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Evalueringsbeskrivelse af forløbet med emnet basket, hvor eleverne blev inddelt i grupper alt efter 

elevens niveau. Eleverne skulle udvikle deres spil samt have mere fokus på regler. Det hele skulle 

ende ud med en basketturnering.   

 Læringsmål:  

• Eleven får viden om regler og taktiske muligheder i basket 

• Eleven kan udføre øvelser med udgangspunkt i træningsprincipper  

Tegn på læring skulle være, at eleven afprøvede de forskellige øvelser fra træningen i en kamp, og 

at eleverne kan bruge de taktiske redskaber, som blev indøvet i træningen. Der udover skulle hver 

enkelt elev være udfordret på deres niveau.  

Alle elever fik udviklet sig. Der var flere elever, der opnåede en god oplevelse ved brug af de 

forskellige tekniske samt taktiske øvelser, som vi havde arbejde med. De elever, hvor niveauet ikke 

var så højt, havde dog stadig mange udfordringer med at bruge teknik i en kamp. Men eleverne gav 

selv udtryk for, at de havde udviklet sig inden for basket. De elever, som havde et højt niveau, 

sluttede af med at deltage i skolebasket. Det var en stor oplevelse både for piger og drenge. De fik 

spillet mange kamp mod andre skoler og oplevet, hvordan der er at spille mod bedre og svagere 

hold. De elever, som ikke havde så højt niveau, sluttede af med at spille indbyrdes kampe, hvilket 

de var glad for. 

Evalueringen har lært mig, at jeg godt kan udfordre samt sætte krav til de elever, som har et lidt 

højere niveau. Det er også godt, at de får en skolebasketturnering i slutningen af forløbet, så får hver 

elev afprøvet deres færdigheder mod nye modstandere. Samtidig med at eleven kan se et formål 

med den taktiske træning.  

Jeg er også blevet mere opmærksom på, at de elever, der har lidt større udfordringer ved basket,  

ikke skal presses for meget. De skal ikke have for meget taktisk træning, men jeg skal mere have 

fokus på de basale øvelser ved basket.  

Jeg synes, at eleverne var glade for forløbet, men de blev også gjort opmærksomme på, at hvis man 

skal spille kamp mod andre skoler, så skal man træne. Jeg opfordrer vores 8. klasser til at deltage i 

skolebasket. Vi var i DGI, men man skal være meget opmærksom på, at man har hal 3, når man 

planlægger forløbet, ellers har man ingen kurve..    


