
Yoga, Tune Skole 

Fagformål 
At øge elevernes kropsbevidsthed 
At øge elevernes bevidsthed om sammenhængen mellem krop og sjæl 
At gøre eleverne i stand til, at bruge værktøjer til at opnå bedre nattesøvn og mindske stress 

Mål (kompetencemål samt  færdigheds- og vidensmål) 

Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål 

Krop og motion: 
Idræt og motion: 
At eleverne igennem 
fysiske øvelser, 
opnår øget 
kropsbevidsthed.  
 
 

At  styrke og arbejder 
med de svage områder 
i kroppen. At 
udspænde og strække 
de forkortede muskler 
og giver styrke til de 
svage.  
Arbejder både med 
kroppens store og små 
muskler i fødder, 
tæer, fingre og 
hænder.  

At kunne 24 basis 
yogastillinger. 
At kende til 
basisyogastillingernes virkning 

At lære yogastillinger 
At eleven opnår viden om 
kroppens muskler. 
At lære ud- og 
afspændingsøvelser. 
At lære om store og små muskler 

Krop og åndedræt: 
At eleverne igennem 
åndedrætsøvelser 
bliver bevidste om 
sammenhængen 
imellem krop og sjæl. 

At lære forskellige 
former for 
åndedrætsteknikker.  
At blive bevidste om 
brugen af 
åndedrætsteknikkerne.  
At blive bevidste om 
åndedrættet.  
At blive bevidste om 
åndedrættets 
betydning for 
velbefindende fx i 
pressede situationer 

At eleverne kan beherske 
åndedrætsteknikker, som kan 
bruges i pressede situationer til 
fordybelse og ro 
 

At eleven opnår viden om 4 
åndedrætsteknikker 
At eleven opnår viden i brugen af 
åndedrættet i forskellige 
situationer 
At eleven opnår viden om, 
hvordan man får ro på krop og 
sjæl igennem åndedrættet. 

Krop og sind: 
At eleverne bliver 
bevidste om deres 
åndedræt, så de kan 
bruge teknikkerne i 
pressede situationer, 
som ved 
fremlæggelser og i 
eksamenssituation. 

At øge elevernes 
bevidsthed om 
sammenhængen 
imellem krop og sjæl 
 
Intro til meditation. 
 

At kunne 4 åndedrætsteknikker 
At være i stand til at bruge 
åndedrætsteknikkerne i 
forskellige situationer 
 
Enkle meditationsteknikker 

Opnå viden om meditation og den 
virkning på kroppen. 
At eleven bliver i stand til at 
genoplade kroppen via meditation 

Læseplan 

Undervisningen bygges op om arbejdet med og kendskabet til yogaens grundstillinger. 
Åndedrætsteknikker i sammenhæng med yogastillingerne læres. 
Afspænding og meditation indgår som en understøttende del af yogaen og åndedrætsteknikkerne. 
 
Læses 2 lektioner om ugen i rolige omgivelser.  

 


