
 

 

 

Gymsalen 

Mål Elevene er aktive i tilrettelagt løype i 
gymsalen. De bruker grunnleggende 
bevegelser i løp, hopp og kast, og utfordrer 
hele sanseapparatet og koordinasjonen. 

Målgruppe Fra 6 år 

Utstyr Matter, baller, tauer, ribbevegg, tjukkas, 
tjukkas, rockeringer, hoppetau, kjegler, 
kasse og bukk 

Organisering  I gymsalen plasseres det utstyr som man har 

tilgjengelig. 

Oppvarming Plasser apparatene med små mellomrom.  
  
Elevene løper fritt i salen. De bruker utstyr 
og apparater som de selv vil. På kommando 
fra læreren skynder elevene seg til det 
apparatet de ønsker seg og steller 
seg/setter seg på dette. Deretter fortsetter 
leken på apparatet fram til neste 
kommando. 
  
Variasjon: En elev leder resten av gruppa. 
Velger løype. Nye varianter og 
kombinasjoner av bevegelser. 
 

Hoveddel Del 1. 
Apparatene er satt opp i en løype. Elevene 
beveger seg i en bestemt løype 
mellom/oppå/under apparatene. 
  
Variasjon: Stasjonstrening 

Del klassen i fem grupper, og velg ut 
tilsvarende antall aktiviteter. Hver gruppe 
jobber med sin aktivitet i 3-4 minutter før 
de beveger seg til neste stasjon på 
lærerens kommando.  
  
Forslag til aktiviteter: 

-          Kast ball så høyt du kan på 
veggen 

-          Kast ballen i kurven 

-          Hoppe tau 



 

 

-          Løpe hekk over pappkasser 
-          Klatre i tau 

   

Del 2. 
Sisten: En eller to elever prøver å fange de 
andre elevene. De som er tatt, blir fri når 
de har tatt i veggen eller kastet ballen i 
kurva. Fristedet er et bestemt sted i salen, 
for eksempel ved basketkurven. 
 

Avslutning  Del klassen inn i to lag. Hvert lag skal flytte 
ei matte over salen. Gjør aktiviteten som 
stafett ved å dele hver gruppe i to. Veksling 
ved hver ende av gymsalen. 
 
Variasjon: Mattesisten. 
En elev er sisten. Når en elev blir tatt skal 
han sette seg på ei matte. Han er fri når en 
av de andre elevene drar han ut av matta. 
 

 

 


