Eleven kan deltage aktivt basale,
alsidige bevægelser i leg

Kompetencemål efter 2. kl.

Indskoling

Eleven kan anvende gymnastik
redskaber
Eleven har viden om gymnastikredskabernes navne og anvendelse

Fase 2

Eleven kan udføre grundlæggende
gymnastiske bevægelser
Eleven har viden om grovmotoriske
bevægelser på gulv og redskaber

Fase 1

Færdighedsmål/
Vidensmål

Jeg kan udpege og sige navnene
på redskaberne samt vise, hvordan
redskaberne kan bruges

Jeg kan vise, at jeg kan trille, krybe,
kravle, rulle, hoppe, balancere på
gulv og redskaber

Læringsmål

De konkrete undervisningsaktiviteter findes i ugeplanen
for undervisningsforløbet

Undervisningsaktiviteter

fra 1. – 9. klasse.
Indskoling

Redskabsaktiviteter

krybe m.m.? (eleverne fortæller og
evt. viser det)
– Hvad hedder redskaberne?
– Hvor mange redskaber kan du
nævne navnene på?
– Hvad kunne du lave på X redskabet fx bænken?

– Hvordan kan man rulle, trille,

Eleverne skal svare på følgende
timeoutspørgsmål:

Evaluering

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i
idrætspraksis

Fase 2

Alsidig
idrætsudøvelse

Eleven kan deltage i enkle
modtagninger
Eleven har viden om modtagningsteknikker og greb

Fase 3

Eleverne kan udføre sammensatte
bevægelser i redskabsaktiviteter
Eleverne har viden om sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter

Færdighedsmål/Vidensmål

Kompetencemål efter 5. kl.

Mellemtrin

Jeg kan anvende simple
modtagninger og kender til
2 modtagelsesformer
– støtte
– psykisk

Jeg kan ud fra grundlæggende teknikker inden for forskellige øvelser
sætte disse sammen med andre
bevægelser på redskaberne

Læringsmål

De konkrete undervisningsaktiviteter findes i ugeplanen
for undervisningsforløbet

Undervisningsaktiviteter

fra 1. – 9. klasse.
Mellemtrin

Redskabsaktiviteter

– Hvor skal man tage mod, når
man skal modtage i fx væltepeter
– Hvad er vigtigt for den, der skal
lade sig modtage af andre?
(kropsspænding)
– Hvad er vigtig, når man skal
udvise tillid over for andre?
(verbalt og nonverbalt kropssprog)
– Hvor eller hvordan kunne man
ellers lave øvelsen? (elevernes
kreativitet)
– Hvad er forskellen på de to modtagningstyper, I har arbejdet med?
– Hvilke teknikker har I arbejdet
med i forløbet?

Eleverne skal svare på følgende
timeoutspørgsmål:

Evaluering

Redskabsaktiviteter
Fase 1

Eleven kan analysere egne og andres
bevægelser inden for gymnastik og
parkour
Eleven har viden om bevægelsesanalyse af gymnastiske øvelser og spring

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende
komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af
en alsidig idrætspraksis

Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter
Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter

Samarbejde og ansvar
Fase 2

Eleven kan beherske sammensatte
bevægelsesserier med og uden musik
Eleven har viden om teknikker til at
sammensætte bevægelser inden for
redskabsgymnastik og parkour

Fase 2

Færdighedsmål/Vidensmål

Kompetencemål
efter 9. kl.

Udskoling

Jeg kan i en gruppe vise sammensatte bevægelser,
hvor vi alle er med
og begrunde vores
valg for disse, og
jeg kan lave en
skriftlig bevægelsesanalyse over
en sammensat
bevægelse

Læringsmål
De konkrete
undervisningsaktiviteter findes
i ugeplanen for
undervisningsforløbet

Undervisningsaktiviteter

fra 1. – 9. klasse.
Udskoling

Slutevaluering: Fremvisning
Eleverne skal gruppevis vise og begrunde deres lille korte bevægelsessekvens på redskaber for hinanden. De må gerne inddrage deres bevægelsesanalyse, hvis de vil uddybe teknikken.
De resterende grupper får af vide, hvad de skal have fokus på under fremvisningen fx
– Er samarbejdet tydeligt?
– Bidrager alle med det, de kan?
– Er der korrekt udførelse af øvelserne?
– Er der den rigtige modtagning?
– Osv.

overslag)
– Hvad er vigtigt i modtagningen af de forskellige øvelser?
– Hvad er en bevægelsesanalyse?
Undervejs:
Eleverne skal i fordybelsesugerne have fokus på at sætte flere øvelser/spring
sammen i en bevægelsessekvens, som alle skal indgå i på hvert deres niveau
– det må max varer 5 min. De skal kunne begrunde deres valg af øvelser og
gerne teknikken bag dem.

– Hvilken teknik skal der bruges, når man laver kipbevægelse (eller lavt

Eleverne skal svare på følgende timeoutspørgsmål i hver time:

Evaluering

Redskabsaktiviteter

Redskabsaktiviteter
Indskoling

Klassetrin

Tidsramme

Overskrift

Indskoling

6 uger

Redskabsland

Tema

Kompetenceområdew

Kompetencemål

Samarbejde

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

Fælles mål efter 2.klasse

Læringsmål

Fase 1

Jeg kan vise, at jeg kan trille, krybe, kravle, rulle, hoppe, balancere
på gulv og redskaber

Eleven kan udføre grundlæggende gymnastiske bevægelser
Eleven har viden om grovmotoriske bevægelser på gulv og
redskaber

Jeg kan udpege og sige navnene på redskaberne samt vise,
hvordan redskaberne kan bruges

Fase 2
Eleven kan anvende gymnastik redskaber
Eleven har viden om gymnastikredskabernes navne og anvendelse

Tegn på læring
1. Eleven kan få af de grovmotoriske øvelser
2. Eleven kan udføre flere af de grovmotoriske øvelser på gulvet
3. Eleven kan udføre de grovmotoriske øvelser på gulv og redskaber
1. Eleven kan udføre få øvelser på redskaberne
2. Eleven kan lave øvelser på redskaberne og gengive flere af redskabernes navne
3. Eleven kan udføre flere øvelser på både gulv og redskaber og fortælle, hvordan navnene
på flere af redskaberne og vise hvordan de anvendes

Redskabsaktiviteter
Indskoling

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb starter vi med små opvarmningsøvelser på redskaberne, hvor en del af opvarmningen og legen går på at huske
og genkende redskabernes navne og form. Vi arbejder med
kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse og indholdsområdet redskabsaktiviteter, hvor vi har lavet læringsmål ud fra
både fase 1 og 2.
Vi bygger undervisningen op med fokus på de grovmotoriske
færdigheder, så eleverne bliver fortrolige med disse. Når dette
er på plads, udvikles der på de enkelte færdigheder, fx man kan
rulle under noget, over noget, på noget, gennem nogen osv. Undervisningen vil hver gang have noget genkendeligt fra timerne
før, så eleverne oplever genkendelighed, tydelig struktur og
fordybelse. I fordybelsesugerne fra uge 4-6 skal eleverne have
mulighed for at øve og dygtiggøre sig i nogle af disse færdigheder. Her vil eleverne og blive delt ind i niveauer, så alle oplever
succes. Redskabslandet er i fokus sammen med samarbejdet

Idrætsteori og idrætsmodeller:
Inspiration fra Redskabsgymnastik Eva Wulff Helge og Else
Trangbæk

Evaluering:
Vi starter og slutter i plenum hver gang og vi evaluerer
løbende undervejs ved at stille eleverne timeouts spørgsmål,
der omhandler læringsmålene. Disse gentages hver gang og
evalueres løbende

Uge/lektionsplan
Forløbet strækker sig over 6 uger - der vil undervejs være gentagelser med forskellige fokuser
Tid: 2*45 min. svarende til 2 lektioner med omklædning og bad dvs. en time effektiv idrætsundervisning.
Materialer: Redskaber i gymnastiksalen/hallen – både de faste og løse

Uge 1
Indskoling

Introduktion:
Start med at introducere forløbet for eleverne, hvor der fortælles,
hvad de skal lære:
– Hvad skal vi lære?
– Jeg kan vise, at jeg kan trille, krybe, kravle, rulle, hoppe,
balancere på gulv og redskaber
– Jeg kan udpege og sige navnene på redskaberne og vise,
hvordan redskaberne kan bruges

Fagord
Redskabernes navne: skumplint, nedspringsmåtte, bænke, springbræt, hest, bom m.m.

Redskabsleg
Læreren starter med at fortælle, hvad alle redskaberne hedder
evt. med hjælpe fra eleverne (der er helt sikkert nogen, der kender
navnet på redskaberne). Herefter skal eleverne være sammen to
og to og gå banen igennem, hvor de skal sige navnet på redskabet
hver gang de rører ved det, lander på det, hopper på det osv. Dette
er for at øve navnen på redskaberne – eleverne hjælper hinanden
og man kan evt. variere øvelsen ved, at de skal spørge en anden
gruppe, hvis de er i tvivl om navnet.
Kongens efterfølger
Først er man sammen to og to, hvor man gør det samme som sin
makker, der løber foran den anden. Dette er for at blive tryg ved banen og eksperimentere med, hvordan man kan komme over, under,
gennem, rundt om de forskellige redskaber.
Legen kan varieres med, at de skal være 4 og 4, at de skal holde i
hånd, at de skal sammensætte en bane, som den anden skal huske
osv. Fokus på tryghed og kreativitet

Undervisningsaktiviteter
Læreren har på forhånd opstillet et redskabslandskab, hvor de
fleste løse og faste redskaber er i brug, så der er masse af mulighed for kreativitet, opfindsomhed og eksperimenterede udfoldelse
for eleverne.
Dyreleg – her kommer vi? (opvarmning)
Eleverne skal deles i to hold fx på langsiden af en håndboldbane.
Det ene hold starter med at finde på et dyr, som de skal bevæge sig
som over mod det andet hold og siger samtidig: ”Her kommer vi”,
hvortil de andre gætter, hvilket dyr de efterligner (råber det højt).
Når de har gættet rigtigt, gælder det om at komme tilbage til egen
base, inden de andre fanger dem. Bliver man fanget, er man med
på det andet hold. Der byttes hver gang.
I denne leg kan læreren styre, hvilke øvelser der skal være fokus
på. Læreren kunne fx sige, at det skal være dyr, der kravler, kryber,
hopper, balancerer, ruller og triller.

Timeoutspørgsmål
– Hvordan kan man rulle, trille, krybe m.m.?
(eleverne fortæller og evt. viser det)

– Hvad hedder redskaberne?
– Hvor mange redskaber kan du nævne navnene på?
– Hvad kunne du lave på X redskabet fx bænken?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Øv dig på redskabernes navne – fortæl det til din far/mor/søskende.

Uge 2
Indskoling

Opsamling på sidste gang
Hvad var det, vi havde fokus på sidste gang?
Hvad var det nu, vi skulle lære?
– Jeg kan vise, at jeg kan trille, krybe, kravle, rulle, hoppe,
balancere på gulv og redskaber
– Jeg kan udpege og sige navnene på redskaberne og vise,
hvordan redskaberne kan bruges

Timeoutspørgsmål
– Hvordan kan man rulle, trille, krybe m.m.?
(eleverne fortæller og evt. viser det)

– Hvad hedder redskaberne?
– Hvor mange redskaber kan du nævne navnene på?
– Hvad kunne du lave på X redskabet fx bænken?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Fagord
Lad eleverne opsummere fagordene fra sidst – find evt. arket med
fagord frem og nye kan tilføjes undervejs fx samarbejde – hvad
forstår eleverne ved det?

Undervisningsaktiviteter
Læreren har på forhånd opstillet et redskabslandskab, hvor de
fleste løse og faste redskaber er i brug, så der er masse af mulighed for kreativitet, opfindsomhed og eksperimenterede udfoldelse
for eleverne.
Dyreleg – her kommer vi? (opvarmning)
Det kan være en fordel, at der er gentagelser, når man har de
mindste elever, da det kræver tid at forklare nye lege og øvelser
Kongens efterfølger (opvarmning)
Igen noget genkendeligt fra sidst. Denne gang er eleverne sammen
i hold af 5 for at variere øvelsen fra sidst. Det kunne være, at det
skulle være den sidste, der sagde (råbte) redskabets navn. Læreren
råber, når der skal skiftes konge, så alle kommer turen igennem.
Fokus på tryghed og kreativitet
Jorden er giftig på redskaber
Man er sammen to og to dvs. man er makkerpar både som fanger
og dem der skal fanges. Når man rører et redskab skal man sige
navnet på redskabet – det skal råbes højt. Ellers er det en almindelig fangeleg
Variation af legen: være sammen i hold af flere personer, dele
klassen op i fx drenge og piger, så der er to fangelege i gang dvs.
pigerne fanger pigerne og drengene drengene.
Fokus er på redskabernes navne og samarbejde

Øv dig i fx at trille lige med strakte arme over hovedet, krybe under
noget, hvor din mave bliver i gulvet hele tiden, stå på hhv. højre og
venstre ben evt. med åbne og lukkede øjne osv.

Uge 3
Indskoling

Opsamling på sidste gang
Hvad var det, vi havde fokus på sidste gang?
Hvad var det nu, vi skulle lære?
– Jeg kan vise, at jeg kan trille, krybe, kravle, rulle, hoppe,
balancere på gulv og redskaber
– Jeg kan udpege og sige navnene på redskaberne og vise,
hvordan redskaberne kan bruges

Fagord
Lad eleverne opsummere fagordene fra sidst (kom der nye på?)
– find evt. arket med fagord frem og nye kan tilføjes undervejs fx
samarbejde – hvad forstår eleverne ved det?

Undervisningsaktiviteter
Læreren har på forhånd opstillet et redskabslandskab, hvor de
fleste løse og faste redskaber er i brug, så der er masse af mulighed for kreativitet, opfindsomhed og eksperimenterede udfoldelse
for eleverne.
Dyreleg – her kommer vi? (opvarmning)
Gentagelse fra de sidste to gange
Kongens efterfølger (opvarmning)
Kender de fra de sidste par gange. Vælge den variation som passer
bedst som opvarmningsleg, og lad eleverne lege den som en del af
opvarmningen
Jorden er giftig på redskaber
Vi bygger videre på Jorden er giftig.
Der stilles krav til, hvordan man skal bevæge sig på redskaberne.
Læreren laver banen, så eleverne udfordres på deres motoriske
kunnen. Det er vigtigt, at læreren har opstillet en bane, der udfordre alle elever, således at der arbejdes med deres motoriske færdigheder og udfordringer.
Variation af legen: lade eleverne være medbestemmende i at lave
baner, der fx fremmer trille, kravle, hoppe m.m. Dette kunne fx
gøres i grupper, så hver gruppe fik en øvelse, som de skulle lave en
bane til.
Fokus er på redskabernes navne, øvelser og samarbejde

Timeoutspørgsmål
– Hvordan kan man rulle, trille, krybe m.m.?
(eleverne fortæller og evt. viser det)

– Hvad hedder redskaberne?
– Hvor mange redskaber kan du nævne navnene på?
– Hvad kunne du lave på X redskabet fx bænken?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Øv dig i fx at trille lige med strakte arme over hovedet, krybe under
noget, hvor din mave bliver i gulvet hele tiden, stå på hhv. højre og
venstre ben evt. med åbne og lukkede øjne osv.

Uge 4-6
Indskoling

Fordybelsesugerne hvor der gives tid til at øve og
træne det samme, så eleverne kan se og mærke,
at de forbedrer sig.

Opsamling på sidste gang
Hvad var det, vi havde fokus på sidste gang
(evt. egne redskabsbaner)?
Hvad var det nu, vi skulle lære?
– Jeg kan vise, at jeg kan trille, krybe, kravle, rulle, hoppe,
balancere på gulv og redskaber
– Jeg kan udpege og sige navnene på redskaberne og vise,
hvordan redskaberne kan bruges

Fagord

perspektiver fx hoppe op på noget med samlede ben, et ben, eller
med afsæt, hoppe rundt om noget, akrobatiske hop, sammensatte
hop, lege med hop osv.
Det kunne også være en balancebane med bænk hængt skrå op,
hvor de skal gå forbi hinanden, over hinanden, kaste/gribe bolde,
kravle, krabbegang, bruge hula hop ring osv. Der x-antal baner op i
forhold til, hvor mange øvelser der skal øves.
Mens de er på ”stationen” øves redskabernes og bevægelsens
navn(e)

Timeoutspørgsmål
– Hvordan kan man rulle, trille, krybe m.m.?
(eleverne fortæller og evt. viser det)
– Hvad hedder redskaberne?
– Hvor mange redskaber kan du nævne navnene på?
– Hvad kunne du lave på X redskabet fx bænken?

Lad eleverne opsummere fagordene fra sidst (kom der nye på?) –
find evt. arket med fagord frem og nye kan tilføjes undervejs

Kropslektier
Undervisningsaktiviteter
Læreren har på forhånd opstillet et redskabslandskab, hvor de
fleste løse og faste redskaber er i brug, så der er masse af mulighed for kreativitet, opfindsomhed og eksperimenterede udfoldelse
for eleverne.
Jorden er giftig på redskaber
Bruges som opvarmningsleg.
Brug den variation af legen, som du fandt bedst de forrige gange og
brug den som opvarmning
Hav stadig fokus på redskabernes navne, øvelser og samarbejde
Redskabsland med fokus på specifikke grundlæggende
motoriske øvelser
Fx Balance, rulning, hop
Fokus på specifikke motoriske øvelser efter lærerens valg
Der stilles redskabsbaner op med forskellige fokuser, hvor eleverne skal øve forskellige bevægelser på fx rulninger på flere måder.
Det kunne være forlæns rulninger (op /ned/bred/smal/lige m.m.),
sammensætning af rulninger, akrobatiske rulninger, danse med
rulninger, lege med rulninger, redskabsbaner med rulninger osv.
hvor en træbænk vender på hovedet og de skal balancere på den
tynde. Eller fx øve hop/spring på flere måder og med de samme

Øv dig i fx at trille lige med strakte arme over hovedet, krybe under
noget, hvor din mave bliver i gulvet hele tiden, stå på hhv. højre og
venstre ben evt. med åbne og lukkede øjne osv.

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.

Camilla Daugaard
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.

Katrine Bertelsen
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD
For yderligere information, kontakt projektleder:

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

Redskabsaktiviteter
Mellemtrin

Klassetrin

Tidsramme

Overskrift

Mellemtrin

6 uger

Redskabsaktiviteter

Tema

Kompetenceområde

Kompetencemål

Samarbejde

Idrætskultur og relatioaner

Eleven kan deltage aktivt i idrættens
kultur og fællesskab

Alsidig idrætsudøvelse
Eleven kan anvende grundlæggende,
sammensatte bevægelser i idrætspraksis

Fælles mål efter 5. klasse

Læringsmål

Fase 2

Jeg kan ud fra grundlæggende teknikker inden for forskellige øvelser sætte disse sammen med andre bevægelser på redskaberne

Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
Eleven har viden om sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter

Fase 3

Jeg kan anvende simple modtagninger og kender til 2 modtagelsesformer
- støtte
- psykisk

Eleven kan deltage i enkle modtagninger
Eleven har viden om modtagningsteknikker og greb

Tegn på læring
1. Eleven kan vise en øvelse fx rulle
2. Eleven kan fortælle om teknikken bag fx en rulle og vise det
3. Eleven kan fortælle og vise teknikken bag en rulle og sætte det sammen med en anden øvelse fx afsæt og landing,
så det bliver til en flyverulle.
1. Eleven kan anvende støtte modtagning i simple øvelser på gulvet sammen med en makker
2. Eleven kan anvende støtte modtagning ved spring på gulv og redskaber sammen med en makker og kan fortælle teknikken bag.
3. Eleven kan anvende støtte og psykisk modtagning sammen med en makker på gulv og redskaber og således vurdere, hvilken
modtagning springeren har brug for.

Redskabsaktiviteter
Mellemtrin

Forløbsbeskrivelse:

Idrætsteori og idrætsmodeller:

I dette forløb starter vi med små opvarmningsøvelser på redskaberne, hvor en del af opvarmningen og legen går på at repetere redskabernes navne og form (jf. forløbet fra indskolingen).
Vi arbejder med kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse
og indholdsområdet redskabsaktiviteter, hvor vi har lavet
læringsmål ud fra både fase 2 og 3. Vi bygger undervisningen
op med fokus på grundlæggende færdigheder, så eleverne
bliver fortrolige med disse. Derudover bygges det også op
omkring tillidsøvelser, da der i dette forløb også arbejdes med
modtagning. Dette sker gennem støtte og psykisk modtagning
sammen med en makker eller læreren afhængig af øvelsen.
I modtagningen har vi fokus på samarbejde, da det kræver, at
modtagerne er sikre på hinanden og enige i, hvem der tager
mod hvor på udøveren.

Filmklip om modtagning fra Youtube
Tjek på Idræt af Birgitte Hedeskov og Kasper Gade
– jf. Redskabsaktiviteter

Evaluering:
Vi starter og slutter i plenum hver gang og vi evaluerer løbende
undervejs ved at stille eleverne timeouts spørgsmål, der omhandler læringsmålene. Disse gentages hver gang og evalueres
løbende og elevernes input inddrages i den kommende gang,
hvis det giver mening.
Forløbet afsluttes med en fremvisning for andre grupper.

Undervisningen vil hver gang have noget genkendeligt fra timerne før, så eleverne oplever genkendelighed, tydelig struktur
og fordybelse. I fordybelsesugerne fra uge 4-6 skal eleverne
have mulighed for at øve og dygtiggøre sig i både spring og
modtagning og sætte det sammen til en bevægelsesserie, som
de skal fremvise for hinanden, som afslutning på forløbet. Her
vil eleverne blive inddelt i niveauer, så alle oplever succes.

Uge/lektionsplan
Forløbet strækker sig over ca. 6 uger
Tid: 2*45 min. inkl. bad og omklædning
Materialer: Redskaber i gymnastiksalen/hallen – både de faste og løse + mobiltelefoner/IPad eller PC, musikanlæg

Uge 1
Mellemtrin

Introduktion til forløbet
Start med at introducere forløbet for eleverne, hvor der
fortælles, hvad de skal lære:
Hvad skal vi lære?
– Jeg kan ud fra grundlæggende teknikker inden for
forskellige øvelser sætte disse sammen med andre
bevægelser på redskaberne
– Jeg kan anvende simple modtagninger og kender
til 2 modtagelsesformer: støtte og psykisk modtagning

Fagord
Tillid, samarbejde, balancepunkt, kropsspænding

Undervisningsaktiviteter
Fælles opvarmning til musik hvor I leger ”Kongens efterfølger.” Lad eleverne være sammen i grupper af ca. 5 pers., hvor
de skiftes til at være forrest og bestemme øvelsen, som
passer til musikken. Læreren sørger for, at musikken varierer mellem musik til løb, hop, sving og evt. stræk/smidighed.
Variationen kan være, at grupperne bliver mindre eller
større, eller at de går sammen flere grupper og sætter deres
øvelser sammen osv.
Tillidsøvelser
Lav tillidsøvelser i mindre grupper af elever med ca. samme
størrelse.
Tillidsøvelse 1: ”Vælte Peter”
Seks til otte personer.
Personerne står i en kreds. En står i midten. Personen i
midten skal gøre sig stiv i kroppen, og stå helt stille med
samlede ben. Personen bringes nu ud af sit balancepunkt af
personerne i kredsen ved forsigtige "skub".

Tillidsøvelse 2: ”Pinden”
Seks til otte personer.
En person ligger på gulvet og gør sig stiv i kroppen, de resterende skal nu løfte personen op fra gulvet, og op over deres
hoveder (hvis det virker forsvarligt).
Tillidsøvelse 3: ”Blind makker”
To personer. Den ene person har bind for øjnene og bliver
ført rundt i lokalerne af den anden. Den eneste kropskontakt, de må have, er pegefinger mod pegefinger.
Tillidsøvelse 4: ”Frit fald”
En person stiller sig på et redskab. Personen på redskabet
stiller sig med ryggen til de andre holdmedlemmer, som
står på jorden. Holdet på jorden skal stå på to rækker, klar til
at gribe personen på redskaberne. Personen på redskaberne
skal gøre sig stiv i kroppen og lade falde sig bagover, ned
mellem de to rækker af deltagere. Deltagerne i de to rækker
skal nu gribe den faldende person.
Variation: find selv på flere øvelser eller lav nye grupper og
se, hvilken betydning det har for tilliden og dermed øvelsen.

Timeoutspørgsmål
– Hvor skal man tage mod, når man skal modtage i
fx væltepeter
– Hvad er vigtigt for den, der skal lade sig modtage af andre?
(kropsspænding)
– Hvad er vigtig, når man skal udvise tillid over for andre?
(verbalt og nonverbalt kropssprog)
– Hvor eller hvordan kunne man ellers lave øvelsen?
(elevernes kreativitet)

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Ingenting

Uge 2-3
Mellemtrin

Opsamling på sidste gang
Hvad var det, vi havde fokus på sidste gang?
Hvad var det nu, vi skulle lære?
– Jeg kan ud fra grundlæggende teknikker inden for
forskellige øvelser sætte disse sammen med andre bevægelser
på redskaberne
– Jeg kan anvende simple modtagninger og kender til
2 modtagelsesformer: støtte og psykisk modtagning

Fagord
Lad eleverne opsummere fagordene fra sidst (kom der nye på?)
– find evt. arket med fagord frem og nye kan tilføjes undervejs fx
fysisk og støtte modtagning, grundbalancestilling,

(rent sikkerhedsmæssigt og tillidsmæssigt).
Lad eleverne arbejde med forskellige øvelser, hvor der er fokus på
støttemodtagning på gulv og på redskaber fx forskellige former
for ruller på gulv og på evt. kile med og uden afsæt osv.– tænk på
sikkerheden og brug de øvelser, som I har fokus på i forløbet.
Giv eleverne TID til at øve samme modtagningstype i forskellige
øvelser fx på gulv, på bænk, på skrå bane med og uden fart.
Organisering: Sæt eleverne sammen i grupper af cirka samme
højde og drøjde på ca. 6-8 pers.

Timeoutspørgsmål
– Hvor skal man tage mod, når man skal modtage i fx ruller
(vil variere afhængig af, hvilket spring de skal tage imod)

– Er der forskel på, hvordan der modtages på fx ruller?
– Hvornår er der svært at tage imod?
– Hvad er vigtigt, når man er modtager?
(grundbalance, 100%koncentration, tæt på udøver)

Undervisningsaktiviteter
Start med at fortælle eleverne, hvad det kræver at være en god
modtager og at der er forskel på modtagningstyper. Derefter viser
du for eleverne, hvordan man tager imod de øvelser, der efterfølgende skal arbejdes med (vælg få ud 2-3 stykker, og der arbejdes
med disse på forskellige baner). Lad eleverne i par prøve det af,
mens der evt. fejlrettes, så alle er klar over, hvad der forventes
efterfølgende.
Modtagningsteknik
Støttemodtagning:
Her er opgaven at hjælpe udøveren at med at få den rigtige følelse
af øvelsen. Det kan fx være i et kraftspring, hvor modtagerne løfter
med en hånd på lænden og hjælper rotationen rund med en hånd
på skulderen. Kilde: Tjek på Idræt s. 10
Psykisk modtagning:
Her er opgaven at hjælpe udøveren, således at modtageren ikke
påvirker bevægelsesforløbet, men kun griber ind, hvid noget uforudset sker. Dette er dog ikke ved risikable spring, men ved fx ruller,
hovedstand, håndstand
Giv eleverne øvelser hvor der arbejdes med gennemgang af de to
modtagningstyper. Hvordan tager man mod ved støttemodtagning
fx i hovedstand, balance på bom, nedspring, opspring osv.? Ved
støttemodtagning kan det være en fordel, at de er to modtagere

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Du skal til næste gang have set youtube klip med forskellige modtagnings teknikker – brug evt. følgende link
https://www.youtube.com/watch?v=iRsSiGKNdok

Uge 4-5
Mellemtrin

Opsamling på sidste gang
Hvad var det, vi havde fokus på de sidste gange?
Hvad var det nu, vi skulle lære?
– Jeg kan ud fra grundlæggende teknikker inden for forskellige
øvelser sætte disse sammen med andre bevægelser
på redskaberne
– Jeg kan anvende simple modtagninger og kender til 2
modtagelsesformer: støtte og psykisk modtagning

Lad gerne eleverne eksperimentere – det kan være en ide at starte
med simple spring som fx ruller (forlæns og baglæns) på forskellige baner – ruller med stående afsæt, ruller med tilløb (flyveruller)
og bygge videre herpå afhængig af elevernes niveau. Sørg for der
flere baneopstillinger, så flest mulige kan være i gang.
Kilde: Redskabsgymnastil – leg og akrobatisk udfordring af Eva
Wulff Helge og Else Trangbæk

Timeoutspørgsmål
– Hvad skal man tænke på, når man laver en fx rulle? (hænder
Fagord
Lad eleverne opsummere fagordene fra sidst (kom der nye på?)
– find evt. arket med fagord frem og nye kan tilføjes undervejs
fx tilløb, indspring, afsæt, landing, rotation

Undervisningsaktiviteter
Ud fra læreren kendskab til eleverne vælges der specifikke øvelser
og spring, som eleverne skal arbejde med og øve sig på, så de kan
dygtiggøre sig i forhold til læringsmålene
Spring over redskaber på forskellige stationer
Fif: ”Sørg for der er stationer nok, så der de ikke skal vente på tur for længe”
Eleverne har stadig fokus på modtagningen, så de er stadig sammen i grupper af samme højde og drøjde. Fokusset bliver nu også,
hvordan springet skal udføres.
Start evt. med at springe over buk (skum). Der kan også bruges
springbræt for at få en højere afvikling.
Fokus er på de færdigheder, der skal til, når man skal over de fleste
redskaber.
Der arbejdes med:
– Tilløb
– Indspring
– Afsæt
– Landing
– Evt. rotation
Lad dig evt. inspirere af forskellige redskabsbaner eleverne kender
i forvejen. Sørg for at sikkerheden er på plads.
Lad ikke eleverne springe på afsætsredskaber, medmindre der er
en voksen til stede.
Lad dem sætte af på gulv og over skum/plinte/ bom m.m. med
fokus på ovenstående begreber.

søger fremad og bruges til blød landing, stræk benene efter
afsættet, hage mod brystet og rul som en kugle)
– Hvordan er modtagningen ved en rulle? (Stå på knæ ved
udøveren. Den ene hånd støtter på hovedet og sikre nakken,
den anden hjælper med rotationen ved at skubbe let under
maven og evt. et lille skub i ryggen i den sidste del)
– Hvordan kan man aflæse et spring?
– Hvor kunne man ellers lave x øvelsen (andre redskaber)?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Hvis du vil være forberedt til næste gang, kan du søge information
om, hvordan man modtager fx ruller, hovedstand, kip eller andet,
som du arbejder med, samt hvordan teknikken er i selv øvelserne

Uge 6

Mellemtrin

Opsamling på sidste gang
Hvad var det, vi havde fokus på de sidste gange?
Hvad var det nu, vi skulle lære?
– Jeg kan ud fra grundlæggende teknikker inden for
forskellige øvelser sætte disse sammen med andre
bevægelser på redskaberne
– Jeg kan anvende simple modtagninger og kender til 2
modtagelsesformer: støtte og psykisk modtagning

Fagord
Lad eleverne opsummere fagordene fra sidst (kom der nye på?)
– find evt. arket med fagord frem og nye kan tilføjes undervejs
fx sammensatte bevægelser

Undervisningsaktiviteter
Lad eleverne opstille banerne evt. de samme som sidste gang, så
der tages udgangspunkt i noget genkendeligt
Redskabsbaner
I dag skal grupperne øve deres egen bevægelsesserie, hvor der
indgår 3-4 forskellige øvelser med fokus på tilløb, indspring, afsæt,
landing og evt. rotation. Disse skal kunne sættes sammen på en
redskabsbane, som de selv skal bygge. De skal sammen med øvelserne også vise, hvordan der tages imod øvelserne.
Til slut i timen vises det for de andre grupper (hvis tiden ikke er til
det, kan man sætte 2-3 grupper sammen, som viser det for hinanden)
Der gives elev og lærer feedback til grupperne i forhold til læringsmålene.
Eleverne får af vide, at der skal gives feedback på, om det kan:
– Lave en sammensat bevægelsesserie på redskaber
– Om de kan anvende den rigtige modtagning

Timeoutsspørgsmål (Evalueringsspørgsmål)
– Hvad er forskellen på de to modtagningstyper, I har
arbejdet med?

– Hvilke teknikker har I arbejdet med i forløbet?
– Hvad synes jeg, har været sværest?
– Hvad overraskede mig mest?

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.

Camilla Daugaard
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.

Katrine Bertelsen
Det nationale videncenter
KOSMOS
UC SYD
For yderligere information, kontakt projektleder:

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

Redskabsaktiviteter
Udskoling

Klassetrin

Tidsramme

Overskrift

Udskoling

6 uger

Parkour og redskabsaktiviteter

Tema

Kompetenceområde

Kompetencemål

Samarbejde

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udviklingen af alsidig
idrætspraksis

Idrætskultur og relationer

Eleven kan vurdere idrætskulturelle
normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv

Fælles mål efter 9.klasse

Læringsmål

Alsidig idrætsudøvelse
Fase 1

Jeg kan i en gruppe vise sammensatte
bevægelser, hvor vi alle er med og begrunde vores valg for disse, og jeg kan
lave en skriftlig bevægelsesanalyse over
en sammensat bevægelse

Eleven kan analysere egne og andres bevægelser inden for gymnastik og parkour
Eleven har viden om bevægelsesanalyse af gymnastiske øvelser og spring

Fase 2
Eleven kan beherske sammensatte bevægelsesserier med og uden musik
Eleven har viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden for redskabsgymnastik og parkour

Samarbejde og ansvar
Fase 2
Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter
Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter

Tegn på læring
1. Eleven kan vise sammensatte bevægelser
2. Eleven kan udføre flere sammensatte bevægelser og vise teknikken af disse
3. Eleven kan skriftliggøre en bevægelsesanalyse ud fra gruppens sammensatte bevægelsesserie og begrunde valget af disse i den
mundtlige fremstilling

Redskabsaktiviteter
Udskoling

Forløbsbeskrivelse:

Idrætsteori og idrætsmodeller:

I dette forløb starter vi med en basisopvarmning til musik, som
eleverne står for på skift i grupper af 4.
Vi arbejder med kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse
og indholdsområdet redskabsaktiviteter, hvor vi har lavet læringsmål ud fra både fase 1 og 2. De skal øve sig på at begrunde
for valg af øvelser og teknikken bag. Desuden arbejdes der
med kompetenceområdet Idrætskultur og relationer omkring
samarbejde og ansvar, da temaet er samarbejde. Måden der
arbejdes med samarbejde på, er at eleverne skal få alle i spil i
en gruppe, og at alle bidrager positivt til samarbejdet. De skal i
deres samarbejde vise, at der er forskelle og ligheder og at der
tages hensyn til disse fx i spring, øvelser eller modtagningsteknikker m.m.

Tjek på idræt, Clio online og Youtube

Evaluering:
Vi starter og slutter i plenum hver gang og vi evaluerer løbende
undervejs ved at stille eleverne timeouts spørgsmål, der omhandler læringsmålene. Disse gentages hver gang og evalueres
løbende, dog afleveres der en bevægelsesanalyse midt i forløbet, som der gives feedback på både elevgruppe - elevgruppe
og gruppe – lærer

Eleverne skal i forløbet opleve genkendelighed, tydelig struktur
og fordybelse. I fordybelsesugerne fra uge 4-6 skal eleverne
have mulighed for at øve og dygtiggøre sig i nogle af de færdigheder, som der har været fokus på samt forberede den mundtlige fremstilling. Her vil eleverne og blive inddelt i niveauer, så
alle oplever succes.

Uge/lektionsplan
Forløbet strækker sig over ca. 6 uger
Tid: 2*45 min. svarende til 2 lektioner med omklædning og bad dvs. en time effektiv idrætsundervisning.
Materialer: Redskaber i gymnastiksalen/hallen – både de faste og løse + mobiltelefoner/ipad eller PC, musikanlæg

Uge 1
Udskoling

Introduktion til forløbet

Timeoutspørgsmål

Start med at introducere forløbet for eleverne, hvor der fortælles,
hvad de skal lære:
Hvad skal vi lære?
- Jeg kan i en grupper vise sammensatte bevægelser, hvor vi alle
er med og begrunde vores valg for disse, og jeg kan lave en
skriftlig bevægelsesanalyse over en sammensat bevægelse

- Hvilke muskler skal der spændes i kroppen?
- Hvornår er det vigtigt at spænde?
- Hvad er modtageres opgave?

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Øv dig på de forskellige kropsspændinger derhjemme

Fagord
Kropsspænding, kropsstamme, tillid, samarbejde

Undervisningsaktiviteter
Vi starter med en opvarmning målrettet spring, så derfor vil opvarmningen varer i ca. 20min. Hvis eleverne tidligere har arbejdet med
opvarmning i forbindelse med emnet fysisk træning, kunne det være
en ide, at det var dem, der stod for opvarmningen fremadrettet.
Men den første gang er det læreren, der laver opvarmningen.
Fokus på kropsspænding
Eleverne inddeles i grupper på 5-7 pers. (dette har læreren gjort,
inden timens start fx ud fra højde/drøjde, køn m.m.)
Planken: læg mærke til hvordan det føles i kroppen.
Hvor spændes der? (peg og forklar)
Tillidsfald: En lader sig falde bagud med hele
kroppen spændt og de andre griber. Først tæt på og
så længere og længere væk, så udøveren føler sig
tryg hele vejen igennem.
Gruppeløft rygliggende: Udøveren er helt spændt i kroppen og
det er gruppens opgave at løfte personen op i strakt arme fra gulvet – gå evt. en tur rundt i salen
Løft til håndstand: Der bæres op fra håndliggende håndstand. Når
der skal løftes, skal hele kropsstammen spændes. Kig på hænderne på gulvet og gruppen bærer udøveren op i håndstand og støtter
hele vejen
Der kunne også godt inddrages Catbalance fra Parkour, hvor det
også handler om kropsspænding
Find på andre øvelser, hvis der er tid til det, eller lad eleverne eksperimentere med forskellige kropsspændinger evt. på redskaber

Uge 2
Udskoling

Opsamling fra sidste gang

Timeoutsspørgsmål

Er der noget, I har tænkt over siden sidste gang?
Og hvad er det, vi skal lære?
- Jeg kan i en grupper vise sammensatte bevægelser, hvor vi alle
er med og begrunde vores valg for disse, og jeg kan lave en
skriftlig bevægelsesanalyse over en sammensat bevægelse

- Hvilken teknik skal der bruges, når man laver kipbevægelse
(eller lavt overslag)
- Hvad er vigtigt i modtagningen af de forskellige øvelser?
- Hvad er en bevægelsesanalyse?

Fagord
Hvilke fagord var det nu, vi havde fokus på? Nye fagord fx kip,
7-tals position, lavt overslag

Undervisningsaktiviteter
Vi starter med en opvarmning målrettet spring, så derfor vil opvarmningen varer i ca. 20min. Denne laves evt. af eleverne.
Eleverne er sammen med den gruppe, som de var sammen med
sidste gang
Fokus på kipbevægelsen:
Fra hovedstand – 7-tals position – kipbevægelse på gulv –
lavt overslag
Fokus er både på selve teknikken, men også modtagningen som de
arbejdede med på mellemtrinnet.
Bevægelsesanalyse
Læreren fortæller eleverne, hvordan en bevægelsesanalyse kan
laves fx ud fra lavt overslag, som vises af eleverne, eller denne kan
tages på projektoren, hvor der tages udgangspunkt i en konkret
filmsekvens fx https://www.youtube.com/watch?v=zw5uzKeXHqI
omkring 1.10 inde i filmen:
- Panden i underlag
- 7-talspositionen (vægtforskydningen)
- Kraftig benstrækning (dobbelt benkip)
- Bananform (benene strækkes ud for at stoppe rotationen)
- Bøj benene ved landing

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Du skal læse teksten omkring bevægelsesanalyse til næste gang fx
fra Clio online eller Tjek på idræt

Uge 3
Udskoling

Opsamling fra sidste gang

Timeoutsspørgsmål

Er der noget, I har tænkt over siden sidste gang?
Og hvad er det, vi skal lære?
- Jeg kan i en grupper vise sammensatte bevægelser, hvor vi alle
er med og begrunde vores valg for disse, og jeg kan lave en
skriftlig bevægelsesanalyse over en sammensat bevægelse

- Hvilken teknik skal der bruges, når man laver kipbevægelse
(eller lavt overslag)
- Hvad er vigtigt i modtagningen af de forskellige øvelser?
- Hvad er en bevægelsesanalyse?

Fagord
kip, 7-tals position, lavt overslag, bevægelsesanalyse m.m.?

Undervisningsaktiviteter
Vi starter med det samme som sidst dvs. fælles opvarmning, som
en gruppe står for. Herefter repetere vi de samme øvelser som
sidst, men denne gang skal de lave en skriftlig bevægelsesanalyse
af Kip bevægelsen.
Fokus på kipbevægelsen:
Fra hovedstand – 7-tals position – kipbevægelse på gulv –
lavt overslag
Fokus er både på selve teknikken, men også modtagningen som de
arbejdede med på mellemtrinnet.
Bevægelsesanalyse
Læreren gentager fra sidste time, hvilke ting de skal have fokus
på i kip bevægelsen/lavt overslag og som de skal bruge i analysen.
Evt. henvise til filmen hvor der er en konkret filmsekvens fx
https://www.youtube.com/watch?v=zw5uzKeXHqI
omkring 1.10 inde i filmen:
- Panden i underlag
- 7-talspositionen (vægtforskydningen)
- Kraftig benstrækning (dobbelt benkip)
- Bananform (benene strækkes ud for at stoppe rotationen)
- Bøj benene ved landing
Eleverne skal herefter vælge én elev i gruppen, der skal udføre bevægelsen, som de filmer og sammen laver en bevægelsesanalyse
af. Eleverne skal skriftliggøre bevægelsesanalysen, der skal afleveres til læreren ved times afslutning. De skal inddrage teksten, som
de fik for som lektie sidste gang.
Udover de har fokus på selve springet, skal de stadig have fokus på
modtagningen, da den også er vigtig i forhold til tillid, sikkerhed og
springudførelse.

Forberedelse til næste gang – lektier til krop og hoved
Du skal læse teksten omkring samarbejde til næste gang fx fra Clio
online http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/emner/temaer/tematekster/samarbejde/
Hvis I ikke har adgang til Clio, anbefales det, at I finder en anden
tekst om samarbejde
Eleverne skal kunne redegøre for begreberne; forming, storming,
norming, performing (fra Clio teksten)

Uge 4-5
Udskoling

Opsamling fra sidste gang
Er der noget, I har tænkt over siden sidste gang?
Og hvad er det, vi skal lære?
- Jeg kan i en grupper vise sammensatte bevægelser, hvor vi alle
er med og begrunde vores valg for disse, og jeg kan lave en
skriftlig bevægelsesanalyse over en sammensat bevægelse

Fagord
kip, 7-tals position, lavt overslag, bevægelsesanalyse, forming,
storming, norming, performing

Undervisningsaktiviteter
Feedback
Grupperne sættes sammen to og to og deres bevægelsesanalyser
udleveres til grupperne.
Grupperne skal nu skiftevis fremlægge deres bevægelsesanalyse
over for hinanden og der gives feed- back.
Herefter er der skriftlig feedback fra læreren og grupperne går det
igennem sammen og ser, om der er noget, de skal være opmærksomme på næste gang. Der må gerne sparres med makkergruppen.
Opvarmning
Opvarmning målrettet spring, så derfor vil opvarmningen varer i ca.
20min. Denne laves evt. af eleverne
Parkour/redskabsland
Der stilles forskellige redskabersbaner op, hvor der kan øves og
trænes forskellige spring, som enten kan være til parkour og/eller
redskabsgymnastik. Læreren kunne evt. have Qr koder liggende,
som eleverne selv skal scanne og derefter forsøge at efterligne
øvelserne. På den måde får eleverne lov at eksperimentere med
egne øvelser. Eleverne er fortsat i grupper (gerne de samme, men
det er et vurderingsspørgsmål fra lærerens side). Inden eleverne
skal i gang inddrages teksten, som skulle læses og begreberne
forming, storming, norming, performing italesættes af eleverne.
De får af vide, at de skal have øje på begreberne i de kommende
øvelser dvs. de skal fungere som et team

Øvelserne kunne evt. være følgende links eller jf. bilag med parkourøvelser i billeder og tekst:
Ruller >< roll
https://www.youtube.com/watch?v=RgPd29MlHpg (engelsk)
Catbalance på forskellige redskaber og højder afhængig af niveauet
https://www.youtube.com/watch?v=zBwDdwbIxnY
Land and roll
https://www.youtube.com/watch?v=eMC-1_q8zg0 (engelsk)
Gap jumps
https://www.youtube.com/watch?v=M5yJ0C38AMA (tysk)
Lazy Valult
https://www.youtube.com/watch?v=3bLX2VJZMgk (engelsk)
Tic Tac
https://www.youtube.com/watch?v=3S9LFHETtL0 (engelsk)
Underbar
https://www.youtube.com/watch?v=3GT-E0dyK4Q (engelsk)
Palm spin
https://www.youtube.com/watch?v=h0_oyA7FC_o (engelsk)

Uge 6
Udskoling

Opsamling fra sidste gang
Er der noget, I har tænkt over siden sidste gang?
Og hvad er det, vi skal lære?
- Jeg kan i en grupper vise sammensatte bevægelser, hvor vi alle
er med og begrunde vores valg for disse, og jeg kan lave en
skriftlig bevægelsesanalyse over en sammensat bevægelse

Fagord
Kip, 7-tals position, lavt overslag, bevægelsesanalyse, forming,
storming, norming, performing

Opvarmning
Vi starter med det samme som sidst dvs. fælles opvarmning, som
en gruppe står for.
Parkour/redskabsland
Eleverne skal i dag have fokus på at sætte flere øvelser/spring
sammen i en bevægelsessekvens, som alle skal indgå i på hvert
deres niveau – det må max varer 5 min. De skal kunne begrunde
deres valg af øvelser og gerne teknikken bag dem. Det skal være
øvelser, som de har øvet de foregående gange, og derfor kender
teknikken bag. Eleverne får en ca. 15min., hvor de øver det igennem
sammen som team.
Fremvisning
Eleverne skal gruppevis vise og begrunde deres lille korte bevægelsessekvens på redskaber for hinanden. De må gerne inddrage
deres bevægelsesanalyse, hvis de vil uddybe teknikken.
De resterende grupper får af vide, hvad de skal have fokus på under
fremvisningen fx
- Er samarbejdet tydeligt?
- Bidrager alle med det, de kan?
- Er der korrekt udførelse af øvelserne?
- Er der den rigtige modtagning?
- Osv.
Afhængig af tiden kan det være en fordel at sammensætte grupperne i større grupper i stedte for det er i plenum, det skal vises.

Credits
Udskoling

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.
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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.
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