg ind til, hvad elevernes forståelse er af hhv. kropsspænding og
balance/ubalance. 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 ordet kropsspænding.

Flyver (kendetegn: stå på en ben/fod, det andet ben løftes bagud,
overkroppen lænes fremover/vandret, armene er ud til siden, hold
balancen)
OBS! Hvis eleverne kan huske de kropsøvelser, som de udviklede selv,
må de meget gerne byde ind med dem nu.

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?)
– Hvad menes, når man siger, at en balance er høj, mellem og lav?
Brug gerne de 6 øvelser som eksempler.

Kropsopvarmning
a) Rundkreds med afstand – skulderne løftes op og ned i eget tempo,
alle i kredsen gør det samme men højest sandsynlig i

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

Uge 2

Mellemtrin

Hvad skal vi lære i forløbet?
– Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)
– Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, tyngdepunkt, samarbejde, tillid, fokus

Undervisningsaktiviteter
Afprøvning og øve - Kroppens alfabet (solo-øvelser)
De 6 forskellige øvelser fra sidst gennemgås igen og eleverne får
tid til at øve sig på dem individuelt.
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 og afprøve de 6 øvelser i bevægelse. Parrene skal udforske og udfordre, hvordan de 6 øvelser
kan sættes i bevægelse (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

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?)
– 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)?
Introduktion af fagord: Tillid og koncentration
Tillid: Ansvarlighed overfor en fælles proces, det vil sige man
arbejder koncentreret om opgaven. Dette kræver nærvær og åbenhed. Lav evt. om brug af øjenkontakt, hvis det er muligt. Arbejd
altid roligt og opmærksomt.
Spørg ind til, hvad elevernes forforståelse er af begrebet tillid og
få eleverne til at bruge tillidsbegrebet aktivt ind i de 6 øvelser igen.
Dette for at eleverne oplever at få et fælles fagsprog om kroppen.

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

Uge 3

Mellemtrin

Hvad skal vi lære i forløbet?
– Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)
– Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, tyngdepunkt, samarbejde, tillid, fokus

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?)
Oplæg ang. 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)

Undervisningsaktiviteter
Afprøvning af dobbeltbalancer i Kroppens alfabet (par-øvelser)
Denne gang skal der laves dobbelt/partnerøvelser, hvor der fokuseres på både balance/ubalance, kropsspænding og tillid/koncentration. 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.
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)
Ex.
Hvordan ser en dobbeltgiraf ud?
Hvordan ser en banan og agurk ud sammen?
Hvordan ser dobbeltflyver ud?
Osv.
………

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
I løbet af den næste uge skal du finde 1 – 2 hverdagssituationer,
hvor du oplever at kroppen er er i balance/ubalance. Fokus på, hvad
du gjorde for at komme fra ubalance til balance.

Uge 4

Mellemtrin

Hvad skal vi lære i forløbet?
– Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)
– Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, tyngdepunkt, samarbejde, tillid, fokus

'

Undervisningsaktiviteter
Opsamling på lektier
Eleverne præsenterer deres hverdagssituationer for hinanden med
fokus på balance/ubalance.
Sørg for at eleverne gør brug fagord fra de tidligere ugers undervisning.
Kropsopvarmning med dobbeltbalanceøvelser fra uge 3
Eleverne går sammen med den person, som de lavede par/dobbeltøvelser med sidste gang. Der skal sættes ekstra meget fokus
på, at eleverne arbejder med deres balance, kropsspænding og
tillid til hinanden.

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?)
Balancetræning ud fra de 7 metoder
Hvert par skal anvende Bilag 1 til at afprøve de 7
forskellige metoder.

Timeoutspørgsmål
– Hvordan går det med at holde balancen i de forskellige metoder?
– Hvordan går det med kropsspændingen i de forskellige metoder?
– Hvordan arbejdes der med tillid – hvordan skabes der tillid?

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

Uge 5

Mellemtrin

Hvad skal vi lære i forløbet
– Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)
– Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, tyngdepunkt, samarbejde, tillid, fokus

Undervisningsaktiviteter
Kropsopvarmning (efter hver øvelse stilles de 4 timeoutspørgsmål)
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.
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
– lad eleverne komme med bud på andre øvelser
Marionetdukkeøvelse – fokus er på tillid, fokus,
koncentration og samarbejde
Eleverne skal igen være sammen i par. De skal du lege dukketeater/marionetdukke. Den ene styrer den anden ved at lege, at der
i hvert led på kroppen hænger snore, som man kan hive i for at få
personen i en position, som ønsket. De positioner som parrene skal
sætte hinanden i, er: flyver, banan, flamingo osv.
Det vigtige i denne øvelse er, at parrene før, under og efter øvelserne aftaler med hinanden, hvordan de får det bedste samarbejde i
forhold til at få lavet fine positioner af øvelserne.

Balance og kropsspænding på redskaber/ting
(både inde og i uderummet)
Udpeg 3 – 4 forskellige steder, hvor parrene skal prøve at lave de 6
kropsøvelser. Tanken med denne øvelse er, at eleverne oplever forskellen fra at stå/gå at lave øvelserne til at lave dem på redskaber.
– Ribber
– Klatrestativ
– Tyk måtte
– Bænk/en forhøjning
– Osv.

Timeoutspørgsmål
– 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 går det med samarbejde, tillid og koncentration?
– Hvornår lykkedes det at gøre hinanden bedre?
– Hvilke elementer er til stede?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Samme lektie som tidligere. Find 1 – 2 hverdagssituationer, hvor
du oplever, at kroppen er er i balance/ubalance. Fokus på, hvad du
gjorde for at komme fra ubalance til balance – hvad gjorde du for at
finde dit tyngdepunkt.

Uge 6

Mellemtrin

Hvad skal vi lære i forløbet
– Jeg kan vise forskellige balanceniveauer (høj, mellem, lav)
– Jeg kan anvende begreber og teori om (u)balance

Fagord
Kropsbasis, balance/ubalance, spænding/afspænding, tyngdepunkt, samarbejde, tillid, fokus

Undervisningsaktiviteter
Synliggørelse af Kroppens alfabet i par
Hvert par skal lave kort en beskrivelse/tegning af, hvordan deres
dobbeltøvelser ser ud og skal forstås. Hvad har de haft fokus på at
lære om balance/ubalance, spænding/afspænding og tillid.
Desuden skal de redegøre for kropsøvelse,r som de selv mener, at
de er blevet gode til i forhold til balance og kropsspænding.
Hver par skal vælge 2 øvelser ud, som skal på klassens favoritliste
af dobbeltøvelser (læreren er ansvarlig for, at listen bliver lavet).
Øve og fremvise 4 øvelser til favoritliste – to par går sammen
To par går nu sammen om at øve i alt 4 forskellige dobbeltøvelser.
Fremvisningen foregår ved, at hver gruppe på 4 personer viser
resten af klassen de 4 øvelser, som de har valgt og øvet sig på.

Timeoutspørgsmål og afrunding på forløbet
– 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?)

– 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?

Credits
Mellemtrin

Kære idrætslærer/idrætslærerteam

Udarbejdet af:

Med dette materiale i hånden får du og dine idrætskolleger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i
idrætsundervisningen på både den korte og lange bane.

Den korte bane betyder, at vi i undervisningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til
at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervisningen 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.

Katrine Bertelsen
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD

Den lange bane betyder, at vi i gennem undervisningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sammenhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsområde 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.

Camilla Daugaard
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD

For yderligere information, kontakt projektleder:

Anders Flaskager
Udvikling og forskning,
Videncenter for Sundhedsfremme,
UC SYD,
afla@ucsyd.dk

Kropsbasis
Udskoling

Klassetrin

Tidsramme

Overskrift

Udskoling

4 - 6 uger

Kroppens alfabet

Tema

Kompetenceområde

Kompetencemål

Samarbejde

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig
idrætspraksis

Fælles mål

Læringsmål

Eleven kan fastholde koncentration og fokus i
idrætsudøvelse

Jeg formår at vise, at jeg arbejder med rytmens betydning for balanceøvelser ved at eksperimentere med at sammensætte forskellige balanceøvelse

Eleven har viden om koncentration i relation til
kropskontrol

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)

Kropsbasis
Udskoling

Forløbsbeskrivelse
I udskolingen afsluttes kroppens alfabet med, at eleverne skal
lave en sammenhængende kropsfortælling på vegne af de
øvelser, som eleven har arbejdet med i indskoling og på mellemtrinnet. En stor del af dette forløb kræver, at man gentager
de øvelser/forløbet fra både indskoling og mellemtrinnet. Eleverne i udskolingen kan bruge repetitionen til at perfektionere
de udvalgte basisøvelser.

Idrætsteori og idrætsmodeller

I forløbet på mellemtrinnet arbejdes der igen ud fra kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse – herunder kropsbasis. 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 og koncentration. Elevernes fortrolighed med deres
egen krop bliver udfordret i forløbet, da øvelserne primært
handler om at bruge kroppen som materiale.

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

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.

Didaktiske modeller
Kropsbasismodellen – særligt den gule og blå del
http://www.aktivaaretrundt.dk/sfs.php?fid=mdrb
Kropsbasis kapitel 15, side 227 – 241, Idrætsundervisningen –
en grundbog i idrætsdidaktik, redigeret af Rønholt og Peitersen

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.

Uge/lektionsplan
Forløbet strækker sig over 4 – 6 uger
Tid: 2*45 min. svarende til 2 lektioner med omklædning og bad dvs. en time effektiv idrætsundervisning.
Materialer: Rullemåtter, bænke, skamler, ribber, sand, træstammer
Faciliteter: Kan foregå både inde og ude

Uge 1
Udskoling

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
Start med at spørg om eleverne kan huske kropsbasisforløbet om
Kroppens alfabet fra indskolingen og mellemtrin.
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 hinandens
kroppe uden at røre
- gå rundt mellem hinanden – på et signal skal man gå sammen
to og to og sætte to kropsdele sammen

Repetition af 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)
OBS! Hvis eleverne kan huske de kropsøvelser som de udviklede
selv, må de meget gerne byde ind med dem nu.

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.

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

Uge 2
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, kropskontrol, fokus, koncentration, rytme

Undervisningsaktiviteter
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 bevægelse. Parrene skal udforske, hvordan de 6 øvelser kan sættes i bevægelse (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 fokuseres 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.

Repetition/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/vægtforskydning, kroppens tyngdepunkt, understøttelsesflader, labyrintsansen (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 (kilde: Idrættens ABC)
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 kropsspænding og balance.

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
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?)
- 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)?

Ingen forberedelse til næste gang.

Uge 3
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, kropskontrol, fokus, koncentration, rytme

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)

Undervisningsaktiviteter
Oplæg/dialog ang. nye fagord som kropsbevidsthed, fokus,
koncentration og rytme
Afspænding er et redskab til at styrke kropsbevidstheden og bruges 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 individuelle erkendelse af egen krop vedr. kroppens funktion og tilstand samt
kroppens samspil med det omgivende miljø.
Kropsbevidstheden udvikles gennem hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, 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 fokuseres på at finde en rytmefornemmelse.

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.

Uge 4
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, kropskontrol, fokus, koncentration, rytme

Undervisningsaktiviteter
Præsentation af gruppeopgave i fra ”Kroppens alfabet til en sammenhængende 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 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 deltage. 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)

Uge 5
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, kropskontrol, fokus, koncentration, rytme

Undervisningsaktiviteter
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 deltage. 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
elevgrupperne 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 grupperne fremviser deres produkt ”Kropsfortælling” for hinanden.

Uge 6
Udskoling

Afrunding på forløbet
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
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 deltage. 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
elevgrupperne 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?

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?
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Kære idrætslærer/idrætslærerteam

Udarbejdet af:

Med dette materiale i hånden får du og dine idrætskolleger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i
idrætsundervisningen på både den korte og lange bane.

Den korte bane betyder, at vi i undervisningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til
at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervisningen 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.

Katrine Bertelsen
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD

Den lange bane betyder, at vi i gennem undervisningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sammenhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsområde 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.

Camilla Daugaard
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD

For yderligere information, kontakt projektleder:

Anders Flaskager
Udvikling og forskning,
Videncenter for Sundhedsfremme,
UC SYD,
afla@ucsyd.dk

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 kropsstammen. Låste led og særligt fokus på de store muskelgrupper.
Balance handler om evne til at udgå at falde, ligevægt/vægtforskydning, kroppens tyngdepunkt, understøttelsesflader, 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)
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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
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