
AldersrelAteret træning 
håndbog for 0. til 6. klAsse





3Team Danmark

Udgiver
Team Danmark

Forfattere	
Lars Green Bach
Stig Eiberg

Bidragsydere	
Connie Linnebjerg
Louise Sonne Schjellerup
Thorbjørn Svendsen

Foto
Photoevent 
Mads Krogsgaard
Stig Eiberg
Das Büro

Tak	til	børnene	på	billederne	fra
1.Y, 4.X og 4.Y på N. Zahles Seminarieskole, 
København K
6.U på Holbersskolen, København NV
Svømmeklubben Vest, Brøndby
Foreningen Move’n dance

Rettigheder
Gengivelse af bogens indhold er ikke tilladt med min-
dre, der ligger skriftlig tilladelse fra Team Danmark

Adresse
Team Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Tlf.: +45 43 26 26 26

E-post: post@teamdanmark.dk
Internet: www.teamdanmark.dk 

Layout	og	tryk
Formegon ApS

ISBN
978-87-987554-1-8
1. udgave, 1. oplag 2010



4 Aldersrelateret Træning

indhold

 Kapitel 109 Introduktion til 

 Aldersrelateret Træning

 Kapitel 215 Kroppens og Sportens ABC

 Kapitel 349 Fysisk ABC

 Kapitel 467 Taktisk og Social ABC

 Kapitel 573 Mental ABC

 Kapitel 681 Lektionsplaner

 Kapitel 797 Aldersrelateret træning - 

 filosofi, udvikling og miljø

 OrdfOrKlaringer107 

Kapitel 1

Introduktion	til	Aldersrelateret	Træning
I kapitlet introducerer vi bogen, og beskriver Team 
Danmarks mål med aldersrelateret træning, der er en 
læseguide, og slutteligt følger baggrunden for konceptet 
aldersrelateret træning.

Kapitel 2

Kroppens	og	Sportens	ABC
Kroppens og Sportens ABC er Team Danmark begreber 
som vi introducerer. Vi giver en oversigt over de 
elementer, børnene skal træne for at kunne udvikle sig 
så godt som muligt. Kapitlets hoveddel består af lege 
og øvelsesforslag til elever i 0.-3. klasse og 4.-6. klasse.

Kapitel 3

Fysisk	ABC
Børn er på godt og ondt deres krop og i dette kapitel 
beskriver vi, hvordan børnene kan opbygge en sund 
og stærk fysisk krop. Vi indleder med en kort teoretisk 
indføring i den fysiske ABC. Kapitlets hoveddel består 
af øvelser der stimulerer børnenes fysiske udvikling.
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indhold

Kapitel 4

Taktisk	og	Social	ABC
I 0.-6. klasse hænger det taktiske godt sammen med det 
sociale, hvorfor vi har valgt at beskrive de to aspekter 
sammen. Den væsentlige del af kapitlet består af lege 
og spil, der giver eleverne mulighed for at lære at forstå 
de taktiske grundbegreber samt, hvordan man i sporten 
kan understøtte hinanden på en god måde.

Kapitel 5

Mental	ABC
Mental træning for børn skal være meget simpelt, og 
i dette kapitel redegør vi for, hvordan mental træning 
kan leges ind i børnene. Vi introducerer kapitlet med 
en kort beskrivelse af indholdet og går derpå videre 
med at beskrive aktiviteter for 0.-3. klasse og 4.-6. klasse

Kapitel 6

Lektionsplaner
For at eksemplificere hvordan en lektion i aldersrelateret 
træning kan se ud, viser vi i dette kapitel forslag til 
lektionsplaner for 0.-6. klasse. 

Kapitel 7

Aldersrelateret	træning	-	filosofi,	udvikling	og	
miljø
I dette kapitel beskriver vi den grundlæggende 
filosofi for aldersrelateret træning. Det er et teoretisk 
afsnit, hvor vi diskuterer hvad der skal prioteres i de 
forskellige aldre og hvilke forhold der er med til at 
skabe et godt læringsmiljø.

OrdfOrKlaringer

Bagest i bogen er de mange fagbegreber i bogen forklaret.
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forord

Aldersrelateret træning er sådan set lige til – det er idræt og bevægelse tilpasset børnenes alder og 
udviklingstrin. Aldersrelateret træning skal være sjovt og udfordrende. Der skal være sved på panden og 
smil på læben. 

I Team Danmark vil vi meget gerne gøre vores til, at børn bliver fascineret af idrætten. Og når børn skal 
finde glæden ved idræt og bevægelse, så spiller du som underviser en afgørende rolle. Når børnene 
møder engagement og kvalitet i idrætten i skolen, så er fundamentet for et liv i bevægelse skabt.

Denne bog er skrevet til dig, der underviser eller træner børn fra 0. – 6. klasse. Vi giver dig inspiration 
til afvikling af idrætstimerne – og en masse konkrete forslag og øvelser. Derudover får du en kort 
præsentation af hvert af de fire centrale temaer – teknisk, fysisk, psykisk og taktisk træning.

For at kunne læse skal børnene kunne deres ABC. På samme måde skal børnene kunne kroppens ABC, 
før de kan udfolde sig – uanset hvilken sportsgren, du kaster dig over sammen med dem. Du skal kunne 
kaste og gribe, inden det er sjovt at spille håndbold. Du skal kunne løbe, inden du spiller badminton – 
og hoppe inden volley giver mening. Det handler om at få kroppens ABC på plads. Agility, Balance og 
Coordination er forudsætninger for glæden ved idrætten.

Jeg håber, at bogen giver dig inspiration, så du på en god og enkel måde kan tage afsæt i den 
aldersrelaterede træning, når du underviser. Børnene skal have de rigtige bevægelsesmæssige 
forudsætninger i rygsækken i en tidlig alder. Det giver et bedre idrætsliv, både for de børn, der kun 
vælger at fordybe sig i idrætten i begrænset omfang – og for de børn, der vælger at se, hvor langt deres 
engagement og talent rækker i konkurrencen med andre.

God fornøjelse med den aldersrelaterede træning – jeg håber, vi giver dig brugbar inspiration til dit 
arbejde med børn og idræt. God fornøjelse i hallen, på græsset og i vandet.

Michael Andersen, 
direktør i Team Danmark
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introduktion til aldersrelateret 
træning

I 2005 udgav Team Danmark bogen ”Aldersrelateret træ-
ning – målrettet og forsvarlig træning af børn og unge”. 
Bogen diskuterer med videnskabelig dokumentation som 
fundament, hvorfor træning af børn og unge bør tilpasses 
deres alder og udviklingstrin. Denne bog tager afsæt i 
samme tema, men er ment som en praktisk håndbog, der 
præsenterer konkrete øvelser til træning af børn i 0. – 6. 
klasse.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn og 
unge-idræt, og som søger øvelser, der er egnede til børn 
og unges helkropslige færdighedsudvikling. Den er tænkt 
som et stærkt fundament for folkeskolelærere og pædagoger 
i kommunernes idrætsfolkeskoler ved tilrettelæggelsen 
af den idrætsundervisning, som ligger ud over folkesko-
lelovens bestemmelser, samt for børnetrænere i klubber 
og specialforbund. Øvelserne vil også kunne inspirere 
den ”traditionelle” idrætsundervisning i folkeskolen, da 
målene i flere tilfælde er sammenfaldene med ”Fælles 
mål - Idræt”. Endelig vil mange trænere finde øvelser, der 
kan anvendes i forbindelse med opvarmning eller leg, når 
træningen skal varieres. 

Det er vores håb, at denne bog kan give inspiration til 
alle, der arbejder med undervisning og træning af børns 
kropslige færdigheder, samt motivere til at lave sjove, 
udviklende og lærerige aktiviteter og øvelser på et alders-
relateret fundament.

Det overordnede mål for Team Danmark er at flere danske 
talenter opnår gode fysiske, tekniske, mentale og sociale 
forudsætninger, og en mangfoldig kropslig grunduddan-
nelse er en blandt flere parametre, som har stor betydning. 

Gennem en ideel træning og udvikling af de helkropslige 
idrætsfærdigheder ønsker Team Danmark, at børn og unges 
får de bedst mulige betingelser for at kunne udfolde sig 
inden for sportens verden. 

I Team Danmark mener vi, at mangfoldig kropslig grundud-
dannelse vil udruste alle børn og unge til aktivt at udfolde 
sig indenfor et væld af sportsgrene. Dermed vil de få en 
bedre totaloplevelser med sport, hvad enten de satser på 
en elitekarriere eller ej, og den kropslige grunduddannelse 
vil betyde, at børn og unge i større grad vil tage nogle af 
sportens værdier til sig. Værdier, der også har betydning 
for blandt andet deres sundhed, læring og almene trivsel 
og adfærd. 

Læseguide
Bogen præsenterer det første trin på det aldersrelaterede 
træningskoncepts udviklingstrappe - den præpubertære 
periode. Øvelserne er således primært rettet mod børn på 
folkeskolens 0. til 6. klassetrin. Virkeligheden er naturligvis 
mere kompleks med glidende overgange mellem de forskel-
lige trin i udviklingstrappen, og puberteten kan godt finde 
sted før et barn går i 6. klasse. Trinene i udviklingstrappen 
er derfor kun vejledende.
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Målet med modellen er at tilpasse træningen til børnenes 
udvikling og øvelserne i trappestigen sikrer en ideel ud-
vikling af deres helkropslige idrætsfærdigheder. 

Som introduktion til aldersrelateret træning bliver prio-
riteringerne på de forskellige trappetrin præsenteret kort. 
Derefter og med udgangspunkt i det aldersrelaterede træ-
ningskoncepts multiplikative filosofi præsenterer bogen 
fire hovedområder, som børnene skal arbejde med: 

• Kroppens ABC og Sportens ABC, der beskriver hvordan 
børn udvikler deres motoriske og tekniske færdigheder

• Den fysiske ABC
• Den taktiske og sociale ABC
• Den mentale ABC

Hvert af de fire kapitler begynder med en kort introduktion 
til afsnittets tema efterfulgt af øvelserne med stigende 
sværhedsgrad inden for henholdsvis 0. til 3. klasse (ind-
skolingen) og 4. til 6. klasse (mellemtrinet). 

I sjette kapitel præsenterer vi eksempler på, hvordan en 
dobbeltlektion i idræt kan forløbe i 0.-6. klasse. Der er et 
eksempel pr. klassetrin og i hvert eksempel er der taget 
udgangspunkt i øvelser og lege, der eksemplicerer bogens 
anbefalinger.

Udover øvelserne i bogen er der et hav af andre øvelser, som 
kan anvendes i forbindelse med træning af børn og unge. 
Blandt andet har flere specialforbund udgivet deres egne 
disciplinspecifikke beskrivelse af aldersrelateret træning 
(se www.teamdanmark.dk). I disse udgivelser vil man også 
kunne hente inspiration til idrætsundervisningen.

For de læsere, der har lyst til at vide mere om princip-
perne og teorien bag aktiviteterne og øvelserne, så er der i 
syvende kapitel et afsnit, som overordnet diskuterer den 
aldersrelaterede trænings ”hvorfor” og ”hvordan”. Hvis 
man efter at have læst denne uddybning om ”hvorfor” og 
”hvordan” er blevet mere nysgerrig, kan man ty til Team 
Danmarks førnævnte bog ”Aldersrelateret træning – mål-
rettet og forsvarlig træning af børn og unge”. 

Fysisk 
ABC

Bogen er tænkt som en håndbog, og øvelserne er præ-
senteret, så man som underviser kan bruge bogen som 
et opslagsværk ved tilrettelæggelse og gennemførelse af 
undervisning og træning af børn. Det vil sige, at man ikke 
behøver læse hele bogen for at kunne arbejde med et be-
stemt tema.

Teknik
Fysisk træning
Taktik
Psyke
Ernæring

Præpubertet

Pubertet

Postpubertet

Figur 1.1. Generel udviklingstrappe 

Taktisk og 
Social ABC

Kroppens og 
Sportens ABC

Mental 
ABC

 

batk
badmintons aldersrelaterede træningskoncept

AldersrelAteret
træningskoncept ishockey

den 
dAnske 

stil
7-16 år

Vi bruger Atk ”den dAnske stil” i Vores klub

TALENTCENTERMANUAL
2008

VOLLEYBALL
 Ta l e n t c e n t e r V e s t

VOLLEYBALL
 Ta l e n t c e n t e r Ø s t

VOLLEYBALL

VOLLEYBALL
 Ta l e n t c e n t e r M a n u a l

VOLLEYBALL
 Ta l e n t c e n t e r 2 0 0 8

VOLLEYBALL
 Ta l e n t c e n t e r 2 0 0 9

VOLLEYBALL
 Ta l e n t c e n t e r D a nm a r k

AldersrelAteret
træning i svømning

AldersrelAteret træning i 

volley bAll

”Sitter en kväll uppkrupen i soffan, har hällt upp nykokt kaffe i koppen och börjar först läsa lite förstrött i 

den nya danska tränarboken. Upptäcker efter en stund att kaffet är kallt, min käresta har gått och lagt sig 

och jag är redan på sidan 63. Jag är fast, jag kan inte släppa boken ur min hand. Boken är fängslande. Fakta, 

idéer och resonomang serveras som en bästa måltid i kungligt sällskap. Jag får inspiration, jag blir motiverad 

och jag blir framför allt uppmuntrad och nyfi ken att praktisera den kunskap som fl ödar ur boken. Kväll har 

blivit natt och det har redan börjat ljusna och jag läser sista sidan. Läs denna bok du också men strunta i 

kaffet, det blir ändå inte uppdruckit.”

Göran Andersson, landstræner i Norge. 

Talen
tets u

d
viklin

g -fra nyb
egyn

d
er til eksp

ert

”Talentets udvikling

- fra nybegynder til ekspert”

Denne bog er skrevet til den træner, leder, forælder eller udøver, der ønsker at 

få den nyeste viden om teknikken, fysiologien og psykologien i orienteringsløb. 

Bogen er fl ot illustreret og viser på en enkel og overskuelig måde, hvordan 

udviklingen af en orienteringsløber fra nybegynder til ekspert foregår. Bogen 

er skrevet af fagfolk, men i et sprog der gør den tilgængelig for alle. Bogens 

henvisninger til trænerkatalogets 70 øvelser på hjemmesiden 

http://trainer.do-f.dk giver dig som træner og udøver et godt redskab til at 

planlægge den daglige træning. 

Talentets udvikling

 
- fra nybegynder til ekspert

Om orienteringsløberens udvikling

Mads Kjær Ingvardsen (red.)

Dansk Orienterings Forbund

omslag.indd   1

06/03/08   8:46:12

Aldersrelateret træning

Ridning

I samarbejde med:
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Baggrund	for	Team	Danmarks	Aldersrelaterede	
Træningskoncept

Team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel, er vist 
i oversigtsform i figuren herunder. Det er et forsøg på at 
vise udviklingen af sportsudøveren som et samlet hele 

fra 5-21-års alderen. For at udøveren kan få det optimale 
ud af sit talent, skal der trænes i alle områderne, dvs. 
teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Men de fire områder 
skal ikke trænes med lige stor vægt i de forskellige ud-
viklingsperioder.

Figur 1.2. Team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel med vejledende overskrifter for, hvordan træningen bør prioriteres i de 
forskellige aldre.

Team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel
Team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel er baseret på at prioteringen af de forskellige elementer (teknik, taktik, fysik og psyke) 
ændres i takt med børnenes alder. Nedenfor er angivet en lidt forsimplet model for, hvad børnene skal træne i de forskellige aldre.

FUNdamentals

Børnene skal udvikle 
basale bevægelses-
færdigheder, der dan-
ner fundamentet for 
yderligere udvikling.

Fokus i denne periode 
er almen koordination 
og teknisk træning.

Midt i perioden skal 
der indlægges sprint 
og springtræning, men 
i begrænset omgang.

Træning skal først og 
fremmest være lege-
baseret og sjov.

Lær at træne

Børnene skal 
lære at trænei 
denne periode 
– at lære nyt er 
motiverende.

Det primære 
fokus er udvikling 
af teknik.

Træningsmæng-
de og -intensitet 
skal øges lang-
somt.

Specialisering 
i en idrætsgren 
må begynde efter 
10-års-alderen.

Træne for at 
træne

Fortsæt fokus på 
teknisk udvikling 
i en idrætsgren = 
specialisering.

Konditionstræning 
skal ny begynde og 
er specielt vigtigt 
for piger.

Styrketræning skal 
indledes med egen 
kropsvægt.

Spring og sprint-
træning skal 
indtroduceres.

Konkurrencetræ-
ning

Stor mængde af 
træning, og der 
skal nu fokuseres 
på udvikling i at 
håndtere kravene i 
konkurrencesitua-
tioner.

Fokus i denne fase 
er udvikling af tak-
tiske kompetencer 
og psykologiske 
færdigheder.

Træningen skal 
tilpasses de krav, 
der er i en konkur-
rencesituation.

Træne for at vinde

Udøveren skal nu 
optimere de mentale 
færdigheder ift. til at 
vinde konkurrencer.

Fokus i træningen 
er at optimere es-
sentielle færdigheder 
for individet i forhold 
til at vinde konkur-
rencer.

Træningen er meget 
specialiseret.

Træningen er præcist 
tilpasset udøverens 
niveau og behov.

Kroppens	ABC Sportens	ABC Fysisk	+	Taktisk	ABC Mental	ABC Vinderattitude

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
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FUN-damentals	(Piger	6-8	år,	Drenge	6-9	år)
For børn i alderen op til otte-ni år bruger vi i figuren udtryk-
ket ”Fundamentals”. I denne periode skal børnene udvikle 
de basale bevægelsesfærdigheder, der er fundamentet for 
yderligere udvikling. Navnet ”Fun-damentals” udtrykker 
både, at træningen skal være sjov, og at det primære er at 
udvikle de helt basale (fundamentale) færdigheder.

I denne periode bør børnene træne mindst 7 timer om 
ugen. Der er dog ikke nogen problemer i, at børnene træ-
ner mere end de syv timer, så længe børnene har god tid 
til at restituere. Det er vigtigt at forstå at al fysisk aktivitet 
tæller med, dvs. undervisningen i idræt, frikvartéret, den 
frie leg på fritidshjemmet, hjemme på vejen eller i haven 
samt i idrætsklubben.

Lære	at	træne	
(Piger	8-11	år,	Drenge	9-12	år,	slutter	ved	puberte-
tens	start)
For børn i alderen 8-12 år er temaet ”Lære at træne”. Denne 
periode er en del af den motoriske guldalder, dvs., at det 
er nu, at børnene allerbedst kan og derfor skal lære alle 
de sportsspecifikke færdigheder. Det væsentligste sigte 
i idrætten er altså er at udvikle børnenes motoriske og 
tekniske kunnen. Når børnene når ti-års alderen kan de 
så småt begynde at specialisere i idrætsgrene, men helst 
to til tre forskellige, der stimulerer hver på sin måde. I 
denne periode er det bedst at børnene træner 10-15 timer 
ugentligt alt inklusive.

Træne	for	at	kunne	træne	mere	
(Piger	11-15	år,	Drenge	12-16,	starter	ved	indtræden	
i	puberteten)
For børn og unge i alderen 11-16 år er temaet ”Træne 
for at kunne træne mere”. I denne periode er fokus på 
fortsat udvikling af tekniske færdigheder, men nu skal de 
unge udøvere også begynde at opbygge deres fysik. Når 
vækstspurten går i gang, skal børnene begynde at arbejde 
systematisk med opbygning af kondition, bevægelighed 
og styrke.

Bemærk	at	modningen	for	den	enkelte	dreng	eller	pige	
falder	på	meget	forskellige	tidspunkter,	og	at	den	fysiske	
del	af	træningen	skal	følge	modningen	og	ikke	alderen. 
Konkurrence bør stadig ikke fylde for meget, men børnene/
de unge skal dog opleve det for at give dem en fornemmelse 
for, hvad der kræves. Træningen i denne periode bør antage 
et omfang på ca. 12-20 timer ugentligt.

Træne	for	at	konkurrere	
(Piger	15-19+,	Drenge	16-20+)
Denne og den næste fase er i princippet uden for denne 
bogs aldersklasse, men bliver præsenteret for at give det 
totale billede af aldersrelateret træning. Det er nu, at udøve-
ren skal vælge, om han/hun ønsker en karriere inden for 
eliteidræt, eller hellere vil vælge at dyrke idræt med fokus 
på andre perspektiver. Hvis valget falder på eliteidrætten, 
skal udøveren bygge videre på sin fysik, således at han/
hun kan forberede sig på at konkurrere på højt niveau. 

Ved siden af den generelle udvikling som sportsudøver 
bliver evnen/færdigheden til at håndtere kravene i konkur-
rence vigtige. I denne periode rettes træningen mod kon-
kurrence og bliver betydeligt mere specifik end tidligere. I 
første omgang fokuseres på en sportsgren (atletik, ishockey, 
fodbold, svømning, osv.) og senere i perioden også på spe-
cialisering inden for sportsgrenen – eksempelvis angriber i 
fodbold eller kuglestøder i atletik. I denne periode bør den 
unge træne 15-25 timer ugentligt alt inklusive.

Træne	for	at	vinde	
(Kvinder	20+,	Mænd	21+)
Ud over fortsat udvikling af samtlige relevante parametre 
skal udøverens evne/færdighed til at vinde konkurrencer 
prioriteres. Al træning er nu lagt an på at vinde i konkur-
rencesituationer. Træningen skal optimeres via periodise-
ring, dvs. planlægning, så udøveren undgår overtræning 
og samtidig sikrer sig, at være fysisk er på toppen på de 
rigtige tidspunkter. Udøverne skal vænnes til kravene i 
senioridrætten og have som mål at blive bedre end de 
nuværende seniorer.

I denne periode bør den næsten voksne udøver træne 15-
30 timer ugentligt alt inklusive.
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kroppens og sportens abc

Børn er specielt modtagelige for udvikling af motoriske 
færdigheder i alderen 6-13 år, især er alderen 8-12 år en 
vigtig periode. I denne periode er det af fundamental be-
tydning, at børnene træner intensivt med at mestre de 
basale koordinative færdigheder, det vil sige gang, løb, 
hop, spring, balancere, rulle, kaste, gribe, hænge, støtte, 
klatre, åle og krybe. 

Hvis ikke de basale færdigheder kommer på plads i denne 
periode, er muligheden, for at barnet når sit fulde poten-
tiale, forpasset. Generelt	bør	langt	den	overvejende	del	
af	træningen	i	den	præpubertære	periode	være	af	koor-
dinativ/teknisk	karakter	med	fokus	på	udvikling	af	et	
alsidigt	bevægelsesrepertoire, det vil sige mange former 
for balance (statisk og dynamisk), sjove løbeformer samt 
forskellige spring- og kasteformer. Se figur 2.1.

I princippet er de fundamentale færdigheder mere basale 
kropslige færdigheder end de egentlig er idrætsspecifikke 
færdigheder. Færdighederne er naturligvis koblet til idræt-
ten, fordi man også her anvender dem. 

De færdigheder, man skal øve og træne i denne fase, kalder 
vi ”Kroppens ABC”. Som eksempel på konkrete øvelser 
fra Kroppens ABC kan fx nævnes: 

• Stå på et ben med og uden lukkede øjne 
• Gå på line (fx på bom eller lignende) 

• Hoppe frem og lande på et eller begge ben i balance
• Gadedrengeløb
• Springe over små forhindringer
• Hoppe med samlede ben
• Hinke
• Løbespring
• En-arms-kast med små ting (fx tennisbolde)
• Kolbøtter
• Håndstand 
• Kravle i tove 
• Armstrækkere, armgang
• Gribe bolde (store og små)
• Snurre rundt om sig selv (stående og liggende) 
• Etc. 

Overordnet mål: Udvikling af helkropsfærdigheder.
Underordnet mål: Introduktion til legeorienteret opvarmning, fysisk træning og nedvarmning.
Ingen periodisering, men helårlig veltilrettelagt træning.

Alder:  - 5 6 7 8 9 10 11 12

”Kroppens ABC”: Agility, balance, koordination.
”Sportens ABC”: Løbe, springe, kaste, gribe, sparke samt andre generelle sportsfærdigheder.
”Om Fysisk ABC”: Hurtighed (1-5 sekunders sprint og lignende), styrke, bevægelighed, udholdenhed.

Legeorienteret træning

Generel, alsidig udvikling Fortsat alsidig udvikling

”Kroppens ABC”

”Sportens ABC”

”Disciplinspecifik ABC”  
(begyndende specialisering)

”Fysisk ABC”

Deltagelse i andre sportsgrene

Introduktion til idrættens normer og etik

Træningsmængde 3-7 timer ugentligt Træningsmængde 7-15 timer ugentligt

Øvelser i ribbe.

Figur 2.1. Generelle prioriteringer af træningselementer i perioden fra 0.-6 klasse. 
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Når børnene er blevet ca. 10 år skal de også arbejde med 
mere avancerede motoriske færdigheder som gentagne hop, 
retningsskift og hurtighed. Børnene skal også senest i denne 
fase træne med timing af bevægelser i forhold til bolde, da 
timing læres bedst i denne periode. Sidst, men ikke mindst, 
skal der arbejde med bevægelighed (smidighed). I forhold 
til ”kroppens ABC” er disse færdigheder mere idræts- og 
disciplinspecifikke. Det er nu, mere end før, væsentligt at 
arbejde med hurtighed i nogle af øvelserne (sprint, spring 
og lignende). De mere idrætsrelaterede færdigheder, der 
skal øves og trænes i denne periode kaldes ”sportens ABC”.

Som eksempel på konkrete færdigheder fra Sportens ABC 
kan fx nævnes:

• Sprintløb over 5-20 meter
• Længdekast
• Løb ind og ud mellem kegler
• Finteløb, saltomortaler (med modtagning)
• Drible med fødder og hænder
• Gribe mens man bevæger sig
• Armsving 
• ”Vælte træer” 
• Røre jorden med strakte ben 
• Længdespring
• Vejrmøller 
• Etc.

For en del udøvere i den pubertære periode er det stadig 
af stor betydning fortsat at arbejde alsidigt med koordi-
nation og teknik, da de stadigvæk er meget modtagelige 
for træningen. Men det er nu forsvarligt at påbegynde 
disciplinspecifik specialisering. 

Det bør dog tilstræbes, at specialiseringen ikke gøres i 
overdreven grad, f.eks. bør en atletikudøver ikke kun ar-
bejde med højdespring eller en fodboldspiller kun med 
færdigheder knyttet til en bestemt position på banen. Den 
koordinative og tekniske udvikling skal altså stadig fylde 
en hel del af træningstiden ud, om end koordinations-
træningen bliver skubbet lidt i baggrunden for den mere 
konkurrencespecifikke tekniske træning. 

Der vil naturligvis være et vist sammenfald mellem aktivi-
teter og øvelser i de tre færdighedsområder. For eksempel 
er driblinger i fodbold relevante ved træning i alle tre 
færdighedsområder, ligesom kolbøtter kan anvendes som 
træningstema i ”kroppens ABC” og ”sportens ABC” og 
vil i disciplinspecifikt ABC eksempelvis kunne bruges i 
både gymnastik ved træning af saltoer og i svømning ved 
træning af saltovendinger.  

Indenfor kroppens og sportens ABC findes der forskellige 
temaer, som børnene skal træne. De forskellige temaer og 
de undeliggende typer af øvelser er skitseret i figur 2.2. I 
resten af dette kaitel gennemgås temaer og øvelsestyperne.

Disciplinspecifik ABC
Den tekniske formåen i de enkelte sportsgrene har vi valgt 
at kalde for den Disciplinspecifikke ABC.  I modsætning til 
”Sportens ABC” dækker dette færdighedsområde udeluk-
kende de grundlæggende elementer der er gældende for 
de enkelte sportsgrene. I fodbold handler det fx om løb 
med bold, modtagelse og spark. I orienteringsløb kan det 
handle om skovtilvænning, grundlæggende kortforståelse, 
korthåndtering og at orientere sig efter enkelte ledelinjer. 
I atletik omhandler det teknisk træning af de enkelte di-
scipliner i sportsgrenen som fx kuglestød, længdespring, 
hækkeløb osv. 

I de enkelte specialforbunds udgivelser af det aldersrela-
terede træningskoncept er der uddybende information om 
aktiviteter og øvelser til træning af de enkelte sportsgrenes 
disciplinspecifikke ABC’er.

Balancegang på bom.

Ida Bobach, juniorverdensmester i orientering 2009.
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Kroppens ABC Typer af øvelser

Forberedende øvelser Løbe og retningsskift

Hoppe, springe og lande

Kaste

Gribe

Sparke

Drible

Rotationer om egne akser

Simpel balance Gå på optegnede linjer. 

Hoppe af/på lave bomme, plintkasser o.l.

Sjippe

Balance i luften

Løbe på rulleskøjter 

Simpel rytme og reaktionstid Gribe

Simpel rumlig orientering og fornemmelse for kropspo-
sition

Kravle

Forlæns kolbøtter

Kaste

Gribe

Sportens ABC Typer af øvelser

Simpel øje-hånd/øje-fod koordination Drible

Kaste

Gribe

Færdighedsøvelser Boldøvelser

Boldøvelser med makker

Præcisionskast og gribefærdigheder

Gribe studsede bolde

Drible

Stafetløb

Avancerede balanceøvelser Håndstand

Baglæns kolbøtte

Vejrmøller

Vejrmøller mod væg

Vandaktiviteter Elementskift

Vejrtrækning

Balance

Bevægelse 

Disciplinspecifik ABC Typer af øvelser

Grundlæggende teknik i den enkelte sportsgren Tilpasset sportsgrenen

Figur 2.2. Motorisk og teknisk træning af børn og unge i 0. til 6. klasse. 
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0. til 3. klasse: kroppens abc

FoRBeReDeNDe	øVeLSeR	
Forberedende øvelser er et samlet udtryk for øvelser, der 
forbereder barnet til senere at lave mere komplekse bevæ-
gelser. Der er tale om helt basale færdigheder, som et hvert 
menneske skal beherske for at kunne begå sig fornuftigt i 
sin hverdag. For hver af de basale bevægelser har vi først 
beskrevet, hvilken betydning bevægelsen har for børnenes 
deltagelse i idræt og dernæst angivet nogle øvelsesforslag.

Løbeteknik
Beskrivelse 
Løb er en vigtig færdighed for at kunne få glæde af mange 
forskellige sportsgrene. Hvis børnene kan løbe, er deres 
muligheder for at deltage aktivt i sportsgrene, hvor løb 
er en central del af bevægelsesmønsteret meget bedre. 
Der gælder i så forskellige sportsgrene som bl.a. fodbold, 
håndbold, basketball, volleyball, atletik, orienteringsløb, 
badminton, bordtennis og triathlon. 

Løb indgår desuden i mange af de lege eller aktiviteter der 
finder sted i skolegården eller på legepladser (fx tag-fat) 
og mange andre dagligdags aktiviteter i det hele taget (fx 
løbe for at komme i skolen til tiden!).

Tekniske fokuspunkter
De vigtigste tekniske fokuspunkter for en god løbeteknik 
hos børn er:
• Hold hovedet oppe - se fremad 
• Løft knæene op - høje knæløftninger vil give en større 

skridtlængde
• Land på hælen foran kroppen, rul over foden i ”træk-

fasen” og sæt af med fodens forreste del (storetåen)
• Træk hælen op
• Brug armene – Det giver en mere kraftfuld ”trækfase”

Løbeøvelser
Fokus ligger på at holde rytmen (koordinativt element), 
kunne gentage og tilpasse simple bevægelsessekvenser 
(primært forskellige løbeformer), samtidig med at man 
skal orientere sig i rummet. Man kan med fordel spille 
løbemusik til 
• 8 løbeskridt frem vend 180 gr. 8 baglæns løbeskridt
• 8 løbeskridt i bue hjem til start punkt
• 8 løbeskridt rundt om sig selv på startsted parvis hold 

samme afstand
• Løb 4 sammen, løb 8 sammen osv.
• Løb til hver sin side
• Kanon forskudt 8 takter - parvis eller i grupper
• Gadedrengeløb
• ”Tinsoldat” – gang m/strakte ben
• Høje knæløftninger og spark bagi
• Høje knæløftninger
• Alm. løb højre ben/høje knæløftninger venstre ben  

(og vice versa)
• Spark bagi
• Alm. løb højre ben/spark bagi venstre ben  

(og vice versa)
• Kombineret: 2 høje knæløftninger/2 spark bagi
• Gadedrengehop – så højt som muligt og brug armtræk 

(rotation hofte)
• Hjortespring
• Så lange løbeskridt som muligt
• Brug hullahopringe – (justere afstanden mellem hul-

lahopringene)Sprintløb.

Sprintløb og gadedrengeløb.
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Retningsskift
Retningsskift er karakteriseret ved en decelererende fase, 
et afsæt og accelererende fase. I den decelererende fase 
føres vægten over på forfoden og tyngdepunktet sænkes.

Retningsskiftet består af et kraftfuldt afsæt efterfulgt af en 
acceleration.

Fokuspunkter retningsskift:
• Deceleration med lavt tyngdepunkt
• Vægt føres over på forfoden
• Kraftigt afsæt med det modsatte (yderste)ben af den 

ønskede retning
• Acceleration

Øvelser retningsskift og acceleration
• Løb zig zag (sænk tempo før retningsskift – acceleration 

efter)
• Løb zig zag m/ 180 grader rotation
• Løb med 90 graders retningsskift

Hoppeteknik
Beskrivelse 
Færdigheden hop definerer vi som overførsel af vægten 
fra den ene eller begge fødder og til begge fødder, og 
skelner mellem længdehop og højdehop. 

Længdehop (eller vandret hop) er vigtigt i sportsgrene 
som fx atletik (længdespring og trespring) og andre lege 
og aktiviteter som fx sækkeløb.
Højdehop (eller lodret hop) bliver anvendt i mange sports-
grene som fx atletik (højdespring), basketball, volleyball, 
fodbold, udspring og i gymnastik, og i mange legeplads-lege 
og aktiviteter som fx hoppe i sjippetov

Tekniske fokuspunkter
De vigtigste tekniske fokuspunkter for en god hoppeteknik 
hos børn er:
Længdehop:  
• Bøjning i knæene inden der laves et eksplosivt afsæt 

fremad - ”eksplodér”
• Sving armene tilbage og derefter hurtigt fremad 
• Sæt af med tæer - tæer er den sidste kropsdel der slip-

per jorden 
• Land med hælene først og knæene bøjet for at absorbere 

stødet 

Højdehop: 
• Bøjning i knæene inden der laves et eksplosivt afsæt 

opad - ”eksplodér”
• Sving armene hurtigt opad 
• Stræk kroppen helt ud og fokuser evt. mod et mål
• Land med tæerne først 

Hop.
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Springeteknik
Beskrivelse
Færdigheden spring definerer vi som en kombination af 
et langt skridt og et hop (”løbespring”) – først på den ene 
fod og derefter på den anden.

Spring er en grundlæggende færdighed for en lang række 
sportsgrene og danseaktiviteter, fx i atletik, gymnastik, ori-
entering og fodbold eller når børn bevæger sig til musik.
	
Tekniske	fokuspunkter
De vigtigste tekniske fokuspunkter for en god springteknik 
hos børn er:
• Lav et skidt fremad samtidig med et hop på samme fod 

(”løbespring”)
• Armene bruges i springbevægelsen og koordineres 

under hele bevægelsen (krydsbevægelser)
• Løft knæ kraftigt opad under springet 
• Land på hælene

Landing	i	forbindelse	med	hop	og	spring	
Beskrivelse
En god og sikker landing i forbindelse med hop og 
spring er en vigtig færdighed at lære for alle børn. Lan-
ding forekommer i en lang række sammenhænge, så-
som: landing fra et hop eller et spring; faldeuheld på 
fx legepladsen; og landing som en del af en sportsspe-
cifik færdighed i fx gymnastik, atletik eller volleyball.  

Tekniske fokuspunkter
De vigtigste tekniske fokuspunkter for en god teknik under 
landing hos børn er:
• Land bredt med spredte ben (fødderne i hoftebredde) 
• Land med bøjede knæ og med knæet lige ud over tæerne
• Hold hovedet oppe og kig lige frem 

Hoppe-	og	springeøvelser
• Hop mellem ben. Eleverne går sammen parvis. Den 

ene sætter sig på gulvet med samlede ben. Den anden 
står med et ben på hver side af de samlede ben. På 
aftalt signal starter legen. Den siddende elev spreder 
og samler benene, den stående hopper frem når benene 
spredes og tilbage når de samles.

• Hoppe over tov. En elev svinger et tov langs gulvet 
rundt om sig selv. I tovet er bundet en pose med ris 
eller lignende i enden. De andre elever hopper over 
tovet, når det kommer. Tovsvingeren bestemmer hvilke 
type af hop eleverne skal bruge, det kan fx være hink, 
samlede ben, frøhop, baglæns hop, hop med rotation, 
saksehop etc. Højden på svingningen kan man variere.

• Tryllesnorshop. To elever holder en tryllesnor mellem 
sig. De øvrige elever hopper over med forskellige hop, 
spring og hink. Når man øger højder kan man tilføje 
tilløb til øvelsen. Det er vigtigt at bruge tryllesnor, da 
man ellers kan få faldskader. For at øge sværhedsgra-
den, kan man få holderne til at bevæge sig lidt.

• Forhindringsbane. Byg en bane med mange mulighe-
der for at springe. Fx en rund bane, hvor der indgår 
to tove med 1-2 meters afstand (et krokodillebassin 
- længdespring), som man skal springe over. Børnene 
løber videre og springer nu over en bom (ca. 30 cm 
over jorden - højdespring), derpå ligger en måtte som 
børnene må gå ud på. Fra måtten skal de springe ud 
og gribe fat i et tov og svinge sig over til den næste 
måtte. Fra måtten løber de hurtigt frem til et springbræt, 
hvorfra de sætter af og lander med samlede ben i en 
blød madras. Derpå forfra.

• Eksperimentet. Prøv at lade eleverne eksperimentere 
med forskellige springtyper, fx hink, samlet afsæt, vand-
rette spring, lodrette spring, løbespring, landing på 
begge ben. Hvad for et spring kan man komme længst 
med? Hvad betyder det hvis man får lov til at lave et 
forhop?

Udover de konstruerede øvelser er de gamle lege, som fx at 
sjippe og hinke i hinkerude gode til at træne spring og hop. 

Kaste-	og	gribeteknik
Beskrivelse
At kaste og gribe er komplementære færdigheder, og 
de kræver meget forskellige bevægelser Når en bold 
gribes afhænger kontrollen over bolden bl.a. af øjne-
nes evne til at spore bolden til den modtagende del af 
kroppen (øje-hånd koordination). Et kast handler om 
at føre en bold eller et objekt fra kroppen mod et mål. 
Selvom færdighederne er meget forskellige er det oftest 
lettest at praktisere dem samtidig. 

Kaste- og gribefærdigheder ses i så forskellige sportsgrene 
som håndbold, basketball, cricket og softball og indgår i et 
utal af lege, og de er vigtige færdigheder for ethvert barn 
at beherske. 

Spring.
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Tekniske	fokuspunkter
De vigtigste fokuspunkter for kaste- og gribeteknik hos 
børn er:
Kaste: 
• Grib fat om bolden med hånden med høj albue (i skul-

derhøjde) og ca. 90 graders bøjning i albuen
• Modsatte ben af kaste-armen sættes frem (”stemben”)
• Kastets afvikling er: Først skal du føre skulderen frem, 

så albue og så hånd og så fingre
• Sving armen helt frem – hold armen helt strakt når 

bolden slippes 

Gribe:
• Sørg for en bred og solid støtte på underlaget 
• Juster håndens position (til at gribe) efter boldens højde: 
 Tommelfingre ind mod kroppen for bolde der kommer 

over taljen 
 Tommelfingre ud fra kroppen for bolde der kommer 

under taljen 
• Skab et stort gribeareal – fx ved at sprede fingrene eller 

holde hænder sammen som en skål
• Hold øjnene på bolden, indtil der er opnået kontakt 

Kaste- og gribeøvelser:
Formålet med øvelserne er at introducere emnerne bold-
koordination, boldbevidsthed, øje-hånd koordination og 
boldtiming.
	
En bold pr. person (helst en blød bold til de mindste – fx 
en kidsvolley). 

• Kast bolden op i luften og grib den selv. Øvelsen kan 
varieres, fx 

 Kast med en hånd og grib med to eller omvendt, 
 Kast højt og grib over hovedet, foran hovedet eller under 

hovedet, 
 Kast og lad bolden ramme gulvet før den gribes, 
 Kast bolden fra bag om ryggen og grib den foran, 
• Kast bold op af væg og grib før og efter gulvkontakt
• Kast efter forskellige mål med tennisbolde
• Kast efter rullende mål (kast fx tennisbold efter stor 

bold)Kast og grib.

Kast efter rullende mål.
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Kastene kan generelt gøres sværere ved at skifte til fx hånd-, 
tennis-, eller bordtennisbold.
Kastene kan også gøres sværere ved at kaste med den ikke 
– dominerende hånd.

En bold pr. par
• Makkerøvelser med boldkast
• Kast med en- og to-hånds afleveringer til hinanden (jo 

større afstand og jo mindre bold jo sværere)
• Kast studsafleveringer til hinanden (en og to-hånds)
• To eller tre bolde pr. par
• Holde to eller tre bolde i luften samtidig (makker-

jonglering)

Sparketeknik
Beskrivelse
Spark, driblinger, tæmninger (”1. berøring”) og flugtninger 
er eksempler på sparkefærdigheder med fødderne. For 
disse færdigheder er udgangspunktet en kraftanvendelse 
på en bold med foden eller benet, og det kræver en god øje-
fod koordination. Sparkefærdigheder bliver især anvendt 
i sportsgrene som fodbold, rugby og amerikansk fodbold, 
men selve timingen af bold i tid og rum er vigtig i mange 
sportsgrene (badminton, tennis, bordtennis etc.)

Tekniske fokuspunkter
Der findes mange forskellige former for sparkefærdigheder, 
og herunder har vi valgt at fokusere på indersidesparket og 
den såkaldte 1. berøring (tæmning). For mere information 
om sparke-færdigheder henviser vi til Dansk Boldspil-

Unions bog: Aldersrelateret Træning – Bind 1: Forsvarlig 
træning af 5-14 årige”. De vigtigste tekniske fokuspunkter 
for indersidesparket og tæmningsteknik hos børn er:

Indersidespark:
• Hold øjnene på bolden 
• Tag et skridt fremad og placer den ikke-sparkende fod 

ved siden af bolden 
• Sving det sparkende ben tilbage, bøjet i knæet, og bring 

foden hurtig fremad for at opnå kontakt med bolden 
• Ram bolden med indersiden af foden, midt på foden.
• Før sparket igennem i retning mod sparkets mål 
• 1. berøring (tæmning med fod):
• Placér kroppen så den står i vejen for bolden – direkte 

i boldens bevægebane 
• Skab et stort tæmningsareal – en flad overflade som fx 

siden af foden 
• Hold øjnene på bolden indtil der er kontakt mellem 

krop og bold

Sparkeøvelser:
Formålet med øvelserne er at introducerer emnerne bold-
koordination, boldbevidsthed (mig og min bold) og teknisk 
basis i forhold til at sparke til en bold.

En bold pr deltager:
• Begynd stående og spark til en bold, der ligger stille.
• Spark til bolden, med begge ben skiftevis, frem mod et 

”mål” (fx en anden bold, osv.)   
• Spark til en bold, der kommer trillende imod (mod-

løbsbold).
• Sæt selv bolden i kort bevægelse og gennemfør sparket.
• Spark til en bold der kommer trillende imod med (for-

skellig) vinkel på, dvs fra forskellige retninger.
• Sparkene kan generelt varieres mellem indersidespark, 

vristspark og halvtliggende vristspark.
• Deltageren sparker bolden op i luften til sig selv. Hvor 

længe kan du undgå, at den rammer jorden (hvor mange 
gange – hvor lang tid?) 

En bold pr. par 
• ”Mur”. Deltagerne skiftes til at sparke bolden ind mod 

væggen. De må kun røre bolden én gang. Den skal 
ramme et bestemt afsnit af væggen og må ikke ligge 
stille.

• Hvor mange afleveringer kan deltagerne lave til hinan-
den på fem meters afstand i løbet af 15 sek?

 Parvise øvelser med 

To bolde pr. par
• Deltagerne har hver sin bold, og sparker (afleverer) til 

hinanden samtidig.’

Dribling:	
Formålet med øvelserne er at introducere emnerne bold-
koordination, boldbevidsthed (mig og min bold) og teknisk 
basis i forhold til at drible med en bold.

Afleveringer.
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Dribleøvelser med hænderne:
• Begynd med siddende, knælende eller stående dribling
• Drible først med begge hænder og dernæst med én 

hånd, først højre, så venstre.
• Drible bolden frem og tilbage med en partner
• Drible med fire fingre, tre fingre, to fingre, en finger.
• Drible med forskellige bolde (basketball, fodbold, vol-

leyball, håndbold, tennisbold, bordtennisbold).
• Drible med lukkede øjne (siddende, knælende, stående, 

langsomt gående).

Dribleøvelser med fødderne:
• Tå på bold – rul bolden rundt.
• Rul bolden rundt med forskellige berøringsflader.
• Drible med vrist og stop med fodsål, stop med knæ, 

stop med bagdel.
• Drible med inderside berøring (højre til venstre, venstre 

til højre)
• Begynd stående med bolden på jorden foran det ene 

ben. Drible bolden fremad, sidelæns, med begge fødder, 
og med begge sider af foden. 

Rotationer	om	egne	akser:	
Formålet med øvelserne er at stimulere børnenes rumlige 
orientering og deres balance-evne.

• Kolbøtter: Start og slut hugsiddende i balance. Hvis 
øvelsen skal være nemmere, kan kolbøtterne udføres 
på skråt underlag ned af bakke. Hvis øvelsen skal være 
sværere, kan kolbøtterne udføres med lukkede øjne 
eller uden at bruge højre/venstre arm eller begge ar-
mene. Kolbøtterne kan laves både forlæns og baglæns. 
Specielt baglæns kolbøtter på plant underlag kan være 
vanskelige i begyndelsen.

• Rulle: Rulle sidelæns på gulv eller madras. Kroppen 
skal være helt strakt og spændt. Armene skal være strakt 
over hovedet. Der kan rulles både højre og venstre om.  
Man kan variere øvelsen ved at rulle nedad og opad. 
Med lukkede øjne og åbne øjne. Der kan rulles på tid 
– hvem ruller hurtigst?

• Skrue: Fra stående position hoppes op og roteres ¼, ½, 
¾ omgang eller en hel rotation med hænderne langs 
siden, foran brystet eller over hovedet. Landingen skal 
kunne foretages sikkert uden brug af ekstra skridt. 
Rotationen skal foretages både venstre og højre om. 
Ved at gentag rotationerne i umiddelbar forlængelse 
af hinanden, kan øvelsen gøres sværere.

• Forlæns og baglæns nedrulning over håndstand. Del-
tagerne placerer skumredskaberne multirulle efter-
fulgt af en multiskammel (eller lignende redskaber), 
og udfører henholdsvis forlæns og baglæns nedrulning 
med håndstand henover multirullen og kolbøtte ned 
på multiskamlen. Variation: Kan også udføres ved at 
fæste multirullen omkring en dobbeltbom. Højden kan 
varieres så den passer til deltagerne. Driblinger.

Dribler med lukkede øjne.

Kolbøtte.
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øVeLSeR	I	SIMPeL	BALANCe
Øvelser for ”simpel balance” stimulerer udviklingen af 
barnets balanceevne i forbindelse med idrætsaktiviteter 
(og bevægelse i det hele taget). Samtidig styrker balance-
øvelser musklerne, og giver dermed mere stabilitet omkring 
ledene, og øvelserne styrker evnen til at reagere hurtigt ved 
uventede bevægelser. 

Formålet med de følgende øvelser er at stimulere balan-
ceevnen sammen med øget kropsbevidsthed  gennem pla-
cering af kroppens dele (lemmer) i forhold til hinanden.  

Gå	på	optegnede	linjer:
• Gå forlæns, sidelæns, baglæns uden at ”falde af” linjen. 
• Gå med store skridt og små skidt. 
• Gå på tæerne og på hælene. 
Kan varieres med armenes position og bevægelser. Armene 
langs siden eller ud fra kroppen. Sving begge arme fremad 
eller bagud. Kan også udføres med armsving enkeltvis.

• Gå og rotér på linjer: Gå og lav samtidig en eller flere 
rotationer om egen akse på linjen. 

• Hop på linjer: Hoppe på linjen – med begge ben og på 
et ben – forlæns, baglæns og siden, osv.

Hoppe	af/på	lave	bomme,	plintkasser	og	 lande	i	
balance.
Formålet med øvelserne er at holde balancen, selvom un-
derlaget bliver udskiftet– fx fra fast underlag til svævefase 
til fast underlag igen. Dermed forbedrer man evnen til at 
opretholde balancen i nye situationer.
  
• Hoppe så langt som muligt fremad uden at miste ba-

lancen i landingen
• Hoppe fra plint til tyk madras og holde balancen
• Hoppe af/på redskab: Hop med begge ben forlæns og 

sidelæns (og baglæns!) 
• Hoppe af/på redskab med et ben: Hop forlæns, sidelæns 

(og baglæns!) på et ben.
• Hoppespring 1: Hop ned på gulv og op på en anden 

plintkasse (maks. 20 cm)
• Hoppespring 2: Hop op på bom, ned på gulv og op på 

plintkasse.
• Træd op og hop 1: Træd op på plintkasse/bom og hop 

forlæns henover kassen.
• Træd op og hop 2: Træd op på plintkasse/bom og hop 

baglæns ned.
• Træd op og hop 3: Træd sidelæns op på plintkasse med 

højre ben, hop sidelæns hen over plintkassen, og træd 
ned på modsatte side

• Dobbelthop: Børnene hopper to og to sammen med 
hinanden i hænderne, eller holder fast om skulderne 
eller hofterne – samme øvelser som nævnt ovenfor kan 
benyttes.

 
Spring
Spring er en kombination af lange (løbe)skridt og hop med 
det formål at stimulere balance, evne til at overføre vægt 
fra en del af kroppen til en anden (fx højre til venstre ben) 
samt børnenes rumlige orientering.
  
• Springparade 1: Børnene praktiserer forskellige spring. 

Underviseren beder dem vise, hvor mange forskellige 
måder de kan springe på. Underviseren kan evt. spørge: 
Kan du springe som en...? en kæmpe, en alf, en klovn, 
en legetøjs-soldat, ved at gøre dig selv meget lille og 
efterhånden højere - være så høj som du kan, forlæns, 
sidelæns, baglæns, lykkelig, vred/ked af det, spændt, 
afslappet, hurtigt, langsomt, med varierende hastighe-
der, i en lige linje, i en buet sti, i en cirkel, i en 8-tals 
figur af 8, osv.

• Double-springparade: Børnene udfører springene par-
vis. Spring baglæns, mens partneren går fremad, med 
hinanden i hånden, så de springer rundt på stedet. Eller 
underviseren spørger: Hvordan kan du og din partner 
springe sammen? 

• Frost og tø: Børnene spredes ud på et afgrænset/de-
fineret område i gymnastiksalen eller på boldbanen. 
Blandt dem udpeges en eller flere ”Hr. Frost” og det 
samme antal ”Frk. Tø” – de to roller kan eksempelvis 
identificeres ved farven på deres bånd (blåt = frost og 
rødt = tø). Øvelsen går ud på, at alle Hr. Frost’erne 
forsøger at fange de andre børn. De fangede børn skal Hop fra plint til tyk madras.
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”fryse på stedet” i den position i er blevet fanget i. Frk. 
Tø’erne kan berøre de frosne børn og frigøre dem, så de 
kan vende tilbage til øvelsen. Alle bevæger sig rundt 
med spring/løbespring

• Gift-cirkelen. Børnene er spredt ud i en markeret cirkel 
på gulvet eller en græsplæne. Børn springer inden for 
grænserne af cirklen og lader som om, at alle andre børn 
inde i cirklen er giftige. Hvis de rører et af de andre 
børn, bliver barnet giftigt og skal nu springe med den 
ene hånd bag ryggen. Hvis de rører et andet barn endnu 
en gang, skal de sætte den anden hånd bag ved ryggen. 
Begynd med at springe langsomt og derefter gradvist 
hurtigere. Variationer: Rediger cirklens område: Ændre 
på cirklens størrelse (større/mindre), så det bliver enten 
lettere eller vanskeligere.  Tilføj musik: Spring i takt 
med musik

Balance	i	luften
Formålet med øvelserne er at fastholde balancen under 
”ustabile” forhold. Fx ”i luften” eller på redskaber, der 
er i bevægelse.

• Luftsans. Deltagerne skal fra en forhindring lande på 
en tyk nedspringsmåtte på en bestemt måde. Fx skal 
deltagerne stå med maven mod landingsstedet lade sig 
falde og lande på ryggen.

• Tivoli-luftgyngen. En halv multirulle fastgøres til fire 
af gymnastiksalens klatretove, således den kan gynge 
frem og tilbage. Deltagerne er sammen to, tre eller fire 
på ”luftgyngen og gynger den frem og tilbage.

• Rullebane. Deltagerne benytter en multirulle eller lig-
nende, og sætter sig på toppen af den. Herfra ruller de 
hen over et antal gymnastikmåtter siddende på toppen.

Løbe	på	rulleskøjter
Rulleskøjteløb o.l. har til formål at stimulere børnenes 
dynamiske balanceevne (kropskontrol under bevægelse), 
øge deres evne til at opretholde modvægt og til at stabi-
lisere overkroppen og udvikle deres rumlige orientering.
  
• Limbo. Underviseren holder en stav, som deltagerne på 

skift skal forsøge at køre under uden at røre. Når alle 
deltagerne har haft et forsøg på én højde, sænkes staven 
ca. fem cm. De deltagere, som rører staven, er ude/
tilskuere. Den deltager, der kan komme under staven, 
når den er tættest på jorden, vinder konkurrencen. 

• Sidelæns passage af forhindringer. Underviseren tegner 
en streg eller laver en markering på gulvet/asfalten, 
som deltagerne skal passere på tværs uden at berøre. 
Det kræver, at deltagerne kan foretage tyngdepunkts-
forflytninger på tværs af kørselsretningen. Variation: 
Træning i at komme op og ned fra en kantsten kan 
ligeledes anvendes.

• Flyver. Deltagerne indtager grundstillingen (godt ned 
i knæ), hvorefter de flytter hele kropsvægten over på 
den ene skøjte. Herefter løftes den modsatte skøjte fra 
underlagt og føres bagud. I takt med at dette sker, lænes 
overkroppen langsomt forover. De dygtige deltagere 
holder hele tiden det løftede ben og overkroppen i 
forlængelse af hinanden. Når overkroppen og det løf-
tede ben er vandret i luften, og armene er strakt ud til 
siderne, flyver man. Øvelsen laves naturligvis i fart. 
Variation: Fra Flyver-stillingen kan man udfordre sig 
selv yderligere ved at rette overkroppen op og strække 
benet ud til siden.

• Kæde-tagfat. I Kæde-tagfat starter en enkelt deltager 
med at være fanger, mens de øvrige elever er ”frie”. 
Når fangeren har fanget en af de ”frie”, bliver denne 

Par limbo på rulleskøjter.

Frost og tø.
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Limbo på skateboard.

også fanger. De to personer tager hinanden i hånden og 
forsøger at fange en af de tilbageværende ”frie”. Når der 
er blevet fanget 3 ”frie”, splittes kæden af fangere op 
i to, så der nu er to fanger-par. Legen fortætter, indtil 
der kun er en enkelt ”fri” tilbage. Denne bliver fanger 
i den næste runde.

• Knus-tagfat. I Knus-tagfat er der hele tiden kun en eller 
to fangere - alt efter deltager antal. De ”frie” har helle, 
når de giver en anden ”fri” et knus. To personer må 
kun knuse hinanden i 10 sekunder. Fangeren må dog 
ikke ”tælle” de to personer ud. To personer må ikke 
knuse hinanden to gange i træk. Når fangeren fanger 
en ”fri”, bytter de to roller. 

• Hale-tagfat. I Hale-tagfat bliver alle deltagerne udstyret 
med en 50-70cm lang strimmel stof som hale. Herefter 
kæmper alle mod alle. Hver gang man ”hapser” en an-
dens hale, skal denne puttes om bag i buksekanten. Man 
kan altså sagtens have flere haler hængende samtidig. 
Den deltager, der efter en given tid har flest haler, har 
vundet. Hale-løse-deltagere udgår ikke af legen, men 
skal blot få fat i en hale. 

• Stafet – slalom. Der opstilles en keglebane, som delta-
gerne på skift skal tage udfordringen op imod. Keglerne 
kan placere efter lyst og evner: en lille afstand (1-2 
m.) stiller store krav til svinge egenskaberne, mens en 
større afstand (3-4 m.) er knap så krævende. Keglerne 
behøver ikke at stå på linie. Hvis de forskydes, skal 
deltagerne være ekstra opmærksomme/forudseende. 
Banen kan eventuelt opstilles på en nedadhældende 
bakke, hvis deltagerne er hardcore. De seje deltagere 
kan evt. gennemløbe banen på et ben. Variation: Stafet-
ten kan gennemløbes enkeltvis, parvis eller som hold. 

• Vandstafet. Deltagerne inddeles i to jævnbyrdige hold. 
Hvert hold får et plasticbæger, en tom spand og en 
spand fyldt med vand. De to spande stilles ca. 20-30 
meter fra hinanden. Hvert hold starter ved den tomme 
spand. Deltagerne fra hvert enkelt hold skal nu på 
skift løbe hen til vandspanden, fylde bægeret op med 
vand, løbe tilbage til den tomme spand, fylde vandet 
heri og aflevere bæger til den næste deltager fra holdet. 
Det hold, som først får fyldt den tomme spand med 
vand, har vundet. Da risikoen for at glide på en vådt 
underlag er relativ stor, kan det være hensigtsmæssigt 
eksempelvis at bruge ris i stedet for vand. Det kræver 
dog lidt rengøring efter konkurrencen. De dygtige elever 
kan også lave stafetten med en kartoffel på en ske.

• Hæl-tå. Denne øvelse tager udgangspunkt i grundstil-
lingen på rulleskøjter (godt ned i knæ). Deltageren for-
skyder skøjterne parallelt med løbsretningen, hvorefter 
kropsvægten flyttes tilbage på det bagerste ben, samtidig 
med, at de tre forreste hjul på den forreste skøjte løftes 
fra underlaget. Herefter flyttes vægten igen fremover, 
hvorefter de tre bagerste hjul på den bagerste skøjte 
løftes fra underlaget. Deltageren kører altså nu på to 

hjul (vægten er ligeligt fordelt på de to skøjter). Øvelsen 
trænes naturligvis med begge ben forrest. Variation: 
Øvelsen kan også ”vendes om”, så man først lægger 
hele kropsvægten fremad og løfter den bagerste skøjtes 
tre bagerste hjul, hvorefter vægten flyttes bagud, og de 
tre forreste hjul på den forreste skøjte hæves.

• Tå-tå. I denne øvelse skal deltagerne stå på de to for-
hjul. Fra grundstillingen flyttes kropsvægten fremover, 
hvorefter man i et ”snuptag” strækker vristen ud, så 
man står på forhjulene. Hvis eleverne ikke tør eller ikke 
er i stand til at strække vristene ud så pludseligt, kan 
de først stille sig på det ene forhjul, flytte kropsvægten 
herover på, og strække vristen på det andet ben ud. 
I øvelsen er det vigtigt at komme godt ned i knæ og 
bruge armene til at holde balancen. Prøv eventuelt først 
øvelsen på græs og/eller med støtte til en makker.
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SIMPeL	RyTMe	oG	ReAKTIoNSTID
Gribeøvelserne i dette afsnit er en let og enkelt måde at 
træne simpel rytme og reaktionstid på. Øvelserne stimule-
rer udviklingen af barnets rytme (timing) og koordinations-
evne med en bold, og øvelserne udfordrer ved gentagelser 
barnets evne til at agere hurtigt med bolden og træner 
barnets reaktionstid. 
	
Gribeøvelser:
Formålet med øvelserne er at kunne gribe eller modtage 
bolde ved at bruge øjnenes evne til at spore bolden frem 
til de modtagende hænder og dermed time kroppens rytme  
og reaktion i forhold til bolden.  

 
En bold pr. person:
• Send bolden op i luften, drej rundt og grib den igen
• Send bolden op i luften, rør skoene og grib derefter 

bolden
• Send bolden op i luften og spring op og grib den
• Hold bolden i luften ved at kaste bolden fra hånd til 

hånd (løb på så mange forskellige måder som muligt)
• Send bolden op i luften, lad den røre jorden en gang, 

og send den op i luften igen
• Send bolden op i luften, sæt dig ned og grib den – læg 

dig ned og grib den.

En bold til to personer:
• Kast bolden højt og lavt til hinanden
• Kast bolden til hinanden, mens der løbes rundt i salen
• Aflever bolden i forskellige højder til makkeren, der 

afleverer den tilbage langs jorden
• Aflever bolden, drej rundt om sig selv og modtag bolden 

igen
• Aflever bolden til hinanden, så den er svær at få fat på 

igen
• Aflever bolden til hinanden og grib den så højt som 

muligt
• Stå på tæppefliser eller i hulahopringe og afleverer frem 

og tilbage. Man skal ned og røre området med hånden 
efter hver aflevering – man kan stå på skamler eller på 
bænke.

To bolde til to personer
• Makkeren sparker bolden til dig, og du kaster bolden 

til hende
• Studs bolden til makkeren som kaster almindeligt til 

tilbage.
• Kast med højre og grib med venstre og omvendt
• Kast bolden op i luften og returner makkerens afleve-

ring, før du griber din egen bold.

SIMPeL	RUMLIG	oRIeNTeRING	oG	FoRNeM-
MeLSe	FoR	KRoPSPoSITIoN
Simpel rumlig orientering handler om hvor kroppen bevæ-
ger sig hen, både i det umiddelbare rum/område omkring 
barnet og generelt i forhold til hele det tilgængelige rum/
område. Fornemmelse for kropsposition handler om deri-
mod om, hvordan kroppen er lige nu. Det vil sige hvilke 
forskellige former kroppen kan være i (fx være udstrakt, 
sammenkrøbet, snoet, osv.), og det handler om balance på 
forskellige dele af kroppen (fx på det ene ben, på hænderne, 
osv.) Herunder følger fire øvelsestyper, der træner rumlig 
orientering og fornemmelse for kropsposition. 

Kravle:
Formålet med kravleøvelserne er at stimulere børnenes 
kropsfornemmelse ved at de overfører vægt fra en del af 
kroppen til en anden, og deres rumlige orientering ved, at 
de bevæger kroppen nede i kravlehøjde.
	
• Kravl med en bold mellem anklerne, under maven, rul 

over bolden.

• Kravl og skub en bold fremad med hovedet

• Trillebør. Deltagerne går sammen parvis (evt. tre og tre) 
og ”kører trillebør”.  Den ene deltager stiller sig på alle 
frie og kravler på hænderne, mens den anden deltager 
(eller de to andre deltagere) griber om anklerne, og 
”styrer” trillebøren. 

• Kend dine venner: Børnene kravler til et bestemt ud-
peget område, og placerer sig på række efter fx deres 
skostørrelse. Herefter kravler de videre til et nyt om-
råde og stiller sig efter alder. Osv. Kan varieres i det 
uendelige. 

Grib bold.
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• Kravle-forhindringsbane: Byg en forhindringsbane af 
forskellige redskaber eller borde, stole osv. Lad først 
børnene øve sig i at kravle rundt på banen. Derefter 
kan I evt. tage tag tid på, hvor hurtigt de kan komme 
rundt eller lege ”jorden er giftig”.  

• Mission impossible: Et lokale, med en dør i hver ende, 
bindes ind i røde garntråde, disse skal forestille alarm-
laserstråler. Man kan fx bruge tape til at holde garnet 
på plads, det er nemlig meningen at det skal falde ned, 
hvis man rører ret meget ved det. Man skal nu mave og 
kravle igennem lokalet uden at røre garnet, hvis man 
rører garnet, udløser man alarmen, og man har tabt.

• Robinson/øde ø: Det gælder ligesom i fjernsynsprogram-
met om at være den sidste tilbage på måtten/madrassen. 
Det gælder således om at kravle rundt og skubbe alle de 
andre væk fra øen, og være den sidste tilbageblivende. 
Aktiviteten kan laves enten parvis, i hold/grupper eller 
alle mod alle. Samtidig kan man variere ved, at børnene 
laver og bryder alliancer. Og den kan varieres ved, at 
holdene tager hinanden omkring armene og danner 
kæder, og prøver at pressen modstanderens kæde ud.

• Tunnelleg. Der laves en tunnelbane af forskellige skum-
redskaber rund i gymnastiksalen (multiskamler, skum-
ruller, osv.). Deltagerne ruller rundt i gymnastiksalen 
og gennem de forskellige tunneller på hver deres rul-
lebræt. Variation: Øvelsen kan udføres som stafet på to 
ens baner, hvor hvert hold har ét rullebræt til rådighed, 
og kører banen igennem på skift. Det hold, hvor alle 
deltagerne først er nået igennem banen, har vundet.

Forlæns	kolbøtter
Formålet med øvelserne er at stimulere børnenes rumlige 
orientering, samt deres fornemmelse for kropsposition og 
balance evne gennem rotationerne.

• Kolbøtter: Start og slut hugsiddende i balance. Under 
rulningen kigger børnene på deres navle. Hvis øvelsen 
skal gøres nemmere, kan kolbøtterne udføres på skråt 
underlag ned af bakke. Hvis øvelsen skal gøres sværere, 
kan kolbøtterne udføres med lukkede øjne eller uden 
at bruge højre/venstre arm eller begge armene.

• Direkte sammensætning af flere kolbøtter; forlæns eller 
baglæns.

• Forlæns rulle ned af skrå måtte. Begynd stående i squat-
stilling, stræk armene ud fra kroppen og sæt hænderne 
mod måtten. Rul videre herfra. Forsøg at komme så 
langt væk som muligt i landingen. Hvordan kommer 
man langt væk? Hvad skal man gøre med armene, be-
nene, hofterne? 

• Høje kolbøtter: Kolbøtterne udføres ”højt” henover et 
rundt skumredskab. Børnene sætter hænderne på en 
madras på bagsiden af skumredskabet, og laver kold-
bøtte hen over det.   

• Kolbøtte-fabrikken: Alle børnene sidder på hug på en 
række med siden til hinanden. Det første barn laver to 
kolbøtter, og når kolbøtterne er færdige, begynder nr. 
to i rækken med at lave to kolbøtter, osv. Variationer: 
Skiftevis forlæns og baglæns kolbøtter. Børnene udfører 
kolbøtterne ned af skrå måtte og løber tilbage til start 
igen efterfølgende.  

Kaste	og	gribeøvelser
At kaste og gribe er komplementære færdigheder, men de 
kræver meget forskellige bevægelser Når en bold gribes 
afhænger kroppens kontrol over bolden bl.a. af øjnenes 
evne til at spore bolden til den modtagende del af krop-
pen (øje-hånd koordination). Et kast handler om at føre 
en bold eller et objekt fra kroppen mod et mål. Selvom 
færdighederne er meget forskellige er det oftest lettest at 
praktisere dem samtidig.

Kolbøtte-fabrikken.

Mission impossible.

Kravl med bold mellem ankler.
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• Stå med fødderne let spredte og en bold bagved ryggen/
bagdelen. Bøj kroppen forover og kast bolden op og 
fremad. Stræk kroppen ud og grib bolden over hovedet.

• Kast bolden frem mod sidelinjen, og prøv at gribe bol-
den før den går ud af banen; det samme mod baglinjen.

• Kast bolden meget højt op, og grib den med den samme 
hånd, den modsatte hånd, med begge hænder (stående, 
på hug, siddende, liggende på ryggen)

• Gå og kast bolden fremad og grib den straks efter den 
har rørt jorden

• Gå og kast bolden baglæns og få fat i den straks igen; 
gentag.

• Kast bolden meget højt og grib den efter at have klap-
pet med hænderne flere gange foran kroppen, bagved 
kroppen, foran, bagved og under benene. Hvor mange 
gange kan der klappes, inden bolden gribes?

• Kast bolden meget højt og grib den efter at have rørt 
jorden med en hånd, begge hænder, eller efter at have 
drejet rundt om sig selv.

• Kast bolden mod væggen og klap hænderne foran uden 
at tabe bolden; gentag med at klappe bag ryggen, røre 
jorden, dreje rundt, osv.

• Kast bolden højt og klap i hænderne hver gang den 
rører jorden.

• Kast bolden højt op i luften og prøv at passere under 
den så mange gange som muligt

 

Kast og grib.



31Team Danmark

4. til 6. klasse: sportens abc

Sportens ABC omhandler færdigheder, der er mere idræts- 
og disciplinspecifikke, end de foregående øvelser i afsnittet 
Kroppens ABC. Øvelserne i dette afsnit har som mål, at 
børnene lærer forskellige basisteknikker til brug i en bred 
vifte af sportsgrene.

SIMPeL	øje-	HåND/øje-FoD	KooRDINATIoN
Det følgende afsnit omhandler simpel koordination mellem 
øje og hånd samt øje og fod. Øvelserne træner børnene i 
koordinationen mellem øjne og hænder eller øjne og fødder 
i forhold til at kunne opretholde balancen under aktiviteter 
med bolde eller andre redskaber. 

Koordinationen mellem øjnene og hånden eller foden er 
vigtig i forhold til at kunne opretholde balancen, når man 
tæmmer eller griber en bold og for at kunne kaste bolden 
eller drible. 

Dribling:
Driblinger træner balance og timing under bevægelser 
med en bold foruden fornemmelse for kropsposition og 
rumlig orientering.
	
Drible med hænderne:
Dribleøvelserne kan varieres med forskellige boldtyper; 
håndbold, fodbold, tennisbold, basketball, volleyball, osv.
  
• Drible stillestående. Med én hånd, med begge hænder, 
 skiftevis med højre og venstre hånd. 
  
• Drible i bevægelse. Bevægelse frit rundt på banen,  

rundt om banen, i banens midterfelt. 

• Drible i banens midte og ved et bestemt signal (lyd, 
fløjt, klap, …) ændres hastighed, retning, drible hånd, 
osv. 

• Drible-bane: Drible rundt på banen i på forhånd angivet 
mønster/afmærket bane.

• Statue/Drible-Stop-Drible: Børnene dribler rundt på 
banen med hver sin bold. På et signal fra underviserne 
skal de stoppe helt op. Dem, som ikke stopper, mister 
et point. Tæl ned fra fx fem point. Vinderen er den/
dem med det højeste antal point til sidst. 

   
• Hale-leg: Et barn eller flere børn uden en hale (hånd-

klæde el. lignende) dribler rundt på banen, og skal på 
et vist stykke tid forsøge at samle haler fra de andre 
børn, som dribler rundt på banen. Det barn, som har 
fanget flest haler, vinder. 

Drible med fødderne:
De samme øvelser som er angivet ovenfor under dribling 
med hænderne, kan fungere som træning i dribling med 
fødderne.

• Målstafet og boldkunst: Børnene inddeles i to hold, 
og der placeres to mål (gerne mindre mål) ca. 15 m 
fra hhv. hold A’s kegle og B’s kegle. Børnene i hver 
gruppe får et nummer, et navn på en frugt eller en 
kendt fodboldspiller, således at der findes to 1’ere, 
to 2’ere, osv. Når der f.eks. bliver råbt: ”4”, drib-
ler de to 4’ere til hver sin ende - gerne gennem en 
port - og afslutter på mål. De øvrige spiller kan/skal 
bruge ventetiden til at eksperimentere med fodbol-
den (jongleringer, driblinger, vendinger, finter, mm.). 
Variation: Når spillerne har afsluttet på mål, dribler de 
på tilbagevejen gennem en driblebane.

Koordination mellem øje og fod.

Statue/Drible-Stop-Drible.

Figur. 2.3. Målstafet og boldkunst.
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• Verdens navle: Der markeres et firkantet område på 
fodboldbanen, hvor den ene halvdel af børnene er 
inde i midten af firkanten, og den anden halvdel er 
på linjerne. Børnene i midten af firkanten får en bold 
hver. Børnene uden bolde fordeler sig ligeligt på de 
fire kanter. Børnene dribler fra midten og ud mod et 
frit barn på linjen, der her modtager bolden og dribler 
gennem centrum hen til en ny spiller på en ny kant. 
Variationer: 1-2 meter før det driblende barn når en 
ny kantspiller, kan der foretages tre indersidespark, 
der betyder, at kantspilleren dribler bolden gennem 
centrum for igen at finde en ny makker. 

• Røverne i skoven: Der udvælges en eller to ”røvere” til 
”Skoven”. Det gælder nu om at komme gennem ”Sko-
ven” uden at blive frarøvet sin bold. Børnene dribler fra 
område 1 gennem skoven til område 2. Alle børnene er 
nu samlet i dette område for en kort tid. På signal løber 
børnene fra område 2 over i det tomme område 1. Det 
gælder om for ”røverne” at sparke boldene langt væk 
eller højt op - gerne udenfor ”Skoven”. De uheldige 
spillere, der mister deres bold, henter dem straks for 
hurtigt at vende tilbage til deres gruppe. Røverne kan 
evt. skiftes, når der eksempelvis er sparket 10 bolde 
ud af ”Skoven” eller det ene holds bolde alle er ude i 
skoven.

Kast	og	gribeøvelser:
Makkerøvelser med bolde i forskellige størrelse; fodbold, 
håndbold, volleybold, basketbold eller tennisbold. Kast 
med en- og to-hånds afleveringer til hinanden (jo større 
afstand og jo mindre bold jo sværere). Kast studsafleve-
ringer til hinanden (en og to-hånds).

• Makkerøvelse med frisbee. Kast til hinanden med for-
skellig afstand.

• Kast op af en mur/væg. Brug en fodbold, håndbold, 
volleybold, basket eller tennisbold afhængig af svær-
hedsgraden. Hvor mange gange i træk kan barnet kaste 

og gribe bolden op ad muren/væggen på forskellige 
måder? Fra brystet. Fra over hovedet. Med enten højre 
hånd, venstre hånd eller skiftevis højre og venstre. 
Med ryggen til muren/væggen og kaste baglæns. Med 
varierende afstanden til muren. Ved at stå på et ben, 
eller skiftevis på højre ben og venstre ben. 

• Slå op ad mur/væg med ketsjer eller et bat. Hvor mange 
slag i træk kan du klare? Lad bolden ramme jorden en 
gang mellem hvert slag i begyndelsen. Slå med venstre 
hånd. Slå med højre hånd. Se hvor langt du kan stå fra 
muren.

• Jonglering med tennisbolde eller andre små bolde (jong-
leringsbolde, risbolde o.l). Jonglering med to bolde 
samtidig? Med begge hænder. Med én hånd. Mens man 
står stille. Mens man går ligeud. Mens man går i en 
cirkel. Mens man går over forhindringer. Med lukkede 
øjne og skiftevis åbne og lukkede øjne.

• Jonglering med ketsjer og bold. Hvor mange slag uden 
bolden ryger på jorden?

• Slå til bolden på forskellige måder: Med venstre hånd, 
højre hånd og skiftevis højre og venstre. Ved at ramme 
bolden skiftevis med ketsjerens to sider. Ved at ramme 
med kanten af ketsjeren. Ved at slå højest muligt. Ved at 
slå mindst muligt. Med lukkede øjne, og skiftevis åbne 
og lukkede øjne. Under benet. Bag om ryggen. Med to 
bolde.

Røverne i skoven.

Jonglering.
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FæRDIGHeDSøVeLSeR
Færdighedsøvelser er et samlet udtryk for øvelser der har 
til hensigt at træne barnet i specifikke færdigheder. Der 
er tale om nogle grundlæggende færdigheder, som har 
betydning for børnenes evne til at kunne udøve en bred 
vifte af sportsaktiviteter. Der er som antydet i kapitlets 
indledning flere forskellige typer af færdighedsøvelser, 
og i det følgende gives et antal forskellige øvelsesforslag 
til hver af typerne.

Boldøvelser
Boldøvelserne træner børnenes grov- og finmotorik, de-
res reaktionstid, deres koordination og fornemmelse for 
kropsposition.
 
• Få bolden til at snurre på fingeren.

• Transporter bolden 30 meter uden at den rører jorden 
og uden brug af hænderne.

• Deltagerne skal undersøge hvor mange gange de kan få 
bolden til at hoppe efter kast i luften eller efter at have 
slået den ned i gulvet. 

• Deltagerne hopper, mens de slår bolden i jorden. Kan 
varieres ved, at de hopper rundt (forlæns, baglæns, 
sidelæns) og slår bolden i jorden.

• Deltagerne hopper med bolden mellem fødderne, knæ-
ene, lårene, på den ene fod, i takt med at de dribler, i 
takt med et stykke musik.

• Deltagerne skal prøve at slå bolden i jorden med andet 
end hænderne.

• Deltagerne skal dreje rundt mens de hopper og slår 
bolden i jorden.

• Deltagerne kaster bolden højt op i luften, hopper op  
og griber bolden mens de er i luften.

• Hver deltager har hver sin bold, og kaster bolden fremad 
på forskellige måder, og skal forsøge at nå den, inden 
den rører jorden anden gang.

• Hula-hop-ringe placeres i forskellige afstande fra delta-
gerne. Deltagerne kaster bolden så den rammer jorden 
i hula-hop-ringene.

• Deltagerne kaster bolden op og griber den højt eller lavt 
med én eller to hænder, på ryggen, lader den ramme 
jorden og tæmmer den med bagdelen. 

• Deltagerne triller bolden ned ad ryggen og griber den 
før den rammer jorden. Står med armene løftet og tril-
ler bolden ned ad armen, bag nakken og over på den 
anden arm.

• Deltagerne står med bolden på oversiden af den ene 
fod, og spiller den over på den anden fod og jonglerer 
lidt med den.

• ”Jorden rundt”. Deltagerne spiller bolden fra foden til 
låret, til skulderen, op på hovedet, til skulderen, ned 
på det andet lår, til foden og tilbage igen. 

Grib bold bag ryg og tæm med bagdelen.

Grib bolden i luften.
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• Deltagerne balancerer med bolden på hovedet.

• Deltagerne klemmer fødderne fast om bolden og kaster 
den bagud og op i luften, og griber den inden den lander 
på jorden.

Boldøvelser	med	makker
Boldøvelserne med makker har ligesom ovenstående til 
formål at træne børnenes grov- og finmotorik, deres re-
aktionstid, deres koordination og fornemmelse for krops-
position. Derudover trænes børnenes rumlige orientering

Med hænderne
• Deltagerne kaster bolden på tværs af banen og varierer 

kastene. Der kan stilles forskellige krav til de enkelte 
afleveringer.

• Deltagerne laver et mål af to kegler og skal nu forsøge 
at score imellem keglerne. Øvelsen kan varieres ved at 
ændre afstanden til målet og størrelsen af målet. Brug 
evt. en kegle som forhindring ved træning af skruede 
skud.

• Brug basketpladen. Den ene deltager kaster bolden op 
på pladen så makkeren kan gribe den. Tænk her på 
hvilken vinkel, der skal kastes med for at ramme din 
makker præcist.

• Aflever bolden til en makker, som skal få bolden til at 
ligge stille på jorden så hurtigt som muligt.

• Prøv afleveringer i forskellige højder. Fx aflever bolden 
højt til en makker, som skal forsøge at gribe bolden så 
højt som muligt.

• Deltagerne dribler frit rundt på banen bytter bold med 
en anden deltager på et bestemt signal og dribler videre.

• Den ene deltager står med bolden, og den anden står 3-4 
meter væk. Deltageren med bolden begynder at drible 
og stopper foran den anden, der overtager bolden og 
dribler videre. Den første deltager vender om og går 
tilbage til startpositionen, og øvelsen gentages. 

• Den ene deltager står med benene spredte og armene 
strakt ud til siden. Den anden deltager står 3-4 meter 
væk med en bold. På et signal begynder deltageren med 
bolden at drible, dribler under armene hos den stående 
deltager, cirkler rundt om deltageren, dribler tilbage, 
stopper, og afleverer bolden til den anden deltager, som 
nu udfører øvelsen.

• Dribling side ved side med hver sin bold. På et signal 
fra underviseren, byttes der pladser og dribles videre 
med den anden deltageres bold. Øvelsen kan også laves 
gående og løbende.    

• Den ene deltager skyder med en basketball mod kurven 
mens den anden deltager griber reposten og afleverer 
ud til den skydende deltager. Tre skud til hver hvor-
efter de bytter. Kan varieres ved at ændre afstanden 
eller vinklen til kurven for hvert skud, eller ved at 
kombinere øvelsen med opdækning fra yderligere en 
eller to deltager. 

Med fødderne
De fleste af de øvelser som er angivet ovenfor under ”med 
hænderne” kan også benyttes til træning med fødderne. 
Nedenfor er tillige andre ekspempler.

• Parvis ’jonglering’ med en bold, uden at bolden rører 
jorden. Hvor lang tid/ hvor mange gange kan I jonglere 
til hinanden, uden af bolden rammer jorden?

• Parvis fodboldgolf: På et stort område opstilles et 
antal kegler. Keglerne nummereres. Den direkte vej 
til keglerne må gerne være forhindret af mål, buske 
eller lignende. Keglerne må også gerne være i for-
skelligt niveau. Børnene går sammen to og to med 
hver sin bold, eller tæller antal ”slag”, man skal 
bruge for at ramme kegler. Alternativt følges man 
rundt to og to om en bold og skiftes til at sparke. 
Børnene kan:

 - selv bestemme deres sparkeformer og strategi.
 - skiftes til at sparke eller lade den, der ligger længst 

væk fra keglen sparke hele tiden.
 - sparke med skiftevis højre og venstre ben.

 Børnene skal:
 - blive ved, indtil de rammer keglen.

Skyd og grib reposten.
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 Børnene må:
 - gerne ramme den andens bold med egen bold.

 Børnene må ikke:
 -  sparke til modstanderens bold.
  
• Langspark: Børnene er sammen to og to om en bold, 

og begynder med 6-8 meter imellem hinanden. De skal 
sparke til hinanden. Hver gang de har sparket, går de 
begge to skridt baglæns, og det bliver de ved med, indtil 
afstanden er så stor, at de ikke kan aflevere til makkeren. 

 Børnene kan
 - lægge bolden stille, inden de sparker til den.
 - sparke både høje og flade afleveringer.
 

Underviseren skal
 - sørge for at børnene er varmet godt op, før de skal 

sparke igennem.
 

Børnene må
 - gerne eksperimentere med forskellige spark og se 

hvilke, der kommer længst

Præcisionskast	og	gribefærdigheder
Øvelserne for præcisionskast og gribefærdigheder har til 
formål at træne børnenes finmotorik og præcision i forhold 
til boldbehandling, og deres reaktionstid, koordination 
og fornemmelse for kropsposition og rumlig orientering. 
	
• Se hinanden i øjnene. Kast bolden til hinanden uden 

at se direkte på bolden.

• To bolde til hver deltager. Kast den ene bold op i luften 
og ram den med den anden bold. 

• To bolde til hver deltager. Kast den ene bold op i luften, 
og se hvor mange gange du kan få den anden rundt om 
kroppen, inden du griber den første bold igen.

• Stikbold/Dødbold. Underviseren kaster bolden tilfæl-
digt ud blandt deltagerne. Det gælder for deltagerne om 
at få fat i bolden og med denne ramme en anden del-
tager. Når en deltager rammes, er denne ude af spillet. 
Hvis en deltager griber bolden, er kasteren ude af spillet. 
Variation: Når en deltager har fået fat i bolden, må per-
sonen gå tre skridt med den, mens de resterende skal stå 
stille. Eller: Hvis en deltager rammes og bliver ”død”, 
så er de spillere han/hun eventuelt ramte tidligere i 
spillet, (de ”døde”), fri og kan være med i spillet igen. 
Eller: De døde sætter sig, men hvis de får fat i en bold 
liver de op igen, hvis de kan aflevere til en anden 
”død” spiller.

• Pointkast. Læg hulahop-ringe eller afstandsbånd ud i 
en ”kastebane”. Jo længere væk de ligger, jo flere point 
kan man få når bolden lander i området. Kan udføres 
både enkeltvis og som hold.

 

• Længdekast. Deltagerne placeres med 5 meters afstand 
og kaster til hinanden og efterhånden som de kan kaste 
præcist til hinanden rykker deltagerne længere og læn-
gere fra hinanden. Boldtypen kan variere fra tennisbold 
til basketball.

• Højdekast. Kast med forskellig afstand over en bestemt 
linje/bom, eller en busk eller et lille træ udendørs.

• Grib reposten. Stå med fronten mod en væg. Kast bolden 
mod væggen, lad reposten lande på gulvet og grib den 
efterfølgende. Kan varieres ved at kaste bolden mod 
gulvet først, og lade reposten ramme væggen inden 
bolde gribes. Og derefter kastes bolden mod væggen 
og bolden gribes direkte herefter. Kan varieres med at 
bruge enten begge hænder, én hånd, eller skiftevis.

• Overhånds zigzag kast. Deltagerne opstilles på to rækker 
med ansigtet mod hinanden og tre til fem meter imel-
lem hinanden, hvor en af deltagerne i enden af rækken 
begynder med bolden. Deltageren kaster overhåndskast 
mod en af de andre deltagere i den modsatte række, som 
griber bolden med begge hænder og returnere den med 
det samme til en anden deltager med et overhåndskast. 
Denne deltager kaster også straks bolden videre, osv. 
Deltageren, der starter øvelsen, har et lager af bolde og 
tager en ny bold op, så snart det første kast er afslut-
tet. Øvelsen kan varieres ved at skifte kastehånd mel-
lem højre og venstre hånd og ved at bruge forskellige 
boldstørrelser. Man kan evt. lade den første deltager 
afgøre, hvilken type af kast der skal anvendes, så de 
andre deltagere i bare laver det samme kast, som den 
de modtog bolden fra... 

• Overhåndskast-stafet. Gruppen deles i flere hold af ca. 
seks personer pr hold. Hvert hold deles i to og stiller 
sig op med ansigtet vendt mod hinanden og tre til fem 
meters afstand. Den forreste spiller i køen afleverer 
bolden til den forreste spiller i den anden kø. Efter 
aflevering skiftes kø. Spillet vindes af det hold, der 
hurtigst når at aflevere og modtage fx 30 gange (holdet 

Zig-zag kast.
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tæller højt) eller et antal rotationer (når sidste spiller 
har afleveret seks gange). 

• Rullende mål. Del deltagerne i små hold. Holdene kaster 
på samme tidspunkt gummibolde med rotationskast på 
en rullende medicinbold tværs over gulvet. Deltagerne 
skal stå bag en afmærket/optegnet linje. Registrer hvert 
holds score (antal gange medicinbolden rammes). Benyt 
både højre og venstre arm.

• Bold-kreds med rulleskøjter. Deltagerne stiller sig op 
i en rundkreds med en til to meters afstand mellem 
hinanden. En af deltagerne, A, starter med en bold, som 
kastes til en af de øvrige deltagere, B, samtidig med, at 
A siger B´s navn. Efter at bolden er blevet grebet af B, 
skøjter A over på B´s plads. Samtidig hermed spiller 
B bolden videre til en af de øvrige deltagere. B siger 
naturligvis også denne persons navn samt indtager 
dennes plads. Variation: Øvelsen kan eventuelt laves 
med flere bolde.

• Partibold med rulleskøjter. Deltagerne inddeles i to 
jævnbyrdige hold med mindst fire personer på hver. 
Til spillet benyttes der én bold. Hvert hold skal nu for-
søge at spille bolden til hinanden så mange gange som 
muligt, uden at en af spillerne fra modstanderholdet 
berører den. Hvis et hold formår at lave 10 afleveringer, 
uden at modstanderne rører bolden, får holdet et point, 
og bolden afleveres til modstanderne.

 
 Banestørrelsen tilpasses deltagernes niveau og antal. 

Det hold, som først får 10 point har vundet.

• Bold-tagfat med rulleskøjter. I Bold-tagfat er der en eller 
to fangere. De ”frie” har helle, hvis de har en bold. 1- 3 
bolde - alt efter deltagerantal - spilles rundt mellem de 
”frie”, så fangeren har svært ved at fange nogen. Får 
fangeren fat i en bold, bliver han eller hun ”fri”, mens 
den, der kastede bolden, bliver fanger. I tilfælde af at 
en af de ”frie” bliver fanget, byttes der også roller.

Gribe	studsede	bolde
Øvelser hvor der trænes i at håndtere studsede bolde, har til 
formål at forbedre børnenes finmotorik og præcision i for-
hold til boldbehandling, og deres reaktionstid, koordination 
og fornemmelse for kropsposition og rumlige orientering. 
	
• Kast gennem benene. Parvis stående overfor hinanden. 

Den ene partner studser bolden mellem benene til den 
anden partner, som griber bolden og returnerer bolden 
på samme måde.

• Par-studs. Parvis stående en til to meter overfor hinan-
den med ansigterne mod hinanden. Hver deltager har 
en bold i den ene hånd. Samtidig studser hver deltager 
bolden over til partneren. Hver deltager griber bolden 
med den modsatte hånd. Bevægelsen gentages; bolden 
kastes/studses fra hånden som greb bolden. Øvelse 
kan varieres i sværhedsgrad med boldens størrelse og 
afstanden mellem deltagerne.

• Ringspil. To hold med otte deltagere på hvert hold på 
en bane på tværs af ca. en tredjedel hal-størrelse. Hvert 
hold deles i to gange fire deltagere, hvor halvdelen af 
holdet er på banen, og den anden halvdel er udenfor. På 
banen er der placeret fem hulahop-ringe vilkårligt. Der 
spilles med hænderne, og når man har bolden, skal man 
stå stille. Deltagerne scorer ved at studse bolden i en af 
de fem ringe til en medspiller. Man spiller i tre minut-
ter, hvorefter to nye hold kommer på banen, således det 
bliver tre minutters spil og tre minutters pause.

• Tøndebåndsspil på rulleskøjter. Del deltagerne op i 
to jævnbyrdige hold og placér fem-otte tøndebånd på 
jorden. Banens størrelse tilpasses deltagernes antal og 
niveau. Der scores point ved, at bolden studses ned i 
et tøndebånd og gribes af en medspiller i opspringet. 
Boldindehaveren må ikke berøres. Det scorende hold 
beholder bolden efter en scoring. Der må ikke scores i 
det samme tøndebånd to gange i træk.

Drible
Driblinger træner balance og timing under bevægelser 
med en bold, foruden fornemmelse for kropsposition og 
rumlig orientering.

Med hænderne 
• Dribl bolden i otte-taller mellem benene.

• Fange-leg med hver sin bold. Kan varieres ved, at fan-
geren skal prøve at røre så mange som muligt indenfor 
en given tidsperiode. 

• Deltagerne dribler langs med banens linjer, og når de 
møder en anden deltager ændrer de driblehånd, vender 
om eller ændrer retning.

• Deltagerne forsøger at tegne en genstand eller skrive 
deres navn med driblinger på gulvet.

• ”Tryklufts-bor”. Deltagerne dribler rundt på banen og 
efterligner et trykluftsbor (drible højt, lavt, langsomt, 
hurtigt)

Par-studs.
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• ”Bil-spillet”. Deltagerne er spredt ud over banen med 
hver sin bold og efterligner en bil. Deltagerne begynder 
i startpositionen, hvor bilen holder stille, og samtidig 
med at motoren startes, begynder deltagerne at drible 
rundt på banen (fremad, bagud, højre og venstre) i takt 
med, at bilen kører. Ved rødt lys (underviseren råber 
”rødt lys”) stopper bilerne, og deltagerne stopper med 
at drible. De begynder at køre fremad igen, når under-
viserne råber ”grønt lys”, og returnerer til startstedet.

• Drible-staffet. Som en almindelig stafet, hvor hver 
deltager dribler med en bold. Kan varieres på mange 
måder; forlæns, baglæns eller sidelæns løb, løbe eller 
hoppe med bolden, løb slalom, løb rundt om makker, 
rundt om banens cirkler, osv. 

• Signal-legen.  Deltagerne har en bold hver og står på 
en linje med ansigtet mod underviseren. Når børnene 
begynder at drible, viser underviserne i hvilken retning 
deltagerne skal gå (højre, venstre, fremad, bagud, osv.) 
Hvis underviseren holder sine arme lavt, må deltagerne 
drible til begge sider, hvis underviseren løfter sin højre 
hånd må deltagerne drible til venstre (og omvendt). 
Hvis underviseren løfter begge arme må deltageren 
drible baglæns.

• Fange-leg/Tag-fat. Alle deltagerne har hver deres bold 
og løber driblende rundt på banen. En af deltagerne 
”er den” og skal forsøge at røre de andre. Børnene, 
som bliver rørt, stopper og strækker en arm i vejret og 
venter på at blive rørt og befriet af en anden deltager. 

• ”Skift bold”. Deltagerne dribler rundt på banen og 
skifter bold med en af de andre deltagere, når de mødes 
(uden at stoppe med at drible). 

• Deltagerne placeres i fire hold i hvert af de fire hjørner 
på en banehalvdel, med en bold til hvert hold. På et 
startsignal fra underviseren dribler den første deltager 
fra hvert hold til midten af banehalvdelen, stopper op, 
drejer rundt, afleverer bolden til den næste i rækken 
på sit hold og løber tilbage stiller sig bagerst i rækken. 
Vinderen er det hold, som inden for en given tidspe-
riode laver flest afleveringer.   

Med fødderne
 Løbedribling. En dribleform hvor der foretages et be-

grænset antal boldberøringer over en længere distance.
 
• Speeddribling. I speeddribling har foden i modsætning 

til løbedribling, mange flere boldberøringer. Det giver 
bedre kontrol men reducerer samtidig løbehastigheden. 

• Vinkeldribling. Deltagerne dribler fremad med hver sin 
bold og ændrer dribleretning på et signal fra undervi-
seren.

• Drible-kongeløber. Ved fx 20 deltagere på en hånd-
boldbane er der sytten driblere og tre fangere, hvor 
hver dribler har en bold – fangerne har ikke. Målet for 
driblerne er at komme fra den ene ende af banen til den 
anden uden, at fangerne rører bolden. Fangerne skal 

Drible bolden i ottetaller mellem benene.

Dribling med fødderne.
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forsøge at røre driblernes bolde. Driblerne har ”helle” 
bag banens endelinier, men må højest opholde sig her 
fem sekunder ad gangen. Når en driblers bold bliver 
rørt, trilles den uden for banen, og dribleren bliver 
medfanger. Spillet slutter, når alle er blevet fangere. 

• Stå-trold. Ved fx 10 deltagere benyttes en halv hånd-
boldbane. Otte driblere med hver sin bold og to fangere 
uden bold. Fangerne skal forsøge at fange driblerne. 
Når driblerne er blevet rørt af en fanger, skal de stille 
sig med spredte ben og hænderne op over hovedet. 
De endnu frie driblere skal drible deres bold imellem 
benene på en fanget spiller for at befri ham/hende. Ak-
tiviteten kan varieres via i antallet af fangere i forhold 
til antallet af driblere. Banens størrelse kan varieres i 
forhold til deltagerantallet – jo større bane i forhold 
til deltagerantallet jo sværere er det for fangerne at 
fange driblerne. Desuden kan aktiviteten varieres ved, 
at fangerne skal røre bolden i stedet for dribleren, så 
driblerne bliver trænet i at beskytte deres bold.

Stafetløb
Stafetløb tilfører konkurrencemomentet til udførelsen af 
de motoriske og tekniske færdigheder, som er indeholdt 
i stafetten. Børnene søger dermed at udnytte sine fær-
digheder til det ypperste, så modstanderne får kamp til 
stregen eller besejres. Formålet er således at få et billede af 
børnenes evne til maksimal udnyttelse af færdighederne. 
Lav lige hold.

• Diverse stafetter hvor kun fantasien sætter grænser. 
 Fx alm. løb, hinke, baglænsløb, forhindringsbanestafet, 

slalombanestafet, ”kør trillebør”, hoppestafet, krab-
begang, hop som kanin/frøer, osv.   

• Hoppestafet. Deltagerne deles ind i fx fire hold, og en 
given bane måles op. Første strækning hop på et ben. 
Anden strækning gadedrenge-hop. Tredje strækning 
harehop. Fjerde strækning ”3 spring” – skifte vis højre 
– højre - venstre eller venstre – venstre - højre.

• Karklude-stafet. To eller flere hold har hver to karklude. 
På vej ud ’løber’ deltagerne på karkludene og på vej til-
bage har deltagerne hænderne på karkludene. Stafetten 
kan varieres ved at en af deltagerne på holdet løber frem 
til deltageren, når denne er ”løbet” til vendepunktet, 
og tager fat i benene sådan, at han/hun laver trillebør 
på tilbagevejen. Tabes karkluden skal man tilbage til 
stedet, hvor den ligger.

• Kålormen. Deltagerne deles i to hold, der står på en 
lang række. Den bagerste deltager maver sig frem til 
den forreste gennem de andres ben og stiller sig forrest 
i køen. Næste person starter så hurtigt som muligt, til 
alle har været igennem. Aktiviteten kan varieres ved 
at deltagerne ligger sig på alle fire skulde ved skulder, 
og yderste deltager kravler/maver sig igennem tunnel-
len af knæ og albuer. En anden variation er, at yderste 
deltager ligger på ryggen og trækker sig ved hjælp af 
armene igennem tunnelen. 

• Gøg og Gokke. Deltagerne er parvis sammen, den ene 
deltager ligger på maven bag sin makker og fatter om-
kring anklerne. Når makkeren tager et skridt frem, 
trækker den, der ligger på gulvet, sig med frem, så 
der kan tages et nyt skridt. Øvelsen kan varieres ved, 
at den liggende deltager ligger på ryggen, eller ligger 
på maven foran den gående deltager, og dermed skal 
skubbe sig væk når der tages et skridt.

Stafet løb.



39Team Danmark

• Rullepølse. Deltagerne er sammen parvis, og den ene 
står foran den anden. Den første deltager løber ned i 
den anden ende af lokalet/banen og lægger sig på alle 
fire. Den anden deltager løber lige efter og springer over. 
Så hurtigt som muligt skal den første rejse sig og løbe 
ned i den modsatte ende og den anden deltager løber 
efter osv.

• Bære-stafet. Fem deltagere på hvert hold. De fire af 
deltagerne skal bære den femte fra den ene ende af 
lokalet/banen og tilbage igen. Alle fem fra holdet skal 
bæres én gang, så holdet kommer til at løbe fem ture.

• Rytter og stridsvogn. To eller flere hold, hvor én af 
deltagerne, rytteren, sidder på en gulvtæppeprøve, der 
ligger på gulvet, så den kan glide hen ad gulvet. To af 
de andre deltagere, hestene, skal via en snor/et reb/
bælte trække rytteren ud til et punkt og tilbage igen. 
Alle på holdet skal prøve at være rytter og hest.

• Tunnelstafet med dribling. Hvert hold består af en ser-
ver og nogle tunneldannere på række. Bolden spilles 
(sparkes, trilles, kastes) gennem tunnelen af serveren, 
forbi den sidste i rækken, som derefter dribler op og 
overtager serverens plads. Herefter rykker denne hen 
og bliver den første i tunnelen. De øvrige deltagere 
rykker en plads bagud. 

• Vandstafet. Hvert hold har en bane på ca. 20 meter. Ved 
startstedet står et fad med vand og i den anden ende fx 
et stort glas. Hver deltager har et sugerør, og det gælder 
for holdet om første at fylde deres glas med vand ved 
hjælp af sugerøret.

• Rullebold-stafet. To eller flere hold med samme del-
tagerantal, opstilling i langsiddende og samme slags 
bold til hvert hold.  Den forreste på hvert hold lægger 
bolden mellem egne fødder, ruller henover ryg/nakke 
og fører dermed bolden til den næste, der tager bolden 
og lægger den mellem egne fødder, osv. Hvilket hold 
når først baglinjen/målet.

• Trillebør-stafet. To hold, hvor deltagerne ”kører” parvis. 
En deltager er trillebør, og en er ”chauffør”. Deltagerne 
bytter på halvejen. Alle på holdet skal gennemføre 
begge opgaver, inden stafetten er afgjort.

• Tog-stafet. Markér en bane med lige strækninger, kurver 
og nogle forhindringer. Lad den første deltager på hvert 
hold være lokomotiv og starte. Toget løber en bane og 
kobler en vogn på (=en deltager). Løber en bane mere, 
og til slut løber hele holdet. Efter den fulde bane, kobles 
den første deltager af (lokomotivet). Derefter kobles 
vogn efter vogn af til alle har gennemført.

• Plint-stafet. Cirka 20 meter foran hvert hold stilles en 
plint. Ved startsignalet løber tre deltagere fra holdet 
frem til plinten. To af deltagerne løfter låget af plinten, 
mens den tredje hopper i. Låget sættes på igen. (NB! 
Vær opmærksom på om børnene synes det er ubeha-
geligt at blive lukket inde). De to resterende deltagere 
løber tilbage til sit hold. De samme to løbere eller to nye 
løber frem mod plinten igen for at slippe deltageren i 
plinten ud igen, og alle tre løber tilbage. Alle deltagere 
skal nogle gange havne i plinten. Lad holdene finde 
deres egne løsninger. Tænk på at plinten skal passe 
til børnenes højde, og instruér deltagerne i at bøje i 
benene, når de løfter låget på plinten. 

Tunnelstafet.
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• Længdesprings-stafet. (NB! Kun indendørs). Hvert hold 
har en tyk madras frem foran sig med den glatte side 
nedad. En fra hvert hold hopper et længdespring på 
madrassen, så den glider en lille smule, og løber tilbage 
til holdet og skifter med den næste deltager. Nu løber 
den næste deltager frem mod madrassen og laver et 
længdespring på den. Stafetten fortsætter indtil ma-
drassen passerer en given mållinje.

• Løft benene boldstafet. Deltagerne inddeles i to el-
ler flere hold. Deltagerne på samme hold ligger på 
ryggen med strakte ben og i forlængelse af hinanden, 
således at fødderne er ved hovedet af personen foran. 
Forreste mand starter med bolden klemt fast mellem 
benene, ruller op på skulderne og afleverer bolden til 
den bagved siddende som har løftet benene for bedre 
at kunne modtage den. Når sidste mand har modtaget 
bolden løber denne op foran. Holdet som først får alle 
igennem har vundet.   

• Ø-vejen. Deltagerne inddeles i to eller flere hold. Hvert 
hold har to tøndebånd. Når startsignalet gives, lægges 
det første bånd på gulvet – og førsteløberen stiller sig 
i tøndebåndet. Derefter lægges det andet tøndebånd 
foran det første, og løberen hopper op i det nye tønde-
bånd. Det tomme tøndebånd flyttes nu op foran osv. 
indtil deltageren er fremme ved den aftalte distance. 
Variation: Legen kan også leges med tre tøndebånd og 
to deltagere ad gangen.

AVANCeReDe	BALANCeøVeLSeR
Avancerede balanceøvelser stimulerer udviklingen af bar-
nets balanceevne i relation til helt konkrete balancefær-
digheder. Derudover styrker øvelserne børnenes evne til 
at holde balancen i forbindelse med idrætsaktiviteter (og 
bevægelse i det hele taget), ligesom at musklerne bliver 
styrket og der kommer bedre stabilitet omkring ledene. 
Balanceøvelser forbedrer også koordinationen samt evnen 
til at reagere hurtigt ved uventede bevægelser. 
	
Håndstand
Formålet med håndstande er at træne balance, rumlig 
orientering og fornemmelse for kropsposition, samt statisk 
kropsstyrke.

Tekniske fokuspunkter
1) Fingrene spredte og fremadrettede
2) Armene i skulderbredde
3) Albueleddene indad-roterede og spændte (”låste”)
4) Fuld udstrækning i skulderleddene
5) Hoften strakt og kun et lille svaj i lænden (spændte 

sæde- og lårmuskulatur)
6) Hovedet lettere bagoverbøjet 
7) Knæ- og fodled strakte

• Håndstand parvis. Deltagerne er sammen parvis, hvor 
den ene deltager udfører håndstanden, mens den an-
den styrer (hjælper) bevægelsen opad og modtager fra 
siden uden det strakte ben. Skulderne placeres fremme 
foran hænderne, der støtter med flad hånd på gulvet 

og hovedet løftes. Sædet løftes hvorefter det bagerste 
ben svinges ved at lave et afsæt med det bøjede ben. 

• Håndstand i færdig form op ad væg. Samme teknik 
som ovenstående men uden assistance fra partner.

• Håndstand i færdig form uden støtte. Samme teknik 
som ovenstående, uden assistance og med afsæt med 
forskudt fødder.

• Håndstand med samlede ben. Deltagerne hopper til 
håndstand med bøjede, samlede ben, og når balancen 
er fundet strækkes benene helt ud op mod loftet.

• Håndstand med strakte ben. Deltagerne hopper til 
håndstand med strakte, spredte ben, og når balancen 
er fundet strækkes benene op mod loftet. Variation: 
Benene holdes strakte og samlede.

• Vejrmølle til håndstand. Deltagerne udfører en vejr-
mølle, hvor de drejer sidelæns og forsøger at stoppe 
op og holde balancen i håndstandspositionen.

Håndstand parvis.
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Baglæns	Kolbøtte
Baglæns kolbøtter har til formål at træne balance, rumlig 
orientering og fornemmelse for kropsposition. 

• Nakkerulning.  Deltagerne ruller baglæns op på nakken 
og sætter hænderne i måtten med tommelfingeren mod 
øret.  Til sidst øves i at klemme albuerne mod øret og 
sætte lidt af med hænderne. (Forøvelse til baglæns 
rulning).

• Baglæns rulning. Indledningsvis udføres baglæns rul-
ning på et skråplan med den tykke måtte. Herefter ud-
føres rulningen på rullemåtte eller på et skråplan med 
rullemåtten placeret oven på et springbræt. Sluttelig 
udføres den færdige form fra hugsiddende stilling til 
ned på bagdelen til rulle henover nakken til afsæt med 
hænderne til slutstilling i hugsiddende stilling igen.

• Baglæns kolbøtte. Fra hugsiddende position lader delta-
gerne sig ”falde” bagover indtil hænderne kan placeres 
ved siden af hovedet. Fra denne position føres benene 
hen over hovedet, videre til hugsiddende position, hvor 
øvelsen afsluttes.

• Forgrenet baglæns kolbøtte. Samme øvelse som oven-
over, dog udføres den med benene strakte og spredt ud 
til siden.

• Baglæns kolbøtte mod håndstand. Baglæns kolbøtte 
udføres som ovenfor beskrevet, og i stedet for at af-
slutte øvelsen til hugsiddende på gulvet, strækkes op 
til håndstand når deltagerne har fundet balancen i den 
lodrette position.

Vejrmøller
Formålet med vejrmøller er at træne balance, rumlig ori-
entering og fornemmelse for kropsposition. 

• Lav og høj vejrmølle. Bevægelsens rytme, håndisæt-
ningen, afsæt og landing trænes ved passage af gulvets 
streger, over tryllesnore, over lave bænke og plintblokke 
i følgende rækkefølger:

• Lav vejrmølle. Først trænes vejrmølle med korrekt 
håndisætning, afsæt, med bøjning i hoften og hvor 
benene holdes under hoften i møllebevægelsen frem 
mod landingen.

• Høj vejrmølle.  Dernæst trænes ”rigtig” vejrmølle med 
korrekt håndisætning, afsæt, og hvor hofterne og benene 
strækkes helt ud møllebevægelsen frem mod landingen.

• Præcisionsvejrmøller. Vejrmøllerne udføres med hen-
blik på at kunne kontrollere retning og bevægelsesmøn-
steret. HUSK at øve vejrmøllerne i ”begge retninger” 
fra begyndelsen.

• Vejrmølle gennem tove. Deltagerne udfører en vejrmølle 
mellem gymnastiksalens tove.

• Vejrmølle på gulvets streger og/eller cirkler og hulahop-
ringe.

• Serier af vejrmøller i den færdige form. Deltagerne står 
med fødderne let adskilte, og tager et sidelæns skridt 
hvor armene sænkes mod gulvet, og benene sparkes 
lodret op over hænderne. Herefter føres det første ben 
ned mod gulvet efterfulgt af den andet ben, og delta-
gerne stiller sig i sidelæns position med benene let 
adskilte. Vejrmøllerne gentages i et på forhånd aftalt 
antal gentagelser (2,3,4 eller 5)

Vejrmøller	mod	væg
Formålet med vejrmøller mod væg er at træne balance, 
fornemmelse for kropsposition, samt statisk kropsstyrke 
i håndstandpositionen.

• Mod madras. Deltagerne udfører en halv vejrmølle i 
den færdige form op mod en madras. Deltagerne bliver 
stående i håndstandposition, når de har fundet balan-
cen.

• Mod væg. Som ovenstående, men nu blot mod væggen.

• Mod partner. Som ovenstående, men nu blot op mod 
en anden deltager.

 
• Variation med redskaber. Ovennævnte øvelser for vejr-

møller mod væg, kan desuden udføres på fx bænke og 
plinte eller lignende redskaber, eller mellem gymna-
stiksalenes tove op mod madras/væg. 

 

Baglæns rulning.
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VANDAKTIVITeTeR:
Udover at undervisning i svømning er en integreret del 
af idrætsfaget i folkeskolen, kan arbejdet med de basale 
og fundamentale færdigheder i svømning være med til at 
stimulere den helkropslige færdighedsudvikling. Samtidig 
betyder vandets særlige egenskaber – tyngden, tempe-
raturen og smagen – at aspekter som eksempelvis sans-
ning, balance og rumfornemmelse kan inddrages på nye 
og anderledes måder i idrætsundervisningen, end der er 
mulighed for på land. 

Udgangspunktet for undervisningen bør være de fire grund-
læggende færdigheder for vandaktiviteter; elementskift 
(El), vejrtrækning (Vt), balance (Ba) og bevægelse (Be) som 
vist i figuren for de fire grundlæggende færdigheder i svøm-
ning (Kilde: Dansk Svømmeunion, Moderne Svømning. 
Rettighederne tilhører Dansk Svømmeunion.) 

Disse grundlæggende færdigheder understøtter dels ud-
viklingen af de helkropslige færdigheder, og er dels en 
forudsætning for en efterfølgende indlæring af de fire svøm-
mestilarter rygcrawl, crawl, butterfly og brystsvømning.  
Herunder er vist eksempler på øvelser inden for de fire 
kategorier. Virkeligheden er naturligvis mere kompleks end 
denne teoretiske inddeling af øvelserne, og for de fleste af 
øvelserne gælder det, at man træner flere af de fire grund-
læggende færdigheder på en og samme tid. Eksempelvis 
vil øvelsen ”håndstand i vand” træne både balance og 
vejrtrækning, og varieres øvelsen derudover med ”gå på 
hænder”, trænes den grundlæggende færdighed bevægelse 
ligeledes. 

De fire grundlæggende færdigheder vil, afhængig af øvel-
sen, således skabe forskellige grader af fællesmængder, 
og de færdigheder som øvelsen træner, udover kategorien 
den er beskrevet i, er nævnt i parentes efter øvelsen. Som 
underviser er det vigtigt at have fokus på, hvilke(n) af de 
grundlæggende færdigheder en øvelse træner, for at sikre, 
at alle fire færdigheder trænes og udvikles hos børnene. 
Derudover er det med til at skabe en motiverende og alsidig 
undervisning, der såvel giver børnene sanserige oplevelser 
som et forøget færdighedsniveau.      
        
For en mere uddybende beskrivelse af de fire grundlæg-
gende færdigheder, og svømmeundervisning i det hele 
taget, kan Dansk Svømmeunions bog ”Moderne svømning” 
anbefales ligesom det kan anbefales at benytte Dansk Svøm-
meunions DVD ”Når børn lærer at svømme” i forbindelse 
med undervisning i de fire grundlæggende færdigheder 
og de fire stilarter; rygcrawl, crawl, butterfly og bryst-
svømning.

elementskift
Formålet med elementskift er at børnene kan skifte kontrol-
leret mellem det faste, det flydende og det luftige element, 
og er (især) en vigtig forudsætning for at kunne selvredde 
– eksempelvis ved, at barnet kan redde sig selv op på bas-
sinkanten eller en badebro, hvis det ved et uheld falder i 
vandet. NB! Vær opmærksom på sikkerheden i forbin-
delse med øvelser for elementskift, da der er risiko for, 
at børnene kan komme til skade på bassinkanten og 
hårde redskaber i forbindelse med nogle af øvelserne.

• Krabbekravl: Børnene kravler sidelæns hen langs med 
bassinkanten. Variation: Kravle under vandet (Vt), kravl 
op over kanten og ned igen.

• Vandgang: Børnene går, løber, hopper på forskellige 
måder rundt i bassinet (Ba, Be). Variation: Parvis eller 
i mindre grupper. Rundt om redskaber. Bunden må 
kun røres i bestemte områder – eksempelvis de sorte 
streger/fliser.  

• ”Jeg gik mig over sø og land”: Sanglegen gennemføres 
som på land, med fokus på forskellige gang og hop-
peformer (Ba, Be).    Håndstand i vand.

Elementskift
At skifte kontrolleret fra et 

element til et andet i 
forbindelse med vandaktivitet

Vejrtrækning
At have effektiv vejrtrækning i 
forbindelse med vandaktivitet

Balance
At kunne opretholde balancen i 
forbindelse med vandaktivitet

Bevægelse
At foretage bevægelse med 
henblik på at skabe fremdrift 

eller rotation i forbindelse med 
vandaktivitet

Figur 2.4. De fire grundlæggende færdigheder for vandaktiviteter.
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• Rullekæde: Børnene sidder på kanten i en lang række 
med armene omkring skulderne/armene på hinanden. 
Underviseren skubber til det yderste barn i den ene af 
enderne ned i vandet, og resten af kæden følger efter 
ned i vandet (Vt). Variation: Kan også udføres sid-
dende på hug, stående foroverbøjet (hænder fæster på 
anklerne), og kan udføres såvel sidelæns, forlæns og 
baglæns afhængig af børnenes niveau.

• Springparade: Børnene springer i vandet på en masse 
forskellige måder (Vt). Variation: Underviseren ind-
lægger forskellige kriterier som eksempelvis drejning 
i luften, land på bagdelen o.l., og øvelsen kan også 
udføres parvis eller i mindre grupper. 

• Vandet er giftigt: Der laves en redskabsbane af kæmpe-
plader, dækringe o.l. i vandet, hvor børnene skal kravle, 
gå, hoppe og springe imellem de enkelte redskaber uden 
at falde i vandet (Ba). 

• Surfing: Børnene springer ud på en kæmpeplade, for-
søger at lande stående, surfer så langt ud i bassinet som 
muligt på pladen og hopper i vandet, når der ikke er 
mere fremdrift (Vt, Ba). 

• Hula-hop-ralley: Børnene kører ralleyløb ved at stille 
sig inden i en hula-hop-ring og gå eller løbe rundt i 
bassinet og lyde som en bil (Be).

• Hop i ringen: To hula-hop-ringe placeres på vandover-
fladen. Børnene skal forsøge at hoppe ned i den første 
hula-hop-ring på fødderne og komme op igennem den 
anden (Vt). 

Elementskift.

Vandet er giftigt.

Hula-hop-ralley.
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Vejrtrækning
Færdigheden vejrtrækning omhandler kontrol over vejr-
trækning i forbindelse med aktiviteter i vandet, og kan 
inddeles i indånding, vejrholdning og udånding. Formålet 
ved øvelserne er at stimulere børnenes fortrolighed med 
vandet, således de kan trække vejret afslappet og opnå fuld 
glæde af vandet som aktivitetsområde. 

• Puste til flydende ting i vandoverfladen. Variation: 
Parvis eller i mindre grupper. Samtidig med bevægelse 
rundt i bassinet (Be).

• Sten-saks-papir under vandet. Børnene er sammen 
parvis og laver sten-saks-papir siddende på bunden. 

• Stå-trold. Legen gennemføres som på land i et område 
af bassinet hvor deltagerne kan bunde. 

• Dykkerlege. Forskellige lege hvor dykning indgår. Ek-
sempelvis:

 Opsamling af dykkeringe fra bunden (Be).
 Konkurrence om hvem der kan dykke længst (Be) NB! 

Vær opmærksom på sikkerheden, og at børnene ikke 
dykker længere, end det er forsvarligt.

 Dykke-redskabsbane, hvor børnene dykker gennem en 
bane af forskellige synkende redskaber (Be).      

• Ringstafet: Børnene går sammen parvis og placerer sig 
modsat hinanden i bassinet – en med en dykkering og 
en uden. På signal fra underviseren dykker de frem mod 
hinanden og afleverer dykkeringen og vender tilbage til 
startpositionen. Det par, som kommer først, har vundet 
(Be). Variationer: Flere gange frem og tilbage. Dykning 
med flere/forskellige redskaber. Dykning på forskellige 
måder, osv. 

• Sælhunde-tagfat: Børnene inddeles i sæler og spæk-
huggere, og øvelsen går ud på, at spækhuggerne skal 
fange sælerne under vandet. Underviseren placerer en 
mængde hula-hop-ringe rundt i bassinet som ”huller 
i isen”. I disse huller har sælerne helle og kan ikke 
fanges af spækhuggerne. Spækhuggerne trækker vejret 
i særlige spækhuggeråndehuller eller ved kanten (Be).

• Tunnelen: To børn holder hinanden i hænderne i vand-
overfladen, og de andre børn skal krybe herunder og ”i 
gennem tunnellen” (Be).

• Nikke til bolde: Der placeres en række forskellige bolde 
på vandoverfladen. Børnene skal dykke ned, kigge efter 
boldene, og nikke til dem (Be). Variationer: Hvor mange 
bolde kan du nikke til i samme neddyk? Inddeling i to 
hold. Hvilket hold kan nikke flest bolde ind til hver 
sin kant?

• Gæt og grimasser: Børnene holder hinanden i hænderne 
parvis, og går ned under vandet samtidig. Det ene barn 
laver grimasser, og den anden skal fortælle, hvad kam-
meraten gjorde. 

   

Kontrol af vejrtrækning.

Ståtrold.

Sælhunde-tagfat.
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Balance
Formålet med færdigheden balance er, at børnene opnår 
kontrol over kroppens balance i vand ved at skabe ligevægt 
mellem vandets og kroppens opdrift, kroppens tyngde og 
modstanden og kraften fra de bevægelser, der udføres. 
Børn med en god balance i vand kan udføre (svømme)
bevægelserne i vandet på en mere rolig og afslappet måde 
uden mange uhensigtsmæssige bevægelser. 

• Søstjerner: Børnene ligger sig frit i bassinet på ryggen 
eller maven, med armene og benene spredt ud til siden, 
så de former en søstjerne. Variation: Børnene er sam-
men i en rundkreds med hinanden i hænderne, hvor 
hver anden lægger sig i rygliggende eller maveliggende 
flydestilling uden, at de slipper hinandens hænder.

• Slæbebåd: Børnene er sammen parvis og skiftes til at 
slæbe/trække hinanden rundt i bassinet i flydestilling. 
Variation: ”Slæbebåden” kan tage forskellige greb, fx 
omkring anklerne, omkring hofterne, omkring armhu-
len. ”Slæbebåden” kan skubbe i stedet for at trække. 
Øvelsen kan laves som en konkurrence parrene imel-
lem.    

• Træstammerulning. Børnene er sammen parvis. Det 
ene barn ligger udstrakt med strakte arme, mens det 
drejes rundt om sin længdeakse af det andet barn flere 
gang i træk. Variation: Øvelsen udføres enkeltvis, så 
det enkelte barn selv udfører rulningen.  

• Balancelege på store plader. Eksempelvis:
 Børnene skal balancere på hver deres plade – på hvor 

mange forskellige måder kan der balanceres?
 Håndstand på plade på dybt vand uden at røre bunden 

(Vt).
 Alligator-kamp: Børnene er sammen parvis og sidder 

på hver sin plade, hvorfra det gælder om at vælte sin 
modstander af pladen. 

• Bold-svømning: Sidde på en bold og bevæge sig rundt 
i bassinet (Be). Variation: Forskellige størrelser på bol-
dene. Kan børnene bevæge sig rundt i vandet stående 
på en bold? 

• Hvirvelstrøm: Børnene går sammen i en rundkreds med 
hinanden i hænderne, hvorefter de alle løber sammen 
vej rundt. På et aftalt signal fra underviseren slipper 
børnene hinanden, og lader sig flyde med strømmen 
ud i bassinet. 

Balance i vand, søstjerne.

Slæbebåd.

Alligator-kamp.

Balance på plade.
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• Hula-hop stafet: Børnene inddeles i to eller flere hold. 
En række hula-hop ringe placeres med cirka en halv 
meters afstand i bassinet. Børnene sætter af fra bas-
sinvæggen og glider gennem ringene under vandover-
fladen. Holdene får point efter hvor mange hula-hop 
ringe, de glider igennem (Vt).

• Baglæns kolbøtter. Deltagerne trækker knæ mod bryst 
og bøjer bagover i nakken. De bruger armene til at 
”padle” baglæns rundt omkring deres tværakse. Varia-
tion: En skummadras ligges på kanten og ud i bassinet. 
Deltagerne laver baglæns kolbøtter på land hen over 
madrassen, fortsætter ud i vandet og fortsætter med en 
eller flere kolbøtter, når de er kommet ned i vandet. 

• Cowboy og indianer. Deltagerne går sammen parvis 
og skiftes til at være cowboy og indianer. Indianeren 
sætter af fra bassinvæggen som en pil og skal forsøge 
at ramme cowboyen, som placerer sig fire til otte meter 
ude i bassinet. Når cowboyen er ramt, bytter deltagerne 
rolle. 

  
Bevægelse	
Bevægelse er en grundlæggende forudsætning inden for 
idræt, og formålet med bevægelse i vandet er at skabe 
fremdrift eller rotation. 

• Dyrene i havet: Børnene går sammen parvis og efterlig-
ner forskellige dyr fra havet. Parret laver i fællesskab 
fremdrift som dyret.

• Pladefræs: Børnene ligger på maven på en surfplade, 
og ved hjælp af armene skaber de bevægelse og fræser 
rundt i bassinet (Ba). Variation: Øvelsen kan også ud-
føres som stafet, hvor børnene på holdene skiftes til at 
fræse en bane/rute gennem bassinet.

• Kæmpeplade-dyst: Børnene inddeles i et lige antal 
grupper, så grupperne kan dyste mod hinanden parvis 
på hver sin side af en kæmpeplade. Øvelsen gælder 
om at skabe så meget fremdrift at modstanderholdet 
skubbes bagud (Ba).

• Vand-rotationer: Børnene eksperimenterer med at dreje 
om forskellige akser, så de for hver omdrejning ændrer 
akse eller rotationsretning (Vt, Ba). Variation: Børnene 
skal rotere om forskellige redskaber, fx en aqua-orm, 
en badering eller siddende på en bold.

• Vand-bøtter. Børnene laver kolbøtter i vand ved at træk-
ke knæ mod bryst og hagen ind mod brystet. De bruger 
armene til at ”padle” rundt omkring deres tværakse. 
Variation: En skummadras ligges på kanten og ud i 
bassinet. Deltagerne laver kolbøtter på land hen over 
madrassen, fortsætter ud i vandet og fortsætter med en 
eller flere kolbøtter, når de er kommet ned i vandet.

Hula-hop stafet.

Crawl og butterfly teknik.

Vandbøtter.
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• Krokodillen jager: Børnene går rundt på hænderne 
på lavt vand med maven vedt mod bunden (Vt, Ba). 
Variationer: Kan også laves som en ”tag-fat”, hvor ét af 
børnene er krokodille, mens de andre bevæger sig rundt 
som fisk i vandet, indtil de bliver fanget af krokodillen, 
hvorefter de hjælper med at fange fiskene.

• Indianer-svømning: Børnene laver asymmetriske møl-
learmtag og benspark samtidig med, at de roterer om 
længdeaksen, så de skiftevis ligger på ryggen, siden og 
maven, osv. Variation: Øvelsen udføres parvist, hvor 
børnene forsøger at udføre bevægelsen synkront med 
hinanden.

• Drivanker: Børnene er sammen parvis, hvor det ene 
barn svømmer/bevæger sig rundt i bassinet, mens det 
andet barn hænger fast og driver efter det svømmende 
barn (Vt, Ba). Variation: Børnene er flere sammen (tre, 
fire eller fem), hvor nogle laver fremdrift, mens andre 
driver.   

 
• Kaos-bold: Børnene inddeles i to hold og placeres 

på hver deres banehalvdel, hvor der er lagt en masse 
bolde ud. Det gælder for holdene om at tømme sin egen 
banehalvdel ved kaste boldene over på modstanderens 
banehalvdel. Det hold, der har færrest bolde på sin 
banehalvdel, når øvelsen afsluttes, har vundet. Varia-
tion: Før børnene må kaste boldene, skal de udføre en 
rotation omkring bolden. Børnene må ikke røre boldene 
med hænderne og skal i stedet for sparke/skubbe bolden 
med fødderne.Krokodillen jager.

Kaosbold.
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kapitel 3
fysisk abc
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Fysisk	træning	af	børn	skal	altovervejende	ske	gennem	
legeorienterede	aktiviteter	og	øvelser,	og	underviseren	
kan	i	de	fleste	tilfælde	helt	oplagt	inddrage	øvelser,	der	
stimulerer	andre	træningsområder	som	fx	motorik,	teknik	
og	sociale	elementer	i	den	fysiske	træning.

Konditions-	og	udholdenhedstræning
Konditions- og udholdenhedstræning har selv ved en stor 
træningsmængde kun en begrænset effekt i den første del 
af den præpubertære periode (0. til 3. klasse). Det betyder 
ikke, at der ikke er en effekt, men at den ofte ikke umid-
delbart er målbar. Fx gælder det, at børn som træner meget 
løbetræning (oftest) vil kunne løbe fem km hurtigere end 
de, som ikke træner løbetræning, men også at det kan 
være svært at påvise ved en måling af deres kondital. 
Sammenfattende kan man sige, at systematisk træning af 
kondition og udholdenhed ikke må være en dominerende 
faktor i træningen af præpubertære børn. Det er umid-
delbart tilstrækkeligt at træne andre elementer og så lege 
konditionen ind. Konditionen kan børnene udmærket 
udvikle tilfredsstillende gennem den øvrige træning, hvis 
træningen bliver tilrettelagt på en god måde. 
Sent i den præpubertære periode (4. til 6. klasse) virker 

aerob træning mere effektivt, og specielt hos piger kan 
det være vigtigt at arbejde med at øge den maksimale 
iltoptagelse – den aerobe effekt – da de efter indtræden 
i puberteten vil opleve et fald i kondition som følge af 
dannelsen af fedtvæv. 

Overordnet mål: Udvikling af helkropsfærdigheder.
Underordnet mål: Introduktion til legeorienteret opvarmning, fysisk træning og nedvarmning.
Ingen periodisering, men helårlig veltilrettelagt træning.

Alder:  - 5 6 7 8 9 10 11 12

”Kroppens ABC”: Agility, balance, koordination.
”Sportens ABC”: Løbe, springe, kaste, gribe, sparke samt andre generelle sportsfærdigheder.
Fysisk ABC: Hurtighed (1-5 sekunders sprint og lignende), styrke, bevægelighed, udholdenhed.

Legeorienteret træning

Generel, alsidig udvikling Fortsat alsidig udvikling

”Kroppens ABC”

”Sportens ABC”

”Disciplinspecifik ABC”  
(begyndende specialisering)

”Fysisk ABC”

Deltagelse i andre sportsgrene

Introduktion til idrættens normer og etik

Træningsmængde 3-7 timer ugentligt Træningsmængde 7-15 timer ugentligt

fysisk abc

Hensigten med den fysiske træning som den er beskrevet i dette kapitel, er at forbedre den fysiske kapacitet hos de 
deltagende børn og unge. Træning af den fysiske kapacitet dækker over træning af den aerobe og anaerobe kapacitet, 
såvel som træning af styrke og bevægelighed. Vi har valgt at samle disse træningsområder i begrebet Fysisk ABC. Ka-
pitlets tema er fremhævet på oversigten i figur 3.1.

Løb i skov/park.

Figur 3.1. Generelle prioriteringer af træningselementer i perioden fra 0.- 6. klasse. 
De elementer der ikke er fremhævet med farve bliver diskuteret senere.
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SPeCIFIKKe	KoNDITIoNS-	oG	UDHoLDeNHeDS-
øVeLSeR
Formålet med konditionsøvelser er at bevare og i nogen 
grad udvikle børnenes fysiske formåen. Det kan ske på to 
måder, nemlig ved at børnene kan løbe i længere tid, hvis 
hastigheden øges hvert minut som fx ved en yo-yo test 
(kondition). Det kan også ske ved, at børnene kan løbe 
i længere tid ved den samme hastighed (udholdenhed). 

Da børn af natur vælger at være aktive i korte perioder 
med mange pauser, bør træningen fortrinsvis være inter-
valpræget – dvs. med høj aktivitet i arbejdsperioderne og 
mange korte pauser. 

Konditionsøvelser
Til trods for at det aerobe bør leges ind, så er her først givet 
nogle øvelser, der er rene konditionsøvelser. Senere følger 
konditionsøvelser, der er mere legeprægede.

• Kvadratløb 1. Hver side af kvadratet er 50 meter langt, 
og der er placeret et hold i hvert hjørne. Der løbes/sprin-
tes på de to af siderne ( 7-14 sekunder) og deltagerne 
går på de andre to sider (40 til 50 sekunder). Skiftevis 
løb/sprint og gang på hver side i kvadratet.

• Kvadratløb 2. Deltagerne deles i fire grupper og placeres 
i hver af kvadratets fire hjørner. Grupperne jogger en 
længde, sprinter en længde og går en længde. Grup-
perne laver to til fire uafbrudte runder.

• Kontrolleret fart-polygon. Underviseren eller delta-
gerne laver en bane, hvor den maksimale løbetid er 15 
sekunder i alle retninger. Deltagerne deles op i mindre 
grupper, som starter på hvert sin position på banens 
startpunkter. Polygonen indeholder varierede fartbe-
vægelser; fx 40 meter jogging, 60 meter løb og 20 meter 
gang tilbage til udgangspositionen.  Runden gentages 
det ønskede antal gange.

• Naturløb. Underviseren laver en rute på 300 til 500 me-
ter i naturlige omgivelser. Ruten opdeles i skiftevis 100 
meter og 50 meter sektioner efter landskabets naturlige 
pejlemærker. Deltagerne går i 50 meter sektionerne og 
løber i 100 meter sektionerne. Hver deltager gennem-
fører ruten to til fire gange.  Mere rutinerede deltagere 
kan løbe hele ruten med varierende løbehastigheder i 
de forskellige sektioner.

• Cykling i kuperet terræn, hvor der op af bakke køres 
hurtigt, og ned af bakke køres mere afslappet.

• Cykling i fladt terræn, hvor der skiftevis køres hurtigt 
og langsomt.

• Cykling i højt tempo hvor deltagerne lægger på hjul af 
hinanden, og skiftes til at tage føringer.

Boldspil	og	lege
Formålet med boldspil og lege er i denne sammenhæng 
stadig det konditions- og udholdenhedsmæssige perspek-
tiv, men nu er der mulighed for at slå flere fluer med et 
smæk. Det er nemlig muligt også at øge deltagernes bold-
spilsfærdigheder, som fx timing i tid og rum, forholde sig 
til med- og modspillere, kaste, gribe, sparke, løbe med bold 
etc. 

0.-3. klasse.
• Stum- og larmebold. Bolden spilles med hænderne. 

Alle spiller med hinanden, ca. en bold pr. fem spil-
lere. Først spilles bolden bare rundt mellem spillerne, 
hvor man kun må aflevere, når man er sikker på at den 
bliver grebet, og man må ikke stå stille. Efter et stykke 
tid laver man den regel, at ingen må sige noget (stum-
bold). Børnene skal her lære at signalere til hinanden 
uden at bruge stemmen. Derefter laver man reglen, at 
alle skal kalde for at få bolden. Man kan også indføre 
regler om antal skridt og antal driblinger. Spillet kan 
også gennemføres med fødderne.

Stum og larmebold.
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• Parti-bold. To hold af tre til otte spillere på hvert hold 
(jo færre spillere på hvert hold, jo flere boldberøringer 
og jo højere intensitet). Der spilles med en bold, og det 
gælder blot om at bevare bolden inden for egne ræk-
ker. Man kan tilføje regler i forhold til, hvad man som 
underviser ønsker skal være i fokus. For de mindste 
skal det være så simpelt som muligt. Fx kan man spille 
med kun at gribe og aflevere bolden. Man må altså ikke 
drible eller løbe med bolden. Det er en god tilpasning, 
at alle skal holde en afstand på mindst en meter til 
boldholderen. Spillerne på det hold, der har bolden, 
skal gøre sig spilbare – dvs. løbe hen, hvor boldholde-
ren kan spille bolden til dem uden, at bolden bliver 
opfanget. Modspillerne skal modsat forsøge at komme 
mellem boldholder og modtager.

• Boldtagfat. Alle har en bold, fangeren undtaget. Spil-
lerne med bold dribler rundt.  Fangeren skal fange 
en spiller ved at få fat i bolden (det er ikke tilladt for 
driblerne at tage bolden op i hænderne). Når fangeren 
har fanget en bold (og dermed en spiller) hjælper den 
tilfangetagne spiller med at fange de andre og så frem-
deles, indtil alle er fanget.

• Hulahopringebold. Der placeres et antal hulahopringe 
på gulvet. Hvert par får en bold. Man scorer et point 
ved at studse bolden ned i ringen op til medspilleren 
på den modsatte side af ringen (bolden skal gribes, 
inden den rører gulvet igen). Man skal score på alle 

ringe, før man må score på en ring to gange. Der må 
ikke dribles og tages skridt med bolden, når man skifter 
ring. Det gælder om at få så mange point som muligt 
på to minutter. Man må ikke genere de andre spillere. 
Spillet kan udvikles ved, at:

a. man skal ramme ringen fra mindst to meters afstand
b. man må drible
c. man skal spille med fødderne mellem ringene
d. man må genere (stå i vejen for) de andre spillere…….

• Troldebo. Spillet er en form for ”kongeløber” med bold. 
Man har ”helle” i de to baneender. I midten kan man 
fanges af troldene. Troldene har ingen bold, medens 
alle andre har en bold, som de skal hånddrible med. 
Troldene skal forsøge at fange bolden – Når trolden 
rører bolden, skiftes roller, dvs. trolden bliver dribler, 
og dribleren bliver trold

• Haleleg. Alle spilere får en hale i bukselinningen – det 
er ikke tilladt at holde fast i halen. Alle har en bold og 
skal drible og fange haler samtidig (først i 2.-3.klasse)

• Kryds og bolle. Der stilles ni kegler op i et kvadrat (3 x 
3). To hold af tre personer, der alle har en vest i hånden 
til at starte med. Hvert hold har en bold. De to hold 
starter ca. 10 meter fra keglerne, og på signal dribler 
de to forreste spillere fra hvert hold til kvadratet og 
lægger en vest på en af toppene. Nu dribles tilbage, og 
bolden overlades til den næste i rækken. Derpå dribler 
den næste spiller og lægger sin vest. Det gælder for 
holdene om først at få tre på stribe. Når første spiller 
skal drible for anden gang, har han ikke en vest med 
og skal derfor flytte en af vestene til en anden kegle. 
Spillet fortsætter, indtil et af holdene har tre på stribe. 

4.-6. klasse
• Basketball med to bolde. Fem til seks deltagere på hvert 

hold. Hvert hold begynder med hver sin bold. Kan det 
ene hold erobre modstanderens bold, må de score med 
begge bolde. Hvert hold forsvarer og angriber en kurv. 
Boldholderen skal stå stille. Ingen kropskontakt.

• 2 mod 2 x 2. På en lille basketballbane (ca. 12x20m) 
spiller to hold med 4 deltagere på hver. Hvert hold deles 
i to gange to deltagere, hvor den ene halvdel af holdet 
er på banen, mens den anden halvdel er udenfor. Der 
spilles med en basketball, og målet er en basketballkurv. 
Der spilles efter tillempede basketballregler, dvs. ingen 
kropskontakt, og boldholderen må ikke tage skridt med 

Boldtagfat.

 

Figur 3.2. Kryds og bolle
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bolden. Der spilles med mandsopdækning, og interval-
lerne er to minutters spil og to minutters pause til hver 
deltager.

• 3 mod 3 x 2. På en lille basketballbane (ca. 12x20m) 
spiller to hold med 6 deltagere på hver. Hvert hold deles 
i to gange tre deltagere, hvor den ene halvdel af holdet 
er på banen, mens den anden halvdel er udenfor. Der 
spilles med en håndbold, basketball, volleyball eller 
fodbold. Målet er hele væggen i hver ende af banen. 
Deltagerne spiller med hænderne, og de må tage tre 
skridt med bolden – driblinger er ikke tilladt. Der er 
scoring, når bolden holdes mod bagvæggen, og der skal 
afsluttes indenfor ti sekunder ellers får modstanderen 
bolden. Intervallerne er to minutters spil og to minut-
ters pause.

• 4 mod 4 x 2. To hold med otte deltagere på hvert hold på 
en bane på tværs af ca en tredjedel hal-størrelse. Hvert 
hold deles i to gange fire deltagere, hvor halvdelen af 
holdet er på banen, og den anden halvdel er udenfor. 
Holdene scorer ved at skyde håndbolden mod væggen, 
og derefter skal en medspiller gribe bolden, inden den 
rammer gulvet. Hvert hold forsvarer og angriber en væg. 
Der spilles med hænderne, og der er mandsopdækning 
for alle. Man må tage ét skridt med bolden, og der må 
ikke dribles. Man spiller fire mod fire i tre minutter, 
hvorefter to nye hold kommer på banen, så hver del-
tager er aktiv i tre minutter og har tre minutters pause.

• Ringspil. I en tredjedel af hallen spiller to hold der 
hver består af to gange fire spillere som i spillet ”4 
mod 4 x 2”. På banen er der placeret fem hulahop-ringe 

vilkårligt. Der spilles med hænderne, og når man har 
bolden, skal man stå stille. Deltagerne scorer ved at 
studse bolden i en af de fem ringe til en medspiller. 
Man spiller i tre minutter, hvorefter to nye hold kom-
mer på banen, således det bliver 3 minutters spil og 3 
minutters pause. Se figur 3.3.

Stafetter
Formålet med stafetter er at lave fysisk træning i en kon-
kurrencesituation, hvor eleverne oplever spænding, men 
hvor konkurrencen ikke har den store betydning for den 
enkelte. Derudover kan indholdet i de forskellige stafetter 
farves, så man også får øvet andre færdigheder.

Basketball, 2 mod 2 x 2.

 

Figur 3.3. Ringspil
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• Liniestafet – på en volleyballbane løber hvert hold 
(maks tre pr. hold) frem og tilbage mellem streger og 
skifter efter hver hele omgang. (Se løbemønstret i fi-
guren). Der er mange vendinger i stafetten, hvilket gør 
den meget belastende. Man kan også tilføje forskellige 
bevægelsesopgaver ved udvalgte streger. Fx kan man 
ved midterlinien skulle stoppe og lave en kolbøtte, 
en vejrmølle (eller forsøg derpå), en mavebøjning, en 
rygstrækning, armstrækning eller drible fem gange etc. 
Se figur 3.4.

• Kurér-stafet. Fordel deltagerne i et ligeligt antal på 
hvert hold, fx otte på hvert hold med fire deltagere i 
hver ende af banen. Lav en løbestrækning på mindst 
40m. Deltagerne løber frem og tilbage én ad gangen fra 
den ene ende af banen til den anden, indtil undervise-
ren stopper dem. Tæl løbestrækningerne, hvor mange 
strækninger når hvert hold at løbe?  

• Række-stafet. Deltagerne organiseres i to eller flere hold 
med fire til fem på hver. Holdene står bag startlinjen, 
og på underviserens signal løber den første deltager i 
hver række så hurtigt som muligt frem til en kegle ca. 
ti meter fremme. Efter at have rundet keglen, løber 
deltageren tilbage til startlinjen og klapper hånd med 
den næste deltager i rækken – ingen deltager kan starte 
sit løb, før der er klappet hånd med den næste delta-
ger. Herefter stiller deltageren sig bagerst i rækken. 
Det vindende hold er det hold som afslutter stafetten 
hurtigere end de øvrige hold, og står i rækken som da 
stafetten begyndte. Efter første stafet kan man vælge 
at ændre holdene og variere med forskellige måder at 
løbe på, for eksempel løbe med bold, trille en bold, 
hoppe, løbe baglæns, sidelæns, på alle fire osv.

• Slalom-stafet. Stafetten organiseres som række-stafetten 
bortset fra, at deltagerne løber en slalombane mellem 
flere kegler placeret på banen frem for deltagerne. Sla-
lom-stafetten kan på samme måde som række-stafetten 
varieres med forskellige måder at løbe på, løbe med 
bold, trille bold, drible en bold, løbe med en medicin-
bold, osv. 

• Ærtepose-stafet. Et antal hold deles alle i to grupper. 
Grupperne stilles på række med fronten mod hinanden 
10-15 meter fra hinanden. Den forreste deltager fra 
hver af grupperne løber med ærteposen og afleverer 
til den forreste deltager fra den modstående gruppe, 
som dermed bliver den næste løber. Den første løber 
sætter sig ned på baglinjen. Stafetten slutter, når alle 
holdenes deltagere har løbet med ærteposen og har sat 
sig ned. 

• Ærtepose-transport. En ”løb-og-hent-leg” hvor holdene 
løber og samler en ærtepose ud af en kasse. Den før-
ste løber tager en ærtepose, og lægger den i en kasse. 
Den næste deltager løber hen til kassen så hurtigt som 
muligt, samler posen op, og løber tilbage til holdet og 
aflevere ærteposen til den næste deltager i rækken. 
Legen slutter, når den sidste deltager på holdet har 
modtaget en ærtepose og er returneret til start.

• Finders keepers. Deltagerne deles i to hold af fire til 
seks på hver. Holdende stilles to og to overfor hinanden 
med 15 meter imellem. Holdene er placeret til højre 
for og bag ved holdenes egne hulahopringe, med fire 
ærteposer eller bolde i. Opgaven for holdene er at få 
seks ærteposer eller bolde placeret i holdets egen hula-
hopring. Ved startsignalet løber holdets første deltager 
til det modsatte holds hulahopring, hvor han/hun tager 
en af ærteposerne/boldene i hulahopringen, vender 
tilbage til sit eget hold og lægger den i egen hulahop-
ring. Når ærteposen eller bolden rammer jorden, må 
holdets næste deltager løbe frem mod modstandernes 
hold efter en ærtepose/bold.  Stafetten slutter, når et 
hold har seks ærteposer/bolde i egen hulahopring.

Figur 3.4. Linje-stafet

Række-stafet.
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• Forhindringsbanestafet. Lav en eller flere lige baner 
med en kegle som vendepunkt (jo færre deltagere pr. 
bane jo bedre). Banen består af lave forhindringer som 
deltagerne kan løbe henover, ikke springe eller hoppe 
over. Placéres  forhindringerne tæt sammen ansporer de 
til hurtige skridt, og placeres de længere fra hinanden 
ansporer de til længere og færre skridt. Deltagerne løber 
banen med to skridt imellem forhindringerne, og der-
efter spredes forhindringerne ud, og der løbes nu med 
tre eller fire skridt imellem. Hækkeløbsrytmen omfatter 
landing plus tre skridt mellem forhindringerne, som 
fx morsekoden prik-streg-streg-streg.

• Lav en figur-bane (en sekskant, et ”lukket” M, en stjerne, 
osv.) med lige lange sider (fx 15m). Holdene kan løbe 
på samme figur-bane eller lave hver deres figur, blot der 
er lige mange strækninger af samme længde i figuren. 
Hver deltager løber en runde og giver depechen videre 
til den næste deltager eller rører ved den næste deltager, 
hvis ikke der benyttes en depeche. Stafetten gentages, 
så alle deltagere får løbet to til fire gange hver.

• Konkurrence-stafet. Lav en cirkulær løbebane med 
løbestrækninger på 50-100m og et udvekslingsområde 
til at udveksle depechen eller ved berøring sende den 
næste deltager af sted. Fire deltagere på hvert hold 
løber fire strækninger hver, så de ender samme sted, 
som de begyndte.  

• 25-50-75-100m-Stafet. Lav en bane på 100m og placer 
en deltager ved 25m, to ved 50m og 75m, og en ved 
100m. Første deltager løber fra 0 til 50m og udveksler 
depechen eller berører den anden deltager, som løber 
fra 50 til 25m. Den tredje deltager løber fra 25 til 75m, 
mens den fjerde deltager løber fra 75 til 50m, for at 
den femte deltager løber fra 50 til 100m. Stafetten er 
en ”evighedsstafet” og kan afsluttes efter et bestemt 
antal strækninger. Se figur 3.5.

• Forhindringsstafet. Stil nogen forhindringer med fire til 
seks meters afstand. Konkurrér to eller flere hold mod 
hinanden, som udveksler depechen som i en kurérstafet 
(se beskrivelse herover).

• Pointløb på rulleskøjter 2. Pointløb er en kendt disciplin 
indenfor speedskating. Her løber deltagerne rundt på 
en kortere strækning. Hver eller hver anden gang de 
passerer en given afmærkning, gives der 3, 2 og 1 point 
til henholdsvis den, der kommer først, den der bliver 
nummer 2, og den der bliver nummer 3. Efter 5 eller 
10 runder tælles der sammen, og den, der har fået flest 
point, har vundet. Legen fungerer kun, hvis alle står 
nogenlunde ligegodt på rulleskøjter.

• Stafet på rulleskøjter. Stafet er en anden speedskating-
disciplin. Her går deltagerne sammen parvis, således at 
parrene så vidt muligt er jævnbyrdige. De to personer i 
hvert par skal nu på skift løbe en eller to runder på en 
forudbestemt rundbane, hvorefter der skiftes. I hvert 
par er der altså hele tiden en person, der løber, og en 
person, der holder pause. Inden start besluttes det, 
hvor mange runder, der skal tilbagelægge. Det par som 
hurtigst løber det besluttede antal runder, vinder.

0 meter 25 meter 50 meter 75 meter 100 meter

Figur 3.5. 25-50-75-100m-Stafet
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STyRKe-	eLLeR	eKSPLoSIV	TRæNING	
Kraftudvikling hos børn og unge – også kaldet styrketræ-
ning – kan også indgå i træningen i den præpubertære 
periode, og der kan i denne periode forventes en udvikling 
af styrken i procent svarende til hos voksne. Børn kan na-
turligvis ikke løfte særlig meget sammenlignet med voksne, 
hvilket betyder, at den absolutte effekt vil være beskeden. 
Styrketilvæksten stammer i modsætning til voksne (der 
får større muskler) udelukkende fra forbedring i teknik. 

I den tidlige præpubertære periode (0. til 3. klasse) kan styr-
ketræningen passende gøres til en del af en opvarmning, 
hvor man arbejder med egen kropsvægt og koordination/
teknik på samme tid.

Senere i den præpubertære periode (4. til 6. klasse) kan 
man med fordel begynde at introducere styrketræning. 
Styrketræningen bør stadig have udgangspunkt i øvelser 
med egen kropsvægt, men kan nu kombineres med brug af 
f.eks. medicinbolde.	Reel vægttræning (med håndvægte, 
vægtstænger og maskiner) vil kræve uforholdsmæssig 
meget tid som følge af sikkerhedsproblematikken i for-
bindelse med det at løfte vægte og er ikke nødvendig for 
at stimulere til øget styrke. Fokus bør også i styrketræning 
være motorisk/teknisk orienteret for, at idrætsudøveren 
senere kan begynde den almene styrketræning. 

enkle	øvelser
Formålet med øvelserne er først og fremmest at intro-
ducere eleverne til styrketræning uden nogen form for 
vægte involveret og på en legende facon. Udover det rent 
styrkemæssige kan der også ligge andre facetter i øvel-
serne. Ofte er øvelserne også gavnlige med henblik på at 
udvikle samarbejde, da der i mange tilfælde er tale om 
samarbejdsøvelser.

• Brystkatapult. Deltagerne går sammen parvis, og den 
ene deltager ligger på ryggen med let bøjede ben, mens 
den anden lægger hele sin tyngde på den andens ben, 
ved at placere brystkassen mod fodsålerne. Deltage-
ren, der ligger på ryggen, stækker benene ud, og bøjer 
dem igen skiftevis. Jo mere han/hun bøjer i benene, jo 
sværere bliver det at få dem op igen.

• Sandwich. Par-armstrækninger, hvor det handler om 
at spænde i hele kroppen og at samarbejde. Den ene 
deltager ligger på ryggen og tager fat om anklerne på 
makkeren, mens den anden også tager fat om ank-
lerne, således de ligger modsat over hinanden. Begge 
begynder med strakte arme, og herfra bøjer de armene 
samtidigt, så der ikke kommer ubalance og strækker 
dem igen. Dette gentages, og deltagerne bytter position 
efter det aftalte antal gange.

• Cykling. Deltagerne ligger parvis på ryggen med fodså-
lerne mod hinanden og cykler med benene. Det stiller 
krav til koordination og samarbejde at få øvelsen til at 
forløbe blødt og glidende.

• Hanefægtning. Deltagerne er sammen parvis, og begge 
sidder på hug og bevæger sig ved hjælp af små hop. Ved 
at skubbe med håndfladerne forsøger de at få hinanden 
ud af balance.

• Rygpres. Deltagerne sidder parvis med ryggen mod hin-
anden og armene strakt ud til siden mod hinanden. Med 
fælles hjælp og ved at trykke ryggene mod hinanden 
skal deltagerne forsøge at rejse sig op fra siddende til 
stående stilling og ned igen uden at holde hinanden i 
hænderne. Kan evt. indledes med først at sidde på en 
bænk uden ryglæn.

• Armbrydning. Deltagerne ligger parvis på maven med 
ansigterne mod hinanden, den ene hånd under maven. 
Med den fri hånd griber de om hinandens hånd, og 
forsøger at få den andens hånd væltet bagover og ned 
i gulvet. 

• Kast fremad over hovedet med medicinbold. Deltagerne 
deles i par, der stilles med ansigterne mod hinanden 
med 2,5-3 meters afstand. Partner A holder bolden 
over hovedet og strækker armene bagud, hvorefter han/
hun med det samme bevæger armene fremad igen mod 
brystet hos partner B og kaster medicinbolden.  Efter 
at have grebet bolden over hovedet, returnerer partner 
B bolden tilbage til parter A igen ved at benytte den 
samme bevægelse.

Brystkatapult.

Sandwich.
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• Endekatapult. Øvelsen er en variant af brystkatapult. 
Den øverste deltager ”halv-sidder” med enden på fød-
derne. Denne variant opleves oftest som lettere end 
brystkatapult.

• Klapjagt. Deltagerne er sammen parvis og står over for 
hinanden med kort afstand. Med spredte ben forsøger 
man at jage hinandens hænder, så det handler om at 
være hurtig – såvel i forsvar som i angreb. Kan også 
laves med samlede ben.

• Benpres. Deltagerne ligger parvis på ryggen med læg-
gene på det ene ben tæt mod hinanden, mens det andet 
ben hviler let bøjet på gulvet. Deltagerne forsøger at 
presse modpartens ben væk fra sig.

• Armkrog. Deltagerne sidder parvis med ryggen mod 
hinanden og hinanden under armene/armene i krog. 
Deltagerne forsøger at få hinanden til at falde til en af 
siderne.

• Hofteløft med (medicin)bold. Parvis ligger deltagerne 
sammen på gulvet med siden til hinanden, det ene ben 
strakt lige op i luften, og det andet ben lettere bøjet med 
fodsålen på gulvet. Deltagerne hæver og sænker hoften 
for at rulle (medicin)bolden frem og tilbage mellem 
hinanden. 

• Maverulninger med aflevering af medicinbold. Delta-
gerne går sammen om en bænk, hvor de ligger benene 
på, mens de har ryggen mod gulvet. De sætter sig op og 
afleverer medicinbolden under bænken til makkeren. 
Uden en bænk sker afleveringen mellem benene på det 
tidspunkt, hvor begge er højest oppe i maverulningen.  
Kan varieres ved at tage en stor bold og trille den over 
underbenet og fødderne ved afleveringerne. Er delta-
gerne meget stærke, kan de forsøge at aflevere bolden 
uden at rulle den. En anden variationsmulighed er at 
aflevere bolden sidelæns under bænken til makkeren.

Endekatapult.

Klapjagt.

Benpres.

Armkrog.

Hofteløft med medicinbold.
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• Knæsiddende indkast med medicinbold. Deltagerne er 
sammen to og to siddende på knæ med det ene ben og 
på foden med det andet. Deltagerne laver lange indkast 
til hinanden med fremskudt hofte i kasteøjeblikket.

• Maverulninger med kast af (medicin)bold.  Deltagerne 
er sammen parvis, hvor den ene sidder på gulvet med 
bolden over hovedet, og den anden står. Den siddende 
deltager lavet et indkast til sin stående makker, der 
herefter kaster bolden retur, osv. Deltagerne bytter efter-
følgende. Variér øvelsen ved at støde (medicin)bolden 
fra brystet i stedet for at kaste den. 

• Rygløft med aflevering af medicinbold. Deltagerne 
ligger på maven parvis overfor hinanden med armene 
strakte. Den ene deltager har en medicinbold mellem 
hænderne, og aflevere den til makkeren i hovedhøjde. 
Det er vigtigt at deltagerne holder blikket på hinanden 
og ikke kigger ned i gulvet. Variér øvelsen ved at benytte 
en større bold, og trille den over en bænk i afleveringen. 

• Over- og mellemaflevering af medicinbold. Deltagerne 
står parvis med ryggen til hinanden og aflever først bol-
den til hinanden mellem benene, og afleverer derefter 
imod bolden over hovedet og så videre. 

• Brystkast med medicinbold. Deltagerne deles i par der 
står 2,5-3 meter fra hinanden med ansigtet mod hin-
anden. Partner A holder medicinbolden foran brystet, 

strækker armene opad og udad, og kaster bolden mod 
brystet af partner B. Efter at have grebet bolden, kaster 
parter B bolden tilbage til partner A.

• Hofte- og benløft med medicinbold. I modsætning til 
hofteløft gælder det her om at løfte både benene og 
hoften så højt, at bolden kan passerer derunder. 

• Drejekast med medicinbold. Deltagerne deles i par der 
står 2,5-3 meter fra hinanden med siden til hinanden. 
Partner B stiller sig med ansigtet rettet mod partner 
A, og kommer afleveringen i forkøbet ved at strække 
armene fremad. Partner A holder bolden ved hoften, 
og drejer kroppen mod partner B, strækker armene og 
afleverer bolden fra siden mod partner B. Efter at have 
grebet bolden, tager partner B den samme startposition 
(siden mod partner A), laver et drej, og returnerer bol-
den til partner A på samme måde.

• Scoop-kast med medicinbold. Begynd stående med 
spredte ben og hold bolden mellem benene. Bøj i knæ-
ene og stræk dem med det samme og kast bolden lodret 
op i luften med armene.  Stræk armene op for at gribe 
bolden, og returner til begyndelsespositionen. Øvelsen 
kan både laves enkeltvis som beskrevet her eller sam-
men med en makker.

Maverulninger med aflevering af medicinbold.

Knæsiddende indkast med medicinbold. 

Hofte- og benløft med medicinbold.

Drejekast med medicinbold.
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• Maveknas. Lig på gulvet med armene langs siden med 
en partner til at holde dine fødder på jorden. Knæene 
er bøjede. Løft overkroppen op og fremad, så brystet 
rører knæene. Slap af, og bring overkroppen stille og 
roligt tilbage til startpositionen. 

• Tilbagerul med medicinbold. Lig på ryggen med armene 
langs siden og hold en medicinbold mellem fødderne 
med knæene let bøjede. Løft benene op over hovedet, 
og sænk derefter benene tilbage til startpositionen. 
Variation: Lav øvelsen sammen med en makker, og kast 
bolden tilbage over hovedet. (NB! Når bolden er over 
ansigtet, placeres hænderne over ansigtet, så deltagerne 
kan gribe bolden, så den ikke lander oven på ansigtet/
hovedet.

• Kropstwist. Deltagerne er sammen parvis, hvor partner 
B holder makkerens fødder. Partner A holder hænderne 
bag nakken og bøjer lidt i knæene. Partner A læner sig 
lidt tilbage, med overkroppen i en skrånende position. 
Herfra drejes overkroppen så meget som muligt til 
venstre, og herefter drejes overkroppen mod højre så 
meget som muligt. Gentages ti gange til hver side.

• Et-bens-løft. Deltagerne ligger på maven, med armene 
strakt fremad. Venstre ben løftes så højt op som muligt. 
Benet sænkes mod gulvet, og højre ben løftes, osv.

• Bryst-løft og klap. Lig på maven med armene strakt 
fremad på gulvet. Løft brystet med strakte arme og udfør 
to eller tre klap med hænderne så højt oppe som muligt. 
Slap af i overkroppen og sænk armene mod gulvet.    

Spil/lege
Formålet med disse øvelser er at arbejde med styrke- og 
eksplosionsøvelser i en mere legende form, hvor der sam-
tidig er lidt konkurrence. Det er vigtigt, at man justerer 
øvelserne nøje efter, hvor meget eleverne allerede har 
arbejdet med styrkeelementer. Man kan fx justere ved at 
bruge forskellige typer af medicinbolde eller afstande. 

• Kaffemøllen. Deltagerne danner en rundkreds, og i 
midten af cirklen er der en deltager, som holder fast 
i enden af et sjippetov. Afstanden fra deltagerne til 
midten af cirklen er den samme som længden af rebet. 
Deltageren i midten svinger sjippetovet rundt i ankel-
højde, og når sjippetovet nærmer sig deltagerne, hopper 
de over det. Hvis sjippetovet rammer en af deltagerne 
i rundkredsen, går hun/han ind i midten af cirklen og 
svinger sjippetovet.

• Zigzag kast med medicinbold. To lige store hold stilles 
op på række, så de kan kaste medicinbolden i zigzag 
fire meter fra side til side mellem holdets deltagere. Den 
første deltager holder medicinbolden og kaster bolden 
med begge hænder til næste deltager, og så fremdeles 
fra deltager til deltager. Det hold som først gennemfører 
banen er vinder. Øvelsen kan varieres ved at kaste med 
én hånd, kaste over hovedet med begge hænder eller 
kaste fra siden.

• Sideafleveringsstafet med medicinbold. To lige store 
hold sidder på en række med strakte, spredte ben. Den 
første spiller holder bolden og vurderer afstanden til 
den næste deltager, så de kan lave en passende afle-
vering. Første deltager drejer mod højre, og afleverer 
bolden til næste deltager. Holdet fortsætter hermed så 
hurtigt som muligt, indtil bolden er nået frem til sidste 
deltager i rækken. Den bagerste deltager rejser sig op, 
løber frem til forreste plads i rækken, sætter sig ned, 
og begynder serien igen. Stafetten er færdig, når den 
første deltager er nået bagerst i rækken. Vinderen er 
det hold, der først når til enden. Øvelsen kan varieres 
ved at deltagerne afleverer medicinbolden skiftevis til 
hver side; afleverer bolden tilbage over hovedet; hol-
der bolden mellem fødderne, drejer rundt og afleverer 
bolden til fødderne på den næste deltager.

• Forhindringsbane med musik. Underviseren indspiller 
på forhånd ca. 10-20 sekunders musik, derefter ca. 10-
20 sekunders stilhed efterfulgt af ca. 10-20 sekunders 
musik, osv. Tiden med musik og stilhed tilpasses til 
deltagerne. Musik betyder aktivitet, mens stilhed be-
tyder hvile/skift af aktivitet. Før start gives en tydelig 
instruktion om udførelsen og antal runder på banen. 
Banen kan fx bestå af følgende elementer: Hoppe over 
plint i forskellige højder, hvor de skal ned på gulvet 
imellem; gå armgang i bom; hop over bænke med hæn-
derne på bænken; lave maverulninger med benene 
under en plint; hop over hver anden hæk og kravl un-

Sideafleveringsstafet med hænder.

Sideafleveringsstafet uden hænder.
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der hver anden; slå kolbøtter; englehop, ned på mave, 
armstrækning, englehop, ned på mave, armstrækning 
osv; hop i sjippetov; hop forlæns, baglæns.

• To-bens-sjipning. Deltagerne deles i grupper på tre, hvor 
to af deltagere holder i hver sin ende af sjippetovet, og 
svinger det rundt, mens den tredje deltager hopper op 
og ned og forsøger at undgå at blive ramt af tovet. Efter 
15-20 sekunder stoppes op, og rollerne byttes. Øvelsen 
kan varieres på følgende måder: Et-bens-sjipning på 
stedet; to-bens-sjipning forlæns gennem sjippetovet; 
et-bens-sjipning forlæns gennem sjippetovet; to-bens 
baglæns sjipning; et-bens baglæns sjipning; skiftevis 
et- og to-bena sjipning forlæns og baglæns.

• Loop-sjipning. To hold stilles op på række bag en 
startlinje. Hvert hold har en kegle stående 15 meter 
frem foran deltagerne. På startsignalet løber deltageren 
fremad, mens de sjipper, drejer rundt om (looper) keg-
len, og returnerer til startpositionen. Sjippetovet gives 
videre til den næste deltager, og den første deltager går 
bag i rækken. Hver deltager videregiver sjippetovet så 
hurtigt som muligt. Det vindende hold er det hold, som 
først har fået alle deltagerne igennem banen og bag ved 
startlinjen. 

Sprint/eksplosionstræning
Formålet med sprint- og eksplosionstræning er først og 
fremmest at stimulere børnenes evne i relation til at kunne 
lave hurtige og kraftfulde bevægelser. Det kan lyde meget 
banalt, men det er ofte et overset og lidet trænet område i 
idrætten blandt børn. Udover den træningsmæssige effekt 
på muskler og nervesystem virker denne form også gavnligt 
på knoglesundhed, da knoglevæv netop påvirkes ved store 
og kraftfulde belastninger.

• Fartleg. Deltagerne inddeles i to lige store hold – et 
rødt og et blåt hold – der placerer sig på række overfor 
hinanden med 15 meters afstand. En kegle placeres en 
meter foran hvert hold. Første deltager i ”rød række” 
løber over mod første deltager i ”blå række”, rører keg-
len og løber derefter hjem igen. Lige så snart han/hun 
har rørt keglen hos blå, løber blå deltager efter ham og 
prøver at fange ham/hende. Lykkes det ikke rører han/
hun bare keglen hos den røde deltager og løber derefter 
hjem. Rød deltager nr. 2 jagter derefter ham/hende, osv.  
Lykkes det at fange en deltager, går de begge om bag 
rækken og legen kører videre med nye løbere. 

• Makker-tagfat. En deltager udpeges til fanger og en til 
bytte. Resten af deltagerne deles op i par og danner en 
cirkel. Parrene står tæt sammen mave mod ryg, dog 
uden kropskontakt. Fangeren jager byttet såvel inden 
i cirkelen som lige udenfor. Hvis fangeren fanger byt-
tet, skifter de roller. Hvis byttet slutter sig til et par, før 
det bliver fanget, bliver den yderste deltager i parret 
til bytte. Underviseren kan udpege en ny fanger, hvis 
denne begynder at blive træt. 

Sprint- og eksplosionsløb.

Sjipning.
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• Egern og ræv. Underviseren udpeger et egern og en 
ræv, mens de øvrige deltagere går sammen parvis og 
stiller sig med front imod hinanden. Armene er strakt 
”i bro”, og er træer. Træerne spreder sig rundt på banen. 
Ræven jager egernet, der kan stå i helle ved at gemme 
sig i træet. Hvis egernet gemmer sig i træet, bliver den 
person som egernet vender ryggen til, til egern, og det 
”gamle” egern bliver til den ene halvdel af træet. Legen 
fortsætter, indtil alle deltagere har prøvet at være enten 
ræv eller egern.

• Loopet. Del holdet i mindre grupper på seks til otte 
deltagere. Fra en stående position løber (sprinter) del-
tagerne i et loop frem mod og rundt om en kegle, der 
står 10-30 meter fremme foran deltagerne. Efter de har 
rundet keglen, går de hurtigt tilbage. Kan gentages op 
til seks gange.

• Go, go, go, stop. En dirigent står 10meter foran de øvrige 
deltagere og kigger væk fra dem. Dirigenten råber ”go” 
så mange gange, som han eller hun synes, og derefter 
”stop”. På ”go” løber deltagerne frem mod dirigenten, 
og på ”stop” fryser de på stedet. Dirigenten vender sig 
og ser, om der stadigvæk er nogen, der bevæger sig. 
Den sidste deltager, som fanges i at bevæge sig, bliver 
dirigent i den næste runde.

• Sele-løb. Deltagerne går sammen parvis og placerer et 
reb eller et bånd omkring skulderen under armhulerne 
som en rygsæk på den ene af deltagerne. Den ene del-
tager holder i enderne af rebet/båndet og holder igen 
i forhold til den anden deltagers fremadrettede løb.  
For at modvirke modstanden, må deltageren skubbe 
kraftfuldt af mod jorden, let hældende fremad, og føre 
knæene fremad kraftfuldt. Fortsæt i et 10-15 meters 
løb, hvorefter deltagerne bytter rolle.

• Acceleration. Deltagerne skal hurtigst muligt tilbage-
lægge en opmålt strækning på 10-50 m efter et start-
signal af forskellige lyde eller visuelle signaler fra 
underviseren. Deltagerne kan både skulle løbe den 
samme længde og kæmpe om at komme først, eller 
den enkelte deltagers løbestrækning kan varieres efter 
deres færdigheder, således alle har mulighed for at 
vinde. Variation: Deltagerne kan starte fra forskellige 
udgangspositioner; siddende, liggende eller stående. 

• Dyrene i Hakkebakkeskoven. Deltagerne ligger på ma-
ven i en kreds. Del dem op i fem dyregrupper ved at 
pege på dem en ad gangen og sige f.eks.: Hjort, ræv, 
hare, egern, mus. Hjort, ræv, hare, egern, mus. osv. 
Når underviseren råber et dyrenavn, skal dyrene rejse 
sig op og løbe rundt på ydersiden af kredsen på deres 
løbemåde: Hjorten løber med lange spring, ræven løber 
langs jorden som en pil, haren hopper af sted, musen 
løber med bittesmå skridt og egernet springer og svæ-
ver fra gren til gren. Når deltagerne kommer tilbage til 
”deres plads”, lægger de sig ned i rundkredsen igen.  

 Variation: Efter et stykke tid kan underviseren variere 
med at eleverne skal ligge på ryggen eller i andre po-
sitioner. En anden variant er at eleverne løber over de 
liggende kammerater. Her kan sværhedsgraden forøges 
ved, at eleverne ligger sammenkrøbet på knæ eller 
hænder.

Egern og ræv.

Sele-løb.
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Sten saks papir.

• Blæksprutte-tagfat. Dan en stor gruppe med tyve til 
tredive deltagere. En eller to deltagere udpeges til blæk-
sprutte.  De resterende deltagere står langs væggen. 
Blæksprutten råber ”blæksprutte”, og deltagerne løber 
mod den modsatte væg. Hvis Blæksprutten fanger en 
deltager, hjælper denne blæksprutten med at fange de 
øvrige deltagere.

• Kaniner og haner. Deltagerne deles i to hold, med fire 
meter imellem hinanden og begge med en sikkerheds-
zone på ca. tre meter foran deres bagvæg. Det ene hold 
kaldes for kaninerne og det andet for hanerne.  Un-
derviseren råber navnet på det hold, som skal jage det 
andet hold mod dets sikkerhedszone. Dem, som bliver 
fanget, skifter til det hold, de er blevet fanget af.

• Sten, saks, papir. Deltagerne står sammen to og to ved 
midterlinien i gymnastiksalen/boldbanen. Parrene hug-
ger nu ”sten, saks, papir”, og vinderen sprinter ned 
mod baglinjen eller en kegle (ikke en væg!!), således 
den opnåede løbeafstand bliver på mellem 5-15m. 
Taberen skal forsøge at nå at fange (røre) vinderen, 
inden han/hun når sin baglinie. Variation: Der kan 
f.eks. spilles med bedst af fx tre forsøg. Desuden kan 
varieres i løbemåde: Forlæns, sidelæns, baglæns, løb 
med piruetter, hop, osv. undervejs.

Tolerancetræning	(eller	træning	af	anaerob	
	kapacitet)	
Navnet er måske ikke mundret, men denne form for træning 
har også sin plads, selvom tolerancetræningen kun bør 
fylde meget lidt i den præpubertære periode. Tolerance-
træningen sigter først og fremmest på at møde musklernes 
store krav til energi i begyndelsen med brug af ilt, men 
senere også uden brug af ilt. Tolerancetræning resulterer 
i at udøveren kan udføre hurtige og eksplosive ryk – ac-
celerationer, stop, vendinger og retningsskift – gentagne 
gange. Det er vigtigt i mange sportsgrene. Tolerancetræning 
kaldes også anaerob lactasid træning.

Effekten af træningen er, at udøverne fx kan løbe, cykle, 
svømme eller ro i længere tid ved en given hastighed i en 
begrænset periode eller gentagne gange i en kamp arbejde 
med høj belastning. 

Denne form for træning har generelt set samme effekt som 
hos voksne og kan fint trænes i præpuberteten. Effekten er 
kortvarig og vil altid kunne trænes, idet der ikke ser ud til 
at være en kritisk alder for anaerob træning. 

Tolerancetræning	bør	derfor	ikke	prioriteres	som	et	sær-
skilt	element	 i	den	præpubertære	periode.	Det	betyder	
ikke	at	træningen	overhovedet	ikke	skal	finde	sted,	Det	
vil	være	oplagt	at	udføre	den	anaerobe	træning	gennem	
fartleg,	stafetter,	fangelege	og	andre	bevægelser,	der	stimu-
lerer	til	en	maksimal	kraftanstrengelse	hos	de	deltagende	
børn	og	unge,	samtidig	med	at	motorikken	og	teknikken	
trænes.	Effekten kommer relativt hurtigt, så det man træner 
den ene uge, vil allerede i den næste uge kunne aflæses 
på præstationen.  

For at træne tolerance skal man arbejde med en høj arbejds-
intensitet, generelt kan man sige, at jo højere arbejdsinten-
sitet, jo kortere arbejdstid. Det er også vigtigt at forholde sig 
til at, det ikke er nok kun at arbejde med høj intensitet en 
gang, arbejdsperioden skal gentages flere gange. I figur 3.6 
nedenfor er givet nogle vejledende anvisninger. Da denne 
træning kan være temmelig ubehagelig at gennemføre, er 
det vigtigt at den opleves som sjov, da det ellers er svært 
at holde den fornødne intensitet. 

Tolerancetræning

Intensitet
Arbejds
periode

Pause
Antal 

gentagelser

Nær maksimal A 5-10 sek. 5-10 sek. 5-30

Nær maksimal B 5-15 sek. 5- 90 sek. 5-20

Høj 30 sek. > 30 sek. 5-15 sek.

Moderat—høj 120 sek. 2-6 min. Op til 10

Figur 3.6. Skema for tolerancetræning
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Toleranceøvelser
• Fartleg. Underviseren løber forrest og skifter mellem 

at sprinte hurtigt i 5-10 sekunder og derpå jogge i 5-10 
sekunder og gentage dette et antal gange. Skemaet 
ovenfor kan anvendes som opskrift.

• Seksdagsesløb. I Skolegården eller i en hal kan man 
nemt lave en oval bane på ca. 150 meter i omkreds og 
derpå sætte deltagerne i par og så lave seksdages løb, 
hvor hovedfeltet sætter tempoet og de øvrige jogger/går 
langsomt af sted. Når hovedfeltet indhenter en joggende, 
skifter den joggende plads med sin makker i hovedfeltet.

• Stafetløb. 
 Tre deltagere på hvert hold med en løbedistance på 

ca. 40 meter. Alle løber fx 10 ture. Tager i alt tre, fire 
minutter. 

 Kan også laves på stadion med to udøvere placeret på 
startlinien og en placeret 200 meter efter. Derpå sæt-
tes i gang, og løberne skifter til at løbe de to hundrede 
meter i højt tempo. Alle tre udøvere løber fem gange.

• Fodbold med to bolde. Hvis du har en gruppe, hvor det 
er muligt at lave to lige hold, er fodbold med to bolde 
en fantastisk sjov måde at arbejde med høj intensitet. 
De to bolde betyder også, at ikke så øvede spillere vil få 
flere boldkontakter end ellers. Ved scoring sættes bolden 
umiddelbart efter i spil igen oppe på midten. Det er også 
en god idé at have ekstra bolde liggende i målene, hvis 
en bold skulle blive skudt forbi mål. Spil små kampe til 
der er scoret 3 mål, og tag derefter korte pauser.

• Street Basket. Tre mod tre på en kurv er et fantastisk kræ-
vende spil, om end spillet kræver lidt forudsætninger. 
Man kan evt. justere på mulighederne for scoring, således 
at man får 1 point for at ramme det lille felt på pladen 
eller kurven og to point for at ramme ned i kurven. Spil 
i to minutters perioder og lav derefter udskiftning.

• Forhindringsbane på tid. Lav en forhindringsbane med 
fx løb, spring, kolbøtter, retningsskift, klatre i tov, arm-
gang eller lignende. Hver elev får først et prøveforsøg 
og derpå to eller tre forsøg med tidtagning. Praktisk kan 
man fint starte en elev ca. hvert 10. sekund, så der ikke 
bliver for meget ventetid. Tiden mellem starter skal 
bare være så lang at en elev ikke kan blive indhentet. 
Det kan man justere med længden af banen.

BeVæGeLIGHeD
Bevægelighed definerer vi som evnen til at komme i yder-
stilling i leddene.
 

Ved træning strækkes muskler, led og ledbånd. Ledbrusken 
bliver stærkere og bevægelsesudslaget bliver derigennem 
større. Bevægeligheden kan trænes ved dynamiske øvelser 
som fx arm- og bensving, hækkeøvelser, stående sidebøj-
ninger osv.

Bevægelserne udføres som flere rytmiske gentagelser til 
yderstillinger, uden at yderstillingen holdes.

Vi skelner således mellem bevægelighedstræning og smidi-
ghedstræning/udstrækning. Smidighedstræning/udstræk-
ning har i modsætning til bevægelighedstræning mere 
statisk karakter. Her strækkes muskler, led og ledbåndene 
ud i lange seje stræk. Denne form for smidighedstræning 
anbefaler vi ikke at prioritere tid til i den præpubertære 
periode. Der kan dog ligge en vis pædagogisk virkning, 
ved at vænne unge idrætsudøvere til at gennemføre disse 
øvelser, så de mestrer dem som voksne udøvere.      

Bevægelighedsøvelser	for	overkroppen
Formålet med de beskrevne øvelser er først og fremmest 
at vedligeholde eller øge bevægeligheden for overkropp-
pen, dvs nakke, skuldre, og ryg. Albueled og håndled er 
det normalt ikke nødvendigt at lave speciel træning for.
Nakke (stående)
• Nakken føres blidt fra side til side i halve rotationer 

både for og bag
• Kig skiftevis på bryst og loft
• Øret føres skiftevis mod venstre og højre skulder  

Skuldre
• Pendulsving. Armene svinges frem og tilbage fra vand-

ret position bagud til lodret position fremme.

Bevægelighed.
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• Vindmølle. Armene svinges hele vejen rundt i store 
cirkler. Enkeltvis eller begge arme – forlæns eller bag-
læns rotation. Armene skal så tæt forbi ørerne som 
muligt.

• Rotator. Deltagerne svinger begge armene rundt på 
samme tid, men hver sin vej. Skift retning. Armene 
skal så tæt forbi ørerne som muligt.

Ryg
• Sidebøjning med armene. Deltagerne står med spredte 

ben, strækker sig skiftevis fra side til side med den ene 
arm strakt over hovedet, og den anden arm på låret. 

• Sidelæns armsving. Deltagerne står med spredte ben, 
og fra denne position udføres armsving foran kroppen 
med begge arme samtidig. Deltagerne strækker helt ud 
i yderposition under svinget, hele vejen rundt.

• Torsovrid 1. Deltagerne står med spredte ben, bøjer i 
albuerne og holder armene i samme højde som skul-
deren. I denne position presser de skiftevis højre og 
venstre albue tilbage, således torsoen (overkroppen) 
vrides fra side til side. 

• Torsovrid 2. Deltagerne står meget bredstående og sæt-
ter skiftevis højre hånd på venstre fod og omvendt. Jo 
mere bevægelig man er, jo længere ud sættes fødderne.

• Svaje og Fælde. Stående med spredte ben og armene 
låst bag nakken svajes først bagover i ryggen, derpå 
bøjes ryggen hvirvel for hvirvel fremad. Når ryggen er 
ca. 90 grader i forhold til benene, bøjes benene samtidig 
med, at man krummer ryggen ind, til at hovedet kan 
tages mellem benene. Bevægelserne er kontrollerede 
uden at være meget langsomme.

Bevægelighedsøvelser	for	underkroppen
De beskrevne øvelser er først og fremmest for at vedlige-
holde eller øge bevægeligheden i underkroppen. 

• Pendulsving. Deltagerne ligger på ryggen med benene 
lodret op i luften. Benene svinges skiftevis op og ned 
fra den lodrette position.

• Vandret lunges. Deltagerne sidder på hug, med det 
ene ben bøjet og det andet strakt vandret ud til siden. 
Hænderne bruges som støtte på underlaget. Deltagerne 
føre nu skiftevis højre og venstre ben helt ud til strakt 
og tilbage igen til den bøjede position – ”hoppende”.

• Hæksiddende, Deltagerne sidder i hækkeløbspositio-
nen, og strækker hænderne fremad mod den fod, der 
peger frem. 

• Hofteflex. Deltager stiller sig med den ene fod på jorden 
og den anden i passende højde på et trin i ribben, eller 
på en plint eller en hæk. I denne position ”vugger” 
deltagerne hoften frem og tilbage (ind mod ribben og 
tilbage igen). Efter det aftalte antal gange, skiftes posi-
tion.      

• Lunges. Deltagerne ”går lunges”. Lunges er store skridt, 
hvor knæet på det bagerste ben kommer næsten ned og 
rører underlaget hver gang. Variation: Kan også udføres 
med hænderne bag nakken.      

Vindmølle.

Vandret lunges.
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Helkrop
Med helkropsøvelser kombineres bevægelighedstræningen 
af over- og underkrop

• Sidesvaj. Deltagerne står med godt fodfæste og spredte 
ben. Hænderne foldes og holdes bag ved hovedet. Delta-
gerne svajer nu skiftevis ned til den ene siden, op igen 
og ned til den anden side, således albuen peger mod 
gulvet/underlaget. Variation: Øvelsen kan også udføres 
med hænderne foldede men med armene strakt over 
hovedet.

• Save, save brænde. Deltagerne er sammen parvis og 
sidder med spredte, strakte ben og fodsålerne mod 
hinanden, og tager hinanden i hænderne. I denne po-
sition skiftes de til at trække hinanden frem således, 
at de skiftevis trækker og slapper af. Det er vigtigt at 
justere øvelsen afhængig af børnenes smidighed. Det 
kan gøres ved at lade børnene sidde med benene i mere 
eller mindre bredt ”V”.  Vær opmærksom på at børnene 
ikke må trække for voldsomt – heller ikke for sjov.

• Jorden rundt. Deltagerne står i armstrækningsposition, 
og svinger højre arm ud til siden, op i luften og ned 
på den anden side igen og støtter på underlaget igen, 
således, at deltagerne roterer en halv gang rundt om sig 
selv. Herefter gentages med venstre arm, så deltagerne 
kommer tilbage til udgangspunktet. Det vigtigt at del-
tagerne spænder i kroppen under hele rotationen. 

• Hoftetvist. Deltagerne sidder i ”krabbegang-position” 
med fødderne i gulvet og støttende med hænderne. 
Knæene drejes nu ned mod gulvet skiftevis til højre 
og venstre side, således lår, hofter og krop tvistes. 

Jorden rundt.
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taktisk og social abc

Idrætten er et fantastisk forum for udvikling af sociale 
kompetencer. Samarbejde, kommunikation, rollefordeling, 
kønsintegrering og –differentiering er alle eksempler på 
temaer, der dagligt anslås i idrætsundervisningen. Der er 
naturligvis også mulighed for at se mere pædagogisk ud-
fordrende opførsel end fx samarbejde, det hele afhænger 
af, hvordan man som underviser tackler situationen.

I det følgende skitseres øvelser og lege, der kan understrege 
forskellige sociale temaer som omdrejningspunkt 

SAMARBejDSLeGe
Formålet med samarbejdslegene er at give børnene mulig-
hed for at løse opgaver i idrætten og dermed lære, hvordan 
man samarbejder.

• Terningeleg. Børnene deles ind i hold på fire til otte 
deltagere. De sætter sig sammen i en rundkreds og 
finder på et kampråb. På hele gymnastiksalens gulv 
ligger der spredt 36 små sedler påskrevet opgaver (fx 
kravl op i øverste ribbe, slå tre kolbøtter, løbe en runde 
langs med banens yderlinje, osv.). På den side af sedlen, 
der vender nedad, står et nummer mellem 1 og 36. 

 En repræsentant fra hvert hold kommer ind i salens 
midtercirkel, og slår med en terning på holdets vegne. 
Terningens øjne indikerer det tal, som holdet skal finde 
på en af sedlerne. Efter et startsignal er givet, løber 
alle hver for sig rundt og leder efter holdets tal. Når 
en af holdets deltagere har fundet tallet, råber han/hun 
holdets kampråb, og de andre kommer løbende, læser 
opgaven og udfører den. Når opgaven er udført, følges 
holdet ind i midtercirklen for igen at slå med terningen. 

 Det tal, terningens øjne viser lægges, sammen med det 
foregående tal (fx 4 + 3 = 7), og summen af de to tal, er 
det tal, som holdet nu skal finde. Opgaverne, der står 
på sedlerne, skal udføres til punkt og prikke Ved snyd 
fratrækkes to minuspoint. Det hold, som først når til 
36 (eller derover), og finder sedlen med 36 påskrevet, 
vinder legen. Når sedlen er fundet, løber holdet ind i 
midtercirklen og råber deres kampråb højt, så man kan 
høre de er færdige og sætter sig derefter ned. Legen er 
enten færdig, når første hold når til 36, eller når alle 
hold har fundet sedlen med 36 på.   

• Find balancen. Deltagerne går sammen parvis og stiller 
sig med fronten mod hinanden, fødderne tæt sammen 
og tager hinanden i hænderne. Mens armene langsomt 
strækkes, fastholdes spændingen omkring det strakte 
hofteled, og parret falder væk fra hinanden til armene 
er strakte. Aktiviteten kan varieres på flere måder: 
Deltagerne fatter kun med en hånd (over kors) med den 
frie arm pegende udad/opad til flyvestilling; deltagerne 
vender siden til hinanden og fatter med inderste hånd, 
mens den frie arm føres ud til favn eller flyvestilling; 
deltagerne stiller sig med ryggen til hinanden og går 
lidt ned i knæ, før de med fuld rygkontakt gradvis 

spadserer udad på fødderne med hele fodsålen i gulvet. 
Fra denne position er der flere muligheder: Kroppen 
lænes frem, så man kun rører hinanden med sædet, 
knæene strækkes gradvist, mens der spadseres udad, 
til man kun rører hinanden med skuldrene, den ene 
fælder overkroppen frem, mens den anden med fuld 
rygkontakt spadserer udad, hvorefter der skiftes. Ende-
lig kan aktiviteten varieres ved, at den ene lægger sig 
på ryggen med fødderne mod makkerens hofteparti og 
spadserer gradvist udad, til kroppen er gennemstrakt 
fra nakke til fod.

• Vippen. Tre deltagere i en gruppe på række. ”Midter-
manden” lader sig langsomt falde bagud med kroppen 
helt spændt og strakt, indtil vægten hviler i hænderne 
på makkeren, der støtter mod skulderpartiet og skubber 
forsigtigt tilbage igen, så makkeren foran kan stoppe 
bevægelsen og sende den midterste retur. Deltagerne 
bytter, så alle prøver at stå forrest, midt i og bagerst. 

• Løfte træstamme. Fem til syv deltagere i hver gruppe, 
hvor den ene lægger sig på ryggen med armene ind 
til kroppen, gennemstrakt som en træstamme. To til 
tre deltagere på hver side går ned i knæ, fatter under 
skulder, hofte, knæ og løfter med ret ryg ”træstammen” 
op.

Løfte træstammer.

Find balancen.
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• Tov-trækning. Deltagerne deles i hold med fem til syv 
deltagere på hvert hold. Holdene går sammen om et 
kraftigt tov/reb – et hold i hver ende – med en sløjfe 
bundet på midten. Underviseren tegner tre kridtstreger 
på gulvet, en midterstreg og to målstreger to til tre meter 
herfra. Underviseren holder sløjfen over midterstregen, 
og når han/hun slipper den, er legen i gang, og holdene 
forsøger at trække sløjfen henover deres egen målstreg. 
Det hold, der får sløjfen over sin egen målstreg, har 
vundet. Legen kan varieres ved, at deltagerne står fx 10 
meter fra rebet, og begynder med at løbe hen til rebet.

• Slanger på rulleskøjter. I nogle slanger løber deltagerne 
på række med hinanden i hænderne, mens de i andre 
løber efter hinanden med fatning om hinandens hofter 
eller skuldre. Den største fordel ved at arbejde med 
slanger er, at eleverne arbejder i samme rytme og med 
samme øvelse. Herudover kræver slanger en god sam-
arbejdsevne. Deltagerne (og underviseren) udfordrer 
på skift hinanden. En deltager kan fx give ordre til, 
at alle skal stå på et ben, eller skal ned i hugsiddende 
stilling. Kun fantasien sætter grænser.

TILLIDS-	oG	KoNTAKTAKTIVITeTeR
Formålet med tillids- og kontaktaktiviteter er at lære ele-
verne at stole på hinanden, samt både at kunne give og 
modtage hjælp.	

• Transportbånd med løft. Deltagerne ligger på række 
på ryggen side ved side med armene strakt lige op fra 
skulderne. Bagerste deltager vender sig om på maven 
og hovedet modsat de andre og vandrer i sidelæns 
armgang henover rækken. De rygliggende deltagere 
fører den vandrendes ben sidelæns henover sig. Den 
vandrende deltager søger for at spænde i mave- og ryg-
muskulaturen, således at kroppen holdes helt spændt. 

• Blindføring på redskabsbane. Underviser og deltagere 
opstiller en redskabsbane, og deltagerne inddeles par-
vis, og hver par får et par blindbriller eller et tørklæde. 
Den seende deltager i hvert par fører nu ”den blinde” 
deltager rundt på redskabsbanen udelukkende ved 
hjælp af non-verbal kommunikation og hele tiden i 
kropskontakt og bevægelse. Herefter bytter deltagerne 
rolle.

• Løfte-vælte træstammer. Deltagerne går sammen tre og 
tre. Den ene deltager falder fremefter med strakte arme 
og spændt kropsstamme. De to øvrige deltagere tager 
imod, og vipper deltageren til håndstand og måske vi-
dere til rygliggende position på en tyk måtte. Herefter 
bytter deltagerne rolle.

• Skubbekamp med hænderne. Deltagerne går sammen 
parvis og stiller sig overfor hinanden. Begge fødder skal 
være på linie, og deltagerne står på tåspidserne på den 
ene fod og på hælen på den anden. I denne position 
skubber de med håndfladerne, indtil én af de to kom-
mer ud af balance. Variation: Stå med bredt spredte ben 
overfor hinanden i ca. ½ meters afstand. Her skubbes 
til hinanden med flad hånd. Den deltager, som flytter 
foden, har tabt.

• Føde en bjørn. Deltagerne går sammen tre og tre, hvor 
den første deltager lægger sig på ryggen på en flad 
madras med hovedet ”mod nord”. Den anden deltager 
lægger sig med sin mave på maven af den første delta-
ger med hovedet ”mod øst”, mens den sidste deltager 
lægger sig på maven over dem begge med hovedet 
”mod syd”. Den nederste og øverste deltager tager fat 
om hinandens ben, hvorved de får den midterste i 
klemme. Det er nu den midterstes opgave af befri sig for 
klemmen ved at krybe ud. ”Bjørnen fødes”, og herefter 
skifter deltagerne position.

• Udbryderkongen.  Deltagerne står med hinanden i 
hænderne i en rundkreds. En af deltagerne står i mid-
ten af kredsen og har til opgave at bryde ud af kredsen 
ved at mase/bryde med sin krop mod håndfatningen 
hos rundkredsens deltagere, indtil de må give slip på 
hinandens hænder. Når kredsen er brudt, skiftes til 
en ny udbryder. Variation: Legen videreudvikles til 
en fangeleg, hvor udbryderkongen skal fanges af de to 
deltagere, som har måttet slippe håndfatningen. Den, 
der fanger udbryderkongen, skal være ny konge.  

• Knus-tagfat med rulleskøjter. I Knus-tagfat er der hele 
tiden kun en eller to fangere - alt efter deltagerantal. 
De ”frie” har helle, når de giver en anden ”fri” et knus. 
To personer må kun knuse hinanden i 10 sekunder. 
Fangeren må dog ikke ”tælle” de to personer ud. To 
personer må ikke knuse hinanden to gange i træk. Når 
fangeren fanger en ”fri”, bytter de to roller. Variation: 
Aktiviteten kan også laves uden rulleskøjter.

Transportbånd med løft.

Føde en bjørn.
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BoLDSPIL		
Formålet med disse boldspil dels er at arbejde med rol-
ledeling. 

NB! Vær i forbindelse med anvendelse af boldspil op-
mærksom på, at aktivitetsniveauet kan blive relativt lavt, 
hvis deltagernes færdighedsniveau er begrænset. Dette er 
ofte demotiverende for de stillestående deltagere, hvorfor 
boldspil ikke anbefales uden forudgående træning i bold-
behandling. Desuden er det vigtigt at starte med at spille 
med helt små hold, en mod en, to mod to og så fremdeles.

De angivne spil egner sig bedst til børnene i 4.-6. klasse, 
da de kræver et vist teknisk niveau..
	
• Mix-fodbold. Der spilles fx seks mod seks, (jo yngre, 

jo færre på holdene), hvor det ene hold består af tre 
drenge, der er angrebsspillere og tre piger, der er for-
svarsspillere og målmand. Det modsatte hold har tre 
piger som angrebsspillere og tre drenge som forsvarere 
og målmand. Herved opnår man, at spillet ved den ene 
målende hovedsageligt vil varetages af pigerne, mens 
spillet i den anden målende hovedsageligt varetages af 
drengene.  Spillerne må ikke overskride midterlinjen, 
dvs. angrebspillerne skal blive på deres halvdel og om-
vendt.  Efter en periode bytter deltagerne banehalvdel, 
så alle får prøvet både at være i forsvar og angreb.  

 
• Midterlinje-fodbold. På en bane på størrelse med en 

håndboldbane spiller to hold med syv deltagere på 
hver. Tre af deltagerne er på forsvarsbanehalvdelen, 
og fire er på angrebsbanehalvdelen. Der spilles med en 
fodbold, og kun med fødderne, og der er to små kegle-
mål i hver ende af banen. Når spillet er i gang, er det 
kun bolden, der må passere midterlinjen – spillerne 
må ikke. Det gælder om at score i et af de to kegle-mål. 
Angriberne er en deltager i overtal, og efter to scorin-
ger skifter angrebsspillerne med forsvarsspillerne, så 
forsvaret kommer i overtal. Spillet kan varieres ved at 
variere banens størrelse, ændre antal, typer og stør-
relser af mål, og ved at variere antallet af deltagere på 
hvert hold. Banestørrelses og spillerantal bør dog stå 
i et rimeligt forhold, så spillet hverken bliver for tæt 
eller for åbent. Holdene kan opdeles i drenge og piger, 
erfarne og mindre erfarne spillere, sådan at spillere på 
samme niveau er på samme banehalvdel.

• Volley-frisbee. På en badmintonbane, tennisbane eller 
volleybane spiller fx seks deltagere på hvert hold. Ba-
nens størrelse er afhængig af deltagernes niveau eller 
spillerantal, jo mindre bane, jo færre spillere. Frisbee’n  
kastes over nettet, hvor modstanderholdet skal gribe 
den (med én hånd) og returnere den over nettet. Der 
kan spilles til enten 11,15 eller 21 point, og kun det 
servende hold kan vinde point. Pointene vindes ved 
at én af modstanderne griber frisbee’n med to hænder. 
Hvis frisbee’n rører gulvet på modstanderens banehalv-
del, eller hvis frisbee’n vipper mere end 90°, er kastet 
”ulovligt”.

• Linie-frisbee. Holdene står bage en linje og kaster fris-
been, så det er muligt for det modsatte hold at gribe den 
med én hånd bag en anden linje. Afstanden mellem de 
to hold er 10-15 meter, og der er op til fem deltagere 
på hvert hold. Man får point, hvis modstanderne ikke 
griber frisbeen, selvom kastet giver mulighed for at 
gribe indenfor linjen. Hvis frisbeekastet ikke giver mu-
lighed for at gribe bag linjen, fordi kastet er for kort, er 
det gribeholdet der får point. Det samme gælder, hvis 
kasteren overtræder linjen under kastet.

• Kegle-frisbee. Der placeres tre kegler i en cirkel to 
til tre meter fra baglinjen eller endevæggen. To hold 
med tre til fem spillere på hvert hold, spiller frisbeen 
til hinanden og forsøger at ramme én af modstander-
holdets kegler. Når frisbeen rammer én af keglerne, 
og den er kastet fra et sted uden for cirklen, gives der 
ét point. Under spillet er det tilladt at løbe tre skridt 
med frisbeen ad gangen og samle frisbeen op fra gulvet, 
hvis det mislykkes at gribe, og straks spille videre. Det 
er ikke tilladt at dække op eller bevæge sig inden for 
cirklen eller at kropstackle eller spærre for modspil-
lerne, uanset om de har frisbeen eller ej.

 
• Diagonal-bordtennis. To par med to bolde ved et bord-

tennisbord. Spil boldene diagonalt fra hjørne til hjørne 
til partneren. Hvor mange gange kan I få bolden til at 
gå frem og tilbage; kan i ramme bestemte steder på 
bordet (kridtafmærkede områder); alle slagene udføres 
med et bestemt slag fx. baghånd; spillerne udfører hver 
deres slagtype; spillerne skifter mellem forhånds- og 
baghåndsslag. Samme øvelse kan udføres i badminton. 
(Gerne fire spillere og to bolde pr. bord eller bane).

• Rundbold med badmintonketsjer og -bolde. Spilles 
som almindelig rundbold. Spillet kan varieres på flere 
måder; hvordan skal bolde spilles ind til stopperen? 
Skal bolden bare spilles ind, eller skal alle på udeholdet 
røre den først, osv. 

Rundbold.
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• Parallel-bordtennis. Som ovenfor, bare parallelt med 
bordkanten i stedet for diagonalt. Samme variations-
muligheder. Samme øvelse kan udføres i badminton.

• Rundt-om-bordet (bordtennis). Deltagerne fordeler sig 
i to lige store grupper i hver sin ende af bordet. Efter 
deltagerne har spillet bolden løbes til modsatte ende 
af bordet, hvor deltageren placerer sig bagerst i rækken 
og afventer, det bliver hans/hendes tur igen. ”Misser” 
deltageres sit skud, er han/hun ude af spillet. Den 
deltager, der vinder den sidste bold, har vundet spil-
let. Spillet kan varieres ved, at deltagerne skal benytte 
forskellige slag (forhånds, baghånds, osv.); spille bolde i 
bestemte områder af bordet (højre bordhalvdel, venstre 
bordhalvdel, midterlinjen, osv.); eller ved at deltagerne 
skal benytte forskellige typer slag i hver sin bordende. 
Samme øvelse kan udføres i badminton som ”rundt 
om nettet”. Smash er ikke tilladt, hverken i badminton 
eller bordtennis.

Rulleskøjtespil:	
I de følgende spil kræves, at eleverne kan løbe på rulle-
skøjter og reglerne for spillene skal være meget strikse – fx 
skal fysisk kontakt helt undlades.

 
•  Hockey/Floorball på rulleskøjter. Del deltagerne op 

i to jævnbyrdige hold. Banen og målenes størrelse 
tilpasses deltagernes antal og niveau. Lad eventuelt 
målmændene være ”flyvende”, så de også kommer 
ud i ”marken” og bevæger sig. Spillet spilles efter de 
almindelige regler for hockey/floorball. 

• Fodbold på rulleskøjter. Del deltagerne op i to jævn-
byrdige hold. Banen og målenes størrelse tilpasses del-
tagernes antal og niveau. Lad eventuelt målmændene 
være ”flyvende”, så de også kommer ud i ”marken” og 
bevæger sig

• Håndbold på rulleskøjter. Del deltagerne op i to jævn-
byrdige hold. Banen og målenes størrelse tilpasses del-
tagernes antal og niveau. Lad eventuelt målmændene 
være ”flyvende”, så de også kommer ud i ”marken” 
og bevæger sig. Det er ikke tilladt at tage skøjtetag, når 
man har bolden i hænderne.

 
• Touch-rugby på rulleskøjter. Del deltagerne op i to 

jævnbyrdige hold. Banens størrelse tilpasses delta-
gernes antal og niveau. Når den elev, der har bolden, 
bliver berørt af en modstander, må vedkommende ikke 
tage skøjtetag. Efter en berøring må bolden kun spilles 
bagud (mod egen baglinie). Der opnås point, hver gang 
bolden placeres på modstandernes baglinie.

• Kongens efterfølger med rulleskøjter. Deltagerne stiller 
sig op i en række. Alle sætter i gang, og den forreste 
skal nu udfordre de øvrige. Vedkommende må svinge, 
bremse, falde, passere forhindringer, køre baglæns osv. 
De øvrige deltagere skal så vidt muligt følge alle kon-
gens bevægelser. Efter tur får alle deltagerne mulighed 
for at være konge. Variation: Øvelsen kan også laves 
parvis. 

• Slange-hale-tagfat på rulleskøjter. Deltagerne tager fat 
omkring hofterne på hinanden, så de danner en slange. 
Den bagerste deltager i slangen får sat en 50-70 cm 
lang strimmel stof ned i buksekanten som hale. Den 
forreste person i slangen (hovedet) skal nu forsøge at 
få fat i halen. Alle deltagerne skal sno sig og hjælpe 
den bagerste elev, så den forreste elev ikke kan ”hapse” 
halen. Deltagerne prøver efter tur at være både hoved 
og hale. Hver slange bør højest bestå af otte deltagere.

 
• Alle boldspil fra afsnittet om fysisk ABC er ligeledes 

glimrende at anvende i træningen af den taktiske og 
sociale ABC.

Rulleskøjtebold.
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kapitel 5 
mental abc
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mental abc

Det første og måske vigtigste spørgsmål synes at være: Skal 
vi overhovedet i 0.-6. klasse bruge tid på at lave mental 
træning? Man kan sige, at den meget strukturerede mentale 
træning, som eliteudøvere gør brug af, er irrelevant for 
børn før puberteten (0-6. klasse). Men derfor kan man godt 
arbejde med mentale færdigheder. Blot skal færdighederne 
tilpasses børnenes alder, ligesom den tekniske og fysiske 
træning skal. 

Når børnene kommer i 4. klasse, kan man vælge at bruge 
lidt tid på struktureret mental træning, om end mængden 
af træningen bør være meget begrænset, da udviklingen af 
tekniske færdigheder fortsat er vigtigere. Mental træning 
relaterer sig alene til sportsspecifikke færdigheder. Dvs. at 
hvis et barn har problemer af psykologisk karakter, så er det 
skolepsykologen, der skal inddrages: Man skal altså som 
underviser kun arbejde med konkrete sportspsykologiske 
færdigheder.

Hvad	er	formålet?
Formålet med mental træning er at øge barnets mentale 
styrke og den kropslige og psykiske bevidsthed i det dag-
lige. Derudover ligger der i konkurrenceidræt også en 
forventning om gennem mental træning at give udøveren 
konkrete redskaber til direkte at påvirke præstationerne 
i forbindelse med konkurrence og pressede situationer. 

Det er dog først aktuelt efter perioden fra 6. klasse, hvorfor 
det ikke diskuteres yderligere i denne bog. Grunden til, at 
vi fraråder mental træning i præstationsøjemed, er at det	
primære	formål	med	idrætten	i	perioden	fra	0.-6.	klasse	
er	at	skabe	trivsel	og	kompetence	i	børnegruppen. Det 
betyder dog ikke, at man skal undgå at konkurrere, mange 

børn synes det er fedt at konkurrere, og konkurrence er en 
vigtig motivation for dem. Som underviser skal man blot 
være bevist om at prioritere, og i aldersklassen 6-12 år er 
oplevelse af trivsel og kompetence det vigtigste.

Hvad	gør	træningen?
En mental stærk personlighed er ikke en medfødt uforan-
derlig størrelse - selv om det til tider kan virke sådan. Alle 
kan opnå øget selvbevidsthed, blive bedre til at lytte til 
sin krops signaler og lære at forstå dem. Mental træning er 
derfor, som al anden træning, en fortløbende proces og kan 
medvirke til at give udøveren en øget forståelse for, hvor-
dan hoved og krop påvirker og er afhængige af hinanden.
 
Hvordan	gennemfører	man	mental	 træning	i	bør-
nehøjde?	
Det er først og fremmest vigtigt at gøre den mentale træning 
praktisk orienteret. Mental træning virker bedst, når det 
mentale kædes direkte sammen med den anden træning 
– eksempelvis at bruge visualisering som del af træningen 
af en konkret færdighed. Den mentale træning er hverken 
lettere eller sværere end teknisk og fysisk træning. Hvis 
det virker sådan, så er det ofte fordi, at undervisere er ud-
dannet bedre i det tekniske og fysiske end i det mentale. 

De foreslåede øvelser her i bogen skulle dog give alle en 
mulighed for at arbejde med mental træning. Inden øvel-
sesforslag præsenterer vi først en model, der illustrerer, 
hvordan du kan arbejde med børnene og deres motivation.

Visualisering.

Trivsel i børnegruppen.
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en	model	–	idrætsudøverens	motivation
TARGET-strukturen er et kvalificeret udgangspunkt for 
at forstå de aspekter, der er vigtige for en idrætsudøvers 
motivation. Intentionen er at udvikle en forståelse for, 
hvordan underviseren kan agere i et idrætsmiljø. TARGET 
repræsenterer seks felter, som udtrykker forskellige, men 
afhængige variable: Task (opgave), Authority (autoritet), 
Recognition (anerkendelse), Grouping (gruppering), Eva-
luation (vurdering), Timing (timing). Se figur 5.1.

Opgave
Udtrykker vigtigheden i den valgte træningsøvelse, udfor-
dring eller læringssituation. Forskning viser, at forandring 
og variation fremmer interessen for læring og fastholdelse 
i at udføre træningen. Underviseren skal derfor variere 
valget af lege og træningsøvelser. 

Autoritet 
Omhandler hvor meget børnene er involverede og, hvor 
meget ansvar de har i læringssituationen. Børn får en op-
levelse af kompetence, hvis de har en grad af selvbestem-
melse. De valgmuligheder underviseren præsenterer, bør 
være realistiske og inden for nærmeste udviklingszone. 
Underviseren skal være bevidst om den positive indfly-
delse, som selv- og medbestemmelse har for motivationen. 
Det gælder om, at give det enkelte barn opgaver, der er 
overskuelige, men samtidig udfordrene.

Anerkendelse
Rækker ind i alle facetter af underviserens relation til 
barnet. Belønning og straf har en underminerende effekt, 
når det sker som lokkemiddel eller kontrol. Sandsynligvis 
fordi belønning ofte sker i åbent forum og dermed inviterer 
til social sammenligning af kompetencer. Når anerkendelse 
for præstation eller udvikling sker mellem det enkelte barn 
og underviser, skabes en følelse af stolthed og tilfredshed 
hos barnet, som ikke udspringer af at være bedre end andre 
børn, men af at udvikle sin egen subjektive mestringsevne 
og kompetence. At gøre sit bedste i situationen. 

Gruppering
Henviser til motiverne til, at børn finder sammen i grup-
per eller opløser grupper. Der eksisterer ikke et entydigt 
svar i forhold til gruppering efter socialstatus, færdigheder 
eller alder. Gruppering efter kompetenceniveau kan være 

en fordel for den præpubertære og pubertære målgruppe, 
da underviseren her vil kunne differentiere øvelses- og 
træningsmæssigt i de enkelte grupper. Omvendt vil ind-
deling i grupperinger efter homogenitet – typisk ud fra 
sociale hensyn – skabe social sammenligning, men også 
skabe mulighed for at spejle sig i de andres færdigheder 
(modelindlæring). Det anbefales at veksle mellem forskel-
lige former for grupperinger og derved forebygge social 
sammenligning og uhensigtsmæssige hierarkier. 

Vurdering
Har sammenfald med feedbackbegrebet. Vurdering og feed-
back fra underviseren er afgørende for barnets motivation. 
Det væsentlige er ikke kun, hvordan underviseren giver 
feedback og vurderer barnet, men i lige så høj grad, hvor-
dan barnet oplever denne feedback og vurdering. Det er 
afgørende at tage hensyn til barnets personlige udvikling 
og fremskridt mod målsætningen. 

Timing
Timing vil sige den tid, der trænes eller den tid, der er til 
at løse en bestemt øvelse eller opgave til træning. Timing 
forholder sig derfor til de fem første felter: Opgave i rela-
tion til hvor lang tid barnet har til en bestemt opgave eller 
udfordring; autoritet i relation til graden af involvering og 
læringsansvar; gruppering i relation til sammensætning 
af grupperne og den tid, der gives; vurdering i relation til 
f.eks. tidspresset omkring præstationen. 

TARGET-konceptet kan være et brugbart værktøj i relation 
til underviseren forståelse af idrætsudøvernes motivation. 
Særligt for den pubertære og postpubertære målgruppe 
Nu følger den mere praktiske del af den mentale træning.

Hvad	skal	vi	træne?
Først og fremmest er det vigtigste grundlag for at kunne 
træne mentale færdigheder med børn før puberteten som 
sagt at skabe trivsel og udvikle de mentale kompetencer. 
Målet bør ikke være en specifik mental træning, men at 
give børnene mulighed for at være i et miljø med tryghed 
og mulighed for at lære. Der er dele af den mentale træ-
ning, man uden problemer kan arbejde med, også med de 
mindste børn i indskolingen, Det drejer sig om visualise-
ring, afspænding og målsætning.  I praksis kan børnene i 
indskolingen lege meget af den mentale træning ind. 

Opgave 
(forandring alsidighed)

Timing

TARGET
Motivationsmodel

Anerkendelse
(relationer)

Vurdering
(feedback evaluering)

Gruppering
(variation)

Autoritet
(involvering ansvar)

Figur 5.1. Target 
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VISUALISeRING
Med visualisering menes at konstruere billeder i tankerne. 
I mental træning bruges visualisering til at skabe ønskede 
og ”rigtige” positive mentale billeder. Det kan øge bevidst-
heden, give fortrolighed med ønskede situationer, forandre 
dårlige vaner og dermed gøre barnets bevægelser bedre og 
mere stabile. I praksis er træningen i visualisering først og 
fremmest en hjælp til den tekniske træning.

I praksis er udgangspunktet for visualiseringsøvelser, at 
man beder børnene om at konstruere billeder. Fx hvordan 
en bevægelse ser ud. Mulighederne er uendelige, men 
følgende eksempler virker altid godt.

Visualiseringsøvelser
0.- 3. klasse.
• Løb, hop, kravl eller kryb som en løve på jagt, en kro-

kodille på land, en hare, en abe i en lian, en travhest, 
en galophest, en slange, en giraf, en due, en jagthund 
osv.  

• Først laver et barn en bevægelse, dernæst skal den 
anden lukke øjnene og se bevægelsen for sig og derpå 
kopiere den præcist – en form for kongens efterfølger, 
men med et element af visualisering indbygget. 

4.-6. klasse.
• Forestille sig-øvelser:
 Forestille sig at gribe en bold, før man egentlig griber 

den
 Forestille sig at kaste en bold, før man gør det.
 Forestille sig at gå i armgang, før man gør det
 Forestille sig at springe længdespring, før man gør det.
 Etc.

• Spille lade-som-om-bold, fx at spille en to-minutters 
kidvolleykamp uden bold, hvor spillerne skal reagere 
på modstandernes handlinger, som om deres handlin-
ger var reelle. Kan også gøres med badminton, fodbold, 
basketball osv. Dog skal det højst vare i to minutter. 
Legen kan laves både med og uden modstandere.

AFSPæNDING
Afspændingstræning er en af forudsætningerne for senere 
at lave mere avanceret mental træning. I starten er det vig-
tigt at lave øvelserne ganske simple og korte, så børnene 
langsomt vænner sig til at lave denne form for træning, 
som ved første forsøg kan virke noget abstrakt for børnene. 
Det er dog muligt at gøre afspændingen meget konkret og 
forståelig. Afspændingen kan tillige være et redskab til at 
styrke barnets kropsbevidsthed.

Afspændingsøvelser
0.-3.klasse.
• Voksmannequin: Lad børnene arbejde parvis. En ligger 

på gulvet, den anden flytter rundt på arme og ben, som 
var det en voksmannequin. Øvelsen kan også laves 
stående, men det kræver mere samarbejde fra den ellers 
passive.

• Bolden: Parvis. Lad det ene barn ligge afslappet på 
ryggen. Makkeren ruller bolden over hele kroppen. 
Tryk tilstrækkelig på bolden, så den ikke bare snitter, 
så kilder den ikke så meget.

• Træ og blæst: Halvdelen af gruppen er træer og den 
anden halvdel er blæsten. Træerne stiller sig i en be-
hagelig position med lukkede øjne. Sluk luset, og sæt 
gerne noget klassisk musik på. Lad blæsten ”svæve” 
rundt og nulre træernes hoved, fødder, fingre osv. Man 
skal ”blæse”, så man rører alle træerne! Byt efter et 
stykke tid.

• Minuttet: Alle børn ligger stille i et rum. De skal hver 
i sær rejse sig op, når de tror, der er gået præcist et 
minut.

• Bilen: Sid på gulvet to og to med ryg mod ryg. En er 
chauffør og styrer, den anden er passager, som følger 
med i alle svingninger og opbremsninger.

• Rullestok: Rul en ven blødt og behageligt med en stok. 
Byt bagefter.

• Massage: Lad børnene stille sig op i en rundkreds, så 
hvert barn står med front mod den næstes ryg. Derpå 
masserer de hinanden bagpå (nakke, skuldre og øverste 
del af ryggen). Spil evt. rolig musik til. 

• Remsen: En lukker øjnene. Den anden læser remsen 
og sætter fingeren på en kropsdel. Hvilken? ”Hoved, 
skulder, knæ og tå. Sig hvad jeg trykker på?”

• Myggen: En er en myg som stikker. En blunder og slap-
per af. Når man mærker ”stikket”, skal man forsøge at 
klappe til myggefingeren.

Bolden.
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4.-6. klasse
• Bed børnene om at lægge sig ned og skiftevis holde 

øjnene åbne og lukkede, ca. 10 sekunder for hver. Bed 
dem om at mærke om de er mest afslappede eller mest 
spændte, når de har øjnene åbne/lukkede

• Bed børnene om at lægge sig ned og lukke øjnene og 
derpå trække vejret med langsomme ind- og udån-
dinger. Spørg til følelsen af afspænding/afslapning. 
Hvornår er de mest afslappede, på ind- eller udånding?

• Bed børnene om at lægge sig ned, lukke øjnene og for 
sig selv tælle antallet af indåndinger. Det er normalt 
svært for børnene at holde koncentrationen til mere end 
10 åndedrag. Instruktionen fra starten er, at børnene, 
blot skal begynde forfra med at tælle, hvis de mister 
koncentrationen. Spørg bagefter, hvor meget børnene 
nåede at tælle til. Dette er også en form for målsætnings- 
og koncentrationsøvelse.

• Bed børnene om hhv. at spænde og slappe af i en le-
gemesdel, fx én hånd eller én fod og derpå mærke 
forskellen mellem de to yderpunkter – helt spændt og 
helt afslappet, spørg til hvad de mærker. Prøv evt. også 
med åbne og lukkede øjne og spørg, hvad det betyder 
for det, de mærker.

• Bed børnene om at lægge sig ned og lukke øjnene og 
skiftevis spænde og slappe af i tæer, lægge, forlår, bag-
lår, baller, mave, ryg, skulder, arme, hænder og ansigt. 
Man kan fint nøjes med nogen af legemsdelene og så 
tage andre legemsdele en anden gang.

• Bed børnene om at ”vælte mur”, dvs. at strække læggen. 
Efter et stykke tid skal man bede børnene om at puste 
langsomt ud og slappe af. Mens de gør det – bed dem 
mærke, om de kan føle forskel i læggen.

MåLSæTNING
Træning i at sætte mål bliver senere i børnenes liv en vigtig 
ting, hvis de vælger at blive eliteidrætsudøvere. Men uanset 
om de vælger at blive eliteudøvere, så kan arbejdet med 
målsætning altid bruges, da det ikke kun er i idrætten, at 
man arbejder med at lave målsætninger. Netop i idrætten er 

Afspænding - første forsøg.
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det forholdsvist nemt at arbejde med målsætning, hvorfor 
det kan blive meget nemmere for børnene at forstå værdien 
af målsætning. De målsætninger man kan opstille sammen 
med børn, skal være meget simple og konkrete. Generelt 
gælder at jo yngre, jo simplere. Målsætninger kan i prin-
cippet stilles af både børnene og af dig som underviser. 
Det vigtigste i arbejdet med målsætninger i de tidligere år 
er i princippet at lære at forstå begrebet.

Normalt arbejdes med mindst to former for målsætning, 
nemlig procesmål og præstationsmål. Et procesmål kan 
være et mål som går på en bevægelseskvalitet, fx under 
træning at fokusere på en speciel detalje i teknikken bliver 
gjort rigtigt. Disse mål kan være lidt ukonkrete at forholde 
sig til for børnene.  For at løse dette problem kan man lære 
børnene at arbejde med skalaer. Fx kan man bede børnene 
mærke, hvor strakt armen er på en skala fra 1-10, hvilken 
højde bolden havde i forhold til nettet etc. Skalaerne kan 
børnene fx bruge til at justere teknik.

Præstationsmål er mål som relativt nemt kan evalueres, 
nemlig om man løber på 5 sekunder eller 5,5 sekunder, 
kaster 10 eller 11 meter. I det følgende eksemplificeres 
udelukkende øvelser med præstationsmål. Øvelserne er 
delt op i øvelser for 0. – 3. klasse, hhv. 4. – 6. klasse. I 
praksis er overgangen dog glidende, og øvelser i den ene 
gruppe kan af og til også anvendes i den anden gruppe.

Udover præstations og procesmål anvendes også for ældre 
udøvere resultatmål. Det kunne fx være mål som: Jeg vil 
vinde X-by mesterskabet, Fynsmesterskabet, Danmarks-
mesterskabet eller lignende. Der er generelt ikke noget 
galt med den type af målsætninger, men de gør succesen 
afhængig af andre og kan derfor give bagslag for børn, hvis 
ikke de lever op til målsætningen. Ældre børn og unge 
kan forstå at skelne mellem de forskellige typer af mål og 
kan derfor forholde sig mere afbalanceret til resultatmål. 
Derfor er rådet for børn i 0.-6. klasse kun at arbejde med 
proces og præstationsmålsætninger.

Målsætningsøvelser
Øvelserne er delt op i hhv. 0.-3. og 4.-6. klasseøvelser, da 
der er en stor forskel i børnenes abstraktionsniveau. 

0. – 3. klasse 
Fælles for øvelserne for 0. – 3. klasse er at målsætninger 
altid er konkrete, bliver evalueret af dem selv og ikke rækker 
ud over den enkelte lektion. Ydermere skal børnene altid 
præsenteres for og have prøvet øvelsen, inden de sætter et 
mål. Mængden af denne slags øvelser er naturligvis stærkt 
begrænset, da fokus i denne alder først og fremmest er teknik.

• Hvor mange gange kan du hinke på højre henholdsvis 
venstre fod. Lad børnene selv gætte, hvor mange hink 
de tror, de kan klare. Når børnene har prøvet, kan man 
bede dem om at sætte et nyt mål, øve sig i et par minut-
ter og så prøve igen og se, om de kan nå målsætningen.

• Den samme form for målsætningsøvelser kan bruge 
med talrige andre aktiviteter, fx antal driblinger med 
venstre eller højre hånd, begge hænder, skiftevis venstre 
og højre hånd.

• Antal kast op i luften uden at tabe bolden, når den 
gribes. Øvelsen kan laves med mange forskellige bolde 
(bordtennisbold, tennis, håndbold, skumbold, fodbold, 
volleyball, basketball etc.). Når børnene bliver gode, kan 
man bede dem om at kaste bolden højere eller over en 
bom eller……….før de griber bolden.

• Antal gange to børn kan kaste en bold til hinanden, 
uden, at den ryger på gulvet. Øvelsen kan laves med 
mange forskellige bolde (bordtennisbold, tennis, hånd-
bold, skumbold, fodbold, volleyball, basketball etc.). 
Efter at have prøvet en gang, laver børnene en målsæt-
ning sammen. Når børnene opfylder deres målsætning, 
kan man gøre øvelsen sværere ved at øge afstanden, 
have mindstekrav til afleveringshøjde, have net eller 
bomme de skal kaste over, kaste og /eller gribe med en 
hånd, kaste med basket-aflevering, eller……..….Kast op i luften uden at tabe bolden, når den gribes.
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• Præcisionskast – lave et målområde med mulighed for 
3-2-1 point. Børnene leger først med forskellige bolde 
og kasteteknikker og vælger derefter den slags bold, de 
vil kaste med. Derpå laver de en målsætning for det 
antal point, de kan få på fem kast. Afhængig af alder 
skal børnene have at vide, hvad de højest kan opnå. 
Hvis børnene ikke har styr på at addere, kan man lave 
en anden målsætning: ”Hvor mange to’ere eller tre’ere 
kan du lave på fem forsøg?”

• Hvor mange sekunder kan du hænge i bommen med 
to hænder/en hånd uden at røre jorden?

• Hvor mange sekunder/hvor langt kan du gå i armgang 
uden at røre jorden ?

• Hvor mange rygstrækninger/mavebøjninger/armstræk-
ninger kan du tage uden pause (øvelserne kan nemt 
tilpasses børn, fx kan armstrækninger tage på knæene).

• Hvor længe kan du holde balancen på et ben med åbne 
øjne? Med lukkede øjne?

 Hvor mange skridt skal du bruge for at komme fra A til 
B (væg til væg, linie til linie, basketkurv til basketkurv 
etc.)?

• Hvor mange baglæns/sideæns skridt skal du bruge for 
at komme fra A til B?

• Hvor mange hop, frøhop, harehop, gepardspring etc. 
skal du bruge for at komme fra A til B?

 
4. – 6. klasse
Her kan øvelserne gøres lidt mere komplekse, og der kan 
i højere grad arbejdes med mere langsigtede mål, hvor 
man via et forløb på fx tre-fire lektioner arbejder hen mod 
et mål. Målene er ligesom tidligere individuelle og sat af 
eleven evt. i samråd med underviseren. Det er nu også 
muligt at arbejde mere procesorienteret med eleverne i 
modsætning til i 0.-3. klasse. Nogle af øvelserne for 0. – 
3. klasse kan fortsat bruges, men sværhedsgraden skal i 
nogen grad justeres. 

1. Tekniske øvelser
• Over et forløb på et antal lektioner kan der i en del af 

tiden i lektionen arbejdes med temaet længdespring. 
Indledningsvist forsøger eleverne uden forudgående 
teknisk træning at springe så langt de kan. Efter dette 
sætter børnene en målsætning i samarbejde med under-
viserne. Længdespring trænes de næstfølgende gange, 
men der opmåles først den sidste gang. Resultaterne 
diskuteres.

• Samme som ovenstående kan bruges i mange andre 
”discipliner” fx højdespring, 30 og 60 meter løb, kug-
lestød, boldkast, slyngboldkast etc.

• På hvor mange forskellige måder kan du lande på tram-
polinen og land på benene igen - og hvor mange gange 
i træk?

• Denne form for målsætning kan også laves i boldspil. 
Fx kan man ifbm. basket lave målsætning for antal 
point scoret på straffekast ved 10 forsøg; eller i kids-
volley - hvor mange underhåndsserver kan du få over 
i træk; i håndbold – hvor langt kan du drible, medens 
du løber hurtigt uden at tabe bolden; eller i fodbold – 
hvor mange kan du tage på foden, uden at bolden rører 
jorden.

2. Fysiske øvelser
• Samme som i 0. – 3. klasse, men nu i et forløb over et 

antal gange. Man kan fx lave et circuittræningsforløb, 
hvor man har fem fysiske øvelser med (armstræknin-
ger, armhævninger, knæløftninger, rygstrækninger, 
og reaktionsøvelse). 1. øvelse køres første gang i 30 
sekunder og derpå 30 sekunders pause. Derpå køres 
anden øvelse og så fremdeles. Når alle fem øvelser 
er gennemført halveres antallet af gentagelser. I den 
følgende periode trænes øvelserne uden pause, men 
hvor man kører øvelserne gennem to gange. Det vil sige 
en elev, som for eksempel har præsteret 12 gentagelser 
på 30 sekunder på samtlige øvelserne under testen, nu 
skal lave to serier uden pause. Hver af serierne består 
af seks gentagelser for hver af de fem øvelser. Denne 
træning gentages i 3 lektioner. Derpå testes eleverne 
igen med 30 sekunders arbejde og 30 sekunders pause. 
Alle eleverne vil opleve store fremgange, når de testes 
igen. Hvis man har ladet eleverne lave målsætninger 

Forskellige måder at lande på trampolinen og op på benene igen.
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på, hvor meget de vil forbedre sig fra første test til sidste 
test, vil det være en øjenåbner ift., hvad man kan opnå 
med træning, og hvad man ikke kan. 

• Man kan også vælge enkelte øvelser ud, fx kan man 
vælge øvelsen at gå i armgang i bom, og så lade eleverne 
teste antallet af gange de kan gå frem og tilbage. Bag-
efter beder man eleverne lave en målsætning for, hvor 
langt de kan gå efter en træningsperiode. I træningen 
arbejdes med forskellige øvelser, som på forskellig 
vis belaster de muskler, som anvendes ved armgang, 
bl.a. også ved netop at gå armgang. Men det kan også 
være ved at klatre i tove, trække sig selv op i ribben, 
hænge i ribben etc. Når træningsperioden er overstået, 
testes eleverne igen, og deres målsætninger evalueres 
og diskuteres.

Generelt kan mange af øvelserne fra andre dele af bogen 
anvendes til at arbejde med målsætning. Der skal som 
regel kun få justeringer til for at kunne bruge øvelserne til 
at arbejde med målsætning.

Armgang i barre.
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kapitel 6  
lektionsplaner
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lektion 0. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
-

Fortælle kort om dagens øvelser
Makkerløb 
Det ene barn løber bagved det andet med fatning ved 
hofte.
Kan de holde rytmen ved forskellige løbebaner?
Kan de løbe gadedrenge løb i takt forlæns? Baglæns? 
Sidelæns?
Kan de kombinere løbebevægelserne, hvor den ene 
styrer, og den anden følger efter? 
Kan de holde rytmen ved forskellige løbehastigheder?

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Koordinative færdigheder 
Samarbejde

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Rullemåtter

Agility
En eller flere ”baner” bestående af rullemåtter, hvor 
nedenstående prøves hen ad måtten:
•	 Hop ned ad måtten – fokus på at lande med god 

understøttelses-flade i balance (skal kunne stoppe 
bevægelsen) og med ca. 90 gr. i knæ og hofte. Arme 
fremme som balancestænger (land på forfoden)

•	 Samme fokus men 3 forlæns hop – 180° – stå! – 3 
baglæns hop – 180° stå!

•	 Harehop
•	 Abegang (pas og diagonal)
•	 Krabbegang
•	 Forlæns rulle
•	 Lys – videre til forlæns rulle til lys
•	 Baglæns rulle
•	 Trille 
•	 Lave (altså modsat høje!) vejrmøller (hånd hånd – fod 

fod), mens der drejes rundt

Kroppens ABC
•	 forberedende øvelser
•	 rumlig orientering
•	 fornemmelse for 

kropsposition
•	 Hoppe-teknik

10-15 min

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Udstyr
Hula-hop-ringe

Hula-hop-hop-bane 
En eller flere ”baner” bestående af hula-hop ringe – fx 
sådan:: 
       OO        OO        OO
              OO        OO
•	 hop med samlede ben igennem alle ringe
•	 hop baglæns på samme måde 
•	 hink venstre, hink højre osv.
•	 hink venstre, hink højre, samlet x2, hink højre, hink 

venstre
•	 hink venstre, hink højre, samlet – drejning 180, samlet 

baglæns ud
•	 samlet, men hvor der vendes 180°  fra første til anden 

ring i hvert ringpar

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
•	 Balance
•	 Hop-teknik (kvalitet 

frem for hastighed)

10-15 min
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Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
-

Fangeleg på streger
•	 Antallet af streger på gulvet (farver), rummet og 

antal fangere tilpasses deltagerantallet
•	 Leges som alm. fangeleg, hvor fangertjansen 

overdrages ved berøring.
•	 Man kan kun fange en person på samme streg som 

en selv (altså ikke række over)
•	 Man kan ikke genfange
•	 Der er kun plads til en person på stregen – man 

kan altså ikke overhale eller passere hinanden på 
samme streg

•	 (sidstnævnte regler øger det taktiske fokus lidt, at 
der leges på streger udfordrer balancen)

•	 sociale færdigheder
•	 rumfornemmelse
•	 balance

10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
-

Udbryderkongen.  
Deltagerne står med hinanden i hænderne i en 
rundkreds. En af deltagerne står i midten af kredsen og 
har til opgave at bryde ud af kredsen ved at mase/bryde 
med sin krop mod håndfatningen hos rundkredsens 
deltagere, indtil de må give slip på hinandens hænder. 
Når kredsen er brudt, skiftes til en ny udbryder. 
Variation: Legen videreudvikles til en fangeleg, hvor 
udbryderkongen skal fanges af de to deltagere, som 
har måttet slippe håndfatningen. Den, der fanger 
udbryderkongen, skal være ny konge

•	 sociale færdigheder
•	 balance
•	 fornemmelse for 

kropsposition

10-15 min

Afslutning

Udstyr
Bolde

Bolden 
Børnene går sammen parvis. Lad det ene barn ligge 
afslappet på ryggen og/eller maven. Makkeren ruller 
bolden over hele kroppen. Tryk tilstrækkelig på bolden, 
så den ikke bare snitter, så kilder den ikke så meget
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

•	 afspænding 5 – 10 min
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lektion 1. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
Musik

Fortælle kort om dagens øvelser
Musikfilurerne 
Alle børnene bevæger sig rundt i salen til musik. Hver 
gang musikken stopper gør børnene forskellige ting, fx:
•	 bliver alle som forstenede 
•	 sætter sig ned
•	 står på ét ben
•	 løfter fødderne fra gulvet
•	 ligger sig på maven
•	 klatre op i ribberne
•	 …

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Rytme og reaktionstid
Rumlig orientering 
og fornemmelse for 
kropsposition

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Rullemåtter/
gymnastik-måtter
Evt. kilemåtter

Kolbøtter: 
Børnene øver færdigheden kolbøtter på en rullemåtte 
el. lignende. Fx står de på en række ved siden af 
hinanden og laver kolbøtterne gentagende gange på 
tværs af rullemåtten – frem og tilbage – med fokus på 
korrekt teknisk udførelse: 
•	 Start og slut hugsiddende i balance. 
•	 Støt med hænderne ved siden af hovedet – sæt evt. 

af med hænderne
•	 ”Kig på navlen” under rotationen
•	 Rotationshastigheden justeres ved armenes og 

benenes afstand til kroppen – jo tættere på kroppen 
jo hurtigere rotation. 

Variationer: 
Hvis øvelsen skal være nemmere, kan kolbøtterne 
udføres på skråt underlag ned af bakke. Hvis øvelsen 
skal være sværere, kan kolbøtterne udføres med 
lukkede øjne eller uden at bruge højre/venstre arm eller 
begge armene som støtte på underlaget. Kolbøtterne 
kan laves både forlæns og baglæns. Specielt baglæns 
kolbøtter på plant underlag kan være vanskelige i 
begyndelsen

Kroppens ABC
•	 Rotation om egne 

akser
•	 Fornemmelse for 

kropsposition

10-15 min

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Lege med sjippetov
Børnene udfører en række forskellige øvelse med 
sjippetovet – fx: 
•	 Lig sjippetovet på gulvet og gå balancegang på det. 

Mærk efter at tovet er midt under fødderne. Kig ikke 
på tovet. 

•	 Lav forskellige hop over tovet, fx hop fra side til side 
med begge ben, zig-zag, over kors, osv. Hop med 
begge ben og på ét ben.

•	 Lav en ring at tovet. Hop rundt i ringen, ind og ud, på 
ét ben, baglæns, osv.

•	 Lav tal, bogstaver (fx første bogstav i sit navn) eller 
blomster af tovet, og hop som i øvelse ovenover.

Kroppens ABC
•	 Balance
•	 Sjippe
•	 Rumlig orientering
•	 Hoppe-teknik

10-15 min
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Udstyr
Sjippetove

•	 Hop i sjippetov – fremad og derefter bagud.
•	 Lig alle sjippetovene på en lang række i salen. Løb 

og hop over tovene, gadedrenge-hop, hop med 
samlet ben, løb på tovene. Børnene finder selv på 
flere måde at bevæge sig over tovene på. 

•	 To af børnene (eller to lærere) holder et sjippetov. 
De andre løber, hopper over tovet, eller kryber, åler 
sig under tovet. Evt. i mindre grupper, hvor børnen 
skiftes til at holde tovet og passerer det. 

Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
-

”Hvad er klokken hr./fru løve?”
Børnene stiller sig i den ene side af salen. Et af 
børnene er hr. løve (dreng) eller fru løve (pige) og stiller 
sig i midten af salen med ryggen mod de andre børn. 
Børnene spørger: ”Hvad er klokken hr./fru løve?”, og 
løven svarer fx ”Tre”. Børnene tager det antal skridt 
fremad som løven har sagt at klokken er, indtil løven 
siger ”Middag”. Da forsøger løven af fange de børn, 
som ikke når over til den anden side af salen. De som 
bliver fanget hjælper løven i den næste runde.  Måden 
at bevæge sig på kan ændres undervejs – fx gå, løbe, 
hoppe, springe, rulle, osv.

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
•	 Fornemmelse for 

kropsposotion
Sociale færdigheder

10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
Bold

Stum- og larmebold. 
Bolden spilles med hænderne. Alle spiller med 
hinanden, ca. en bold pr fem spillere. Først spilles 
bolden bare rundt mellem spillerne, hvor man kun må 
aflevere, når man er sikker på, at den bliver grebet, 
og man må ikke stå stille. Efter et stykke tid laver man 
den regel at ingen må sige noget (stumbold). Børnene 
skal her lære at signalere til hinanden uden at bruge 
stemmen. Derefter laver man reglen, at alle skal kalde 
for at få bolden. Man kan også indføre regler om antal 
skridt og antal driblinger. Spillet kan også gennemføres 
med fødderne

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
•	 Kaste- og 

gribefærdigheder
Fysisk ABC
•	 Kondition og 

udholdenhed

10-15 min

Afslutning

Udstyr
-

Nattoget 
Alle børnene står på en lang række med hænderne 
på hinandens skuldre. Forreste barn er lokomotivfører, 
mens resten er vogne. Alle vognene blunder (med 
lukkede øjne), og toget kører roligt og langsomt 
gennem natten. Når læreren klapper forsigtigt på den 
bagerste vogn, lægger den sig ned og hviler. Toget 
kører videre, og læreren klapper atter på den bagerste 
vogn osv. indtil alle vognene er koblet at og  hviler for 
natten
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

Afspænding
Tillid og samarbejde

5 – 10 min
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lektion 2. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
Bolde
Rullemåtter

Fortælle kort om dagens øvelser
Bevægelse med bold (én bold pr barn) – fx:  
•	 Gå/løbe rundt i salen med hænderne på ryggen og 

sparke til en bold uden at ramme nogen/noget
•	 Kravl rundt i salen og skub bolden med hovedet
•	 Placer bolden mellem knæ og gå eller hop rundt i 

salen
•	 Slå kolbøtter på rullemåtte med bold mellem benene 
•	 Gå rundt i salen og studs bolden på hver streg (evt. 

bestemte farver)

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Simpel rumlig orientering 
og fornemmelse for 
kropsposition

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Ærteposer
Bolde
Hula-Hop-ringe

Parvise og 3&3 øvelser med bold
Børnene er sammen parvis/3&3 med afstand som 
passer til deres gribefærdigheder. Progression fra 
ærteposer (lette at gribe) til bolde – dvs. først udføres 
øvelserne med ærteposer, herefter med ”bløde” bolde 
og til sidste med  forskellige typer og størrelse af bolde. 
Fokuspunkter for at gribe en bold er i fokus hos 
læreren under øvelserne:

•	 Placér kroppen i boldens bane 
•	 Sørg for en bred og solid støtte på underlaget 
•	 Juster håndens position (til at gribe) efter 

boldens højde: 
o	 Tommelfingre ind mod kroppen for 

bolde der kommer over taljen 
o	 Tommelfingre ud fra kroppen for 

bolde der kommer under taljen 
•	 Skab et stort gribeareal – fx ved at sprede 

fingrene eller holde hænder sammen som en 
skål

•	 Hold øjnene på bolden, indtil der er opnået 
kontakt  

•	 Træk bolden ind til kroppen, og ”giv efter” med 
kroppen mens der gribes 

Øvelser:
•	 Parvis kast til hinanden - hvor skal en god aflevering 

ligge? Afstanden mellem børnene øges i takt med, 
at gribeteknikken bliver bedre. Aflever bolden i 
forskellige højder til makkeren, der afleverer den 
tilbage langs jorden

•	 Aflever bolden, drej rundt om sig selv og modtag 
bolden igen

•	 Aflever bolden til hinanden, så den er svær at få fat 
på igen

•	 Aflever bolden til hinanden og grib den så højt som 
muligt

Kroppens ABC
•	 Simpel rytme og 

reaktionstid
•	 Gribefærdigheder

10-15 min
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•	 3&3 sammen: Kast gennem hula-hop-ring, som 
personen i midten holder stille over hovedet (evt. i 
andre positioner også). Når et af børnene har kikset 
tre gange, byttes der med holderen af hula-hop-
ringen. 

•	 Kast til hinanden – fokus på at møde ærteposen/
bolden fremme, hænder danner skål, tommefingre 
mod hinanden, træk bolden ind til kroppen ved 
kontakt. 

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Udstyr
Musik

Løbemønstre til musik
Opgaven for børnene er at lave bevægelserne i takt 
til musikken – at holde rytmen – og at kunne gentage 
dem samtidig med at orientere sig i rummet. 
1. Først indøves en ”basisudgave” (til løbemusik):

•	 8 løbeskridt frem
•	 vend 90 gr. 8 baglæns løbeskridt
•	 8 løbeskridt i bue hjem til start punkt
•	 8 løbeskridt rundt om sig selv på startsted
•	 ….forfra

2. Nå basisudgaven mestres, kan der laves nye 
variationer – fx:

•	 parvis hold samme afstand
•	 4 sammen, 8 sammen osv.
•	 løb til hver sin side
•	 kanon forskudt 8 takter
•	 gadedrengeløb, sidehop og hop på stedet
•	 …… find selv på (lad børnene finde på)

Kroppens ABC
•	 Koordination
•	 Rytme
•	 Rumlig orientering

10-15 min

Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder
Udstyr
Reb eller kridt

Ring-kamp
Lav en ring på gulvet med plads til alle børnene. 
Børnene stiller sig i en ring på ringens inderside og 
griber fat i hinanden under armene, med ansigterne 
vendende udad. På et startsignal gælder det om at 
trække/presse hinanden ud over kanten af ringen. Den/
de som træder udenfor ringen er ude, og børnene laver 
en ny ring med de tilbageværende børn. Det sidste 
barn i ringen har vundet. 

Kroppens ABC
•	 Balance
•	 Rumlig orientering
Fysisk ABC
•	 Styrke

10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
-

Liniestafet
På en volleyballbane løber hvert hold (maks tre pr. 
hold) frem og tilbage mellem stregerne og skifter efter 
hver hele omgang. (Se løbemønstret i figuren 3.4 side 
51) Der er mange vendinger i stafetten, hvilket gør 
den meget belastende. Man kan også tilføje forskellige 
bevægelsesopgaver ved udvalgte streger. Fx kan man 
ved midterlinien skulle stoppe og lave en kolbøtte, en 
vejrmølle (eller forsøg derpå), en mavebøjning, en 
rygstrækning, armstrækning eller drible fem gange etc 
afhængig af børnenes færdighedsniveau.

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
Fysisk ABC
•	 Kondition og 

udholdenhed
Konkurrence

10-15 min

Afslutning

Udstyr
- 

Snemanden smelter 
Børnene står rundt i salen som ”snemænd”, mens ét 
af børnene er ”solen”. Solen varmer snemændene én 
for én ved at gnide dem på armene, maven og ryggen, 
indtil de smelter og bliver til en vandpyt på gulvet 
(ligger helt afslappet på gulvet). 
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

Afspænding
Tillid og samarbejde

5 – 10 min
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lektion 3. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
Evt. musik

Fortælle kort om dagens øvelser
Statuelegen
Alle børnene løber rundt i salen. Lige inden læreren 
giver et signal – eller skruer ned for musikken – råber 
han/hun hvad børnene skal forestille. På et signal eller 
når musikken stopper, stopper alle og bliver til statuer 
som forestiller det, som læreren har råbt – fx en kat, et 
træ, en baby, en mus, mv.

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Simpel rumlig orientering 
og fornemmelse for 
kropsposition

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Fodbolde

Sparkeøvelser
Børnene har hver deres bolde, og er spredt ud i salen.  
Øvelse - ”Kan du sparke en bold ...?”:
•	 fremad / baglæns / sidelæns / diagonalt
•	 så hårdt / så blødt, som du kan 
•	 med et stort bensving / uden bensving 
•	 så det går meget hurtigt / meget langsomt 
•	 uden at bruge dine arme eller mens du svinger arme 

bagud / fremad 
•	 så langt / kort som du kan 
•	 så højt som du kan / så den bliver langs jorden 
•	 med et kraftfuldt bensving og et let spark
•	 med et afslappet bensving og et kraftfuldt spark 
•	 og ramme et mål (f.eks mur, store/små mål)
•	 over / under målet 
•	 med fødderne bredt adskilte / med din anden fod
Variationer:
Parvise øvelser stiller større krav til præcision i sparket. 
Øvelserne som de nævnte ovenover. Derudover spark 
til en partner i bevægelse (aflevering), med forskellige 
hastigheder og med forskellige kraft I sparket.

Kroppens ABC
•	 Sparke-teknik

10-15 min

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Brandmand kommer til undsætning 
Kegler, bånd, eller stregerne på gulvet anvendelse som 
markører, og afmærker en løbeafstand på 5-6 meter.  
Børnene inddeles i grupper på tre til fire børn i hver 
gruppe, og placeres på række bag ved startlinjen.  
Løber-1 tager på startsignalet løber-2 i hånden, og 
de løber sammen hen bag mållinjen, hvor løber-2 
”afleveres”, mens løber-1 løber tilbage til startlinjen 
til løber-3. Løber-1 tager nu løber-3 med over til den 
anden side, og derefter løber-4, således at alle holdets  
medlemmer nu er 
bag ved mållinjen 
– modsat hvor de 
startede. 

Kroppens ABC
•	 Koordination
•	 Rytme
•	 Løbeteknik
Tillid og samarbejde

10-15 min
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Udstyr
Afstandsmarkører

Nu tager løber-2 hver enkel af de andre løber med 
tilbage til den anden side igen.  
Gentag denne sekvens, indtil alle medlemmer har haft 
en tur ved at være en ”brandmand”. 

Variationer:
Varier afstand – Øg den løbende afstand. 
Varier udstyret – Brug fx et kort reb i stedet for at holde 
hinanden i hænder.

Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
Kegler
Plintkasser
Bænke
Rullemåtte

Hoppebane
Der opstilles en hoppebane ved hjælp af forskellige 
redskaber som det for eksempel er vist på billedet 
herunder. Tilpas redskaberne til børnenes færdigheder, 
og det udstyr der er adgang til. Banens sværhedsgrad 
kan justeres ved at ændre afstanden mellem 
redskaberne.

Kroppens ABC
•	 Rotation om egen akse
•	 Rumlig orientering
•	 Hoppe- og springe-

teknik
Fysisk ABC
•	 Styrke
•	 Kondition og 

udholdenhed (ved 
gentagende omgange)

10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
Bolde 

Boldstudskapløb
Børnene inddeles i flere hold med mindst tre børn på 
hver. Hvert hold får en farve og hvert holdmedlem et 
nummer. Holdene stiller sig op som vist herunder:

           Rødt hold                    Grønt hold     
          1  2  3  4  5                   1  2  3  4  5
          O O O O O                  O O O O O

          O O O O O                  O O O O O
          1  2  3  4  5                   1  2  3  4  5 
            Blåt hold                     Gult hold

Læreren studser bolden ind mellem holdene, og råber 
et nummer, fx ”tre”. Alle treerne løber nu ud og forsøger 
at fange bolden og løbe tilbage på sin plads. Det hold 
som får bolden får point, og holdet med flest point efter 
øvelsen vinder.

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
Fysisk ABC
•	 Sprint/eksplosion
Konkurrence

10-15 min

Afslutning
Udstyr
- 

Bilen 
Børnene sidder på gulvet to og to med ryg mod ryg. En 
er chauffør og styrer, den anden er passager, som følger 
med i alle svingninger og opbremsninger.
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

Afspænding
Tillid og samarbejde

5 – 10 min
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lektion 4. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
-

Fortælle kort om dagens øvelser
Matematik-fange
Læreren udpeger 1-3 fangere (antal tilpasset 
gruppestørrelsen). De børn som bliver fanget skal stå 
stille. Børnene som endnu ikke er fanget kan redde sine 
venner ved at løbe hen til en af de fangede og give ham/
hende en matematikopgave at løse (Tallene skal være 
encifrede; plus eller minus) Svarer det fangede barn 
rigtigt, er han/hun fri igen. Er svaret forkert, er han/hun 
fortsat fanget.

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Rumlig orientering
Tillid og samarbejde
Kognitive færdigheder

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Bolde 

Boldøvelser med makker
Deltagerne kaster bolden på tværs af banen til en 
makker og varierer kastene. Der kan stilles forskellige 
krav til de enkelte afleveringer, og sværhedsgraden kan 
varieres ved at anvende forskellige typer og størrelser af 
bolde
Øvelser:
•	 Deltagerne laver et mål af to kegler og skal nu forsøge 

at score imellem keglerne. Øvelsen kan varieres ved 
at ændre afstanden til målet og størrelsen af målet. 
Brug evt. en kegle som forhindring ved træning af 
skruede skud.

•	 Brug basketpladen. Den ene deltager kaster bolden 
op på pladen så makkeren kan gribe den. Tænk her 
på hvilken vinkel, der skal kastes med for at ramme 
din makker præcist.

•	 Aflever bolden til en makker, som skal få bolden til at 
ligge stille på jorden så hurtigt som muligt.

•	 Prøv afleveringer i forskellige højder. Fx aflever 
bolden højt til en makker, som skal forsøge at gribe 
bolden så højt som muligt.

•	 Deltagerne dribler frit rundt på banen, bytter bold med 
en anden deltager på et bestemt signal og dribler 
videre

•	 Den ene deltager står med bolden, og den anden står 
tre, fire meter væk. Deltageren med bolden begynder 
at drible og stopper foran den anden, der overtager 
bolden og dribler videre. Den første deltager vender 
om og går tilbage til startpositionen, og øvelsen 
gentages. 

Sportens ABC
•	 Boldøvelser med 

makker
•	 Kaste- og 

gribefærdigheder

10-15 min



91Team Danmark

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Udstyr
-

Hånd-fight
Børnene er sammen parvis. De står ”på alle fire” 
på hænderne og fødderne med maven mod jorden. 
Børnene bevæger rundt på alle fire og forsøger at 
klappe hinanden  på hænderne eller armene. Klap op 
til og med albuerne er OK – det skal bare være lette 
markeringer – ingen slag. 
Variation: Øvelsen kan eventuelt laves som en turnering, 
hvor hver ”kamp” udføres som ”bedst af 5 runder”. 

Kroppens ABC
•	 Balance 
•	 Rumlig orientering
•	 Fornemmelse for 

kropsposition
Fysisk ABC
•	 Styrke
Konkurrence

10-15 min

Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
Rullemåtter
Bomme
Bænke
Plinter
Hula-hop-ringe
Hest

Koordinationsbane
Der opstilles en koordinationsbane ved hjælp af 
forskellige redskaber som det for eksempel er vist 
på billedet herunder. Tilpas redskaberne til børnenes 
færdigheder, og det udstyr der er adgang til. 

Kroppens ABC
•	 Balance
•	 Rumlig orientering
•	 Hoppe- og springe-

teknik
Fysisk ABC
•	 Styrke
•	 Kondition og 

udholdenhed (ved 
gentagende omgange)

10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder
Udstyr
-

Trillebør-stafet
To hold eller flere hold, hvor deltagerne ”kører” parvis. 
En deltager er trillebør og en er ”chauffør”. Deltagerne 
bytter på halvejen. Alle på holdet skal gennemføre 
begge opgaver, inden stafetten er afgjort.

Fysisk ABC
•	 Styrke
•	 Kondition og 

udholdenhed
Tillid og samarbejde

10-15 min

Afslutning

Udstyr
- 

Ledløs
Børnene er sammen parvis. Det ene barn ligger på 
ryggen og er helt afslappet. Det andet barn løfter 
forsigtigt kammeratens arm og fører den bagefter til 
jorden igen. Armene og benene løftes skiftevis og 
slippes efterfølgende igen. At være ”ledløs” betyder 
at man skal føle sig som om, at alle ledene er løse og 
slappe. Børnene bytter efterfølgende rolle.
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

Afspænding
Tillid og samarbejde

5 – 10 min
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lektion 5. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
-

Fortælle kort om dagens øvelser
Signallegen
Børnene jogger/løber rundt i salen, og på fløjtesignal, 
klap eller lignende fra læreren udføres forskellige 
øvelser – fx:
•	 1 signal: Hurtigløb på stedet (hurtige fødder) 
•	 2 signaler: Sætte sig ned og ligner et V (sidde på 

enden med benene og armene opad)
•	 3 signaler: ”Planken”: Lig flad på albuer og tæer – løft 

hoften op.

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Rumlig orientering 
og fornemmelse for 
kropsposition

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Evt. 
gymnastikmåtter

Parvis håndstand 
Deltagerne er sammen parvis, hvor den ene deltager 
udfører håndstand, mens den anden styrer (hjælper) 
bevægelsen opad og modtager fra siden ud det strakte 
ben. Skulderne placeres fremme foran hænderne, 
der støtter med flad hånd på gulvet og hovedet løftes. 
Sædet løftes, hvorefter det bagerste ben svinges ved at 
lave et afsæt med det bøjede ben, således deltagerne 
udfører et saksespark. 
Fokuspunkter ved håndstand:
•	 Fingrene spredte og fremadrettede
•	 Armene i skulderbredde
•	 Albueleddene indad-roterede og spændte (”låste”)
•	 Fuld udstrækning i skulderleddene
•	 Hoften strakt og kun et lille svaj i lænden (spændte 

sæde- og lårmuskulatur)
•	 Hovedet lettere bagoverbøjet 
•	 Knæ- og fodled strakte

Sportens ABC
•	 Avanceret balance
•	 Rumlig orientering
•	 Fornemelse for 

kropsposition
Fysisk ABC
•	 Statisk styrke

10-15 min

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Udstyr
Kegler
Tennisbolde

Pointbold
Børnene inddeles i grupper på 3-5 deltagere (kan også 
laves én mod én). Seks kegler står på række med en 
meters afstand. Bolde som havner i området mellem 
første og anden kegle giver 1 point, i området mellem 
anden og tredje kegle 2 point, osv. op til 5 point. Bolde 
som går forbi pointområdet giver 5 minuspoint. 2-3 meter 
foran keglerne er kasteområdet. Det gælder nu for hvert 
hold om at rulle en eller flere tennisbolde pr. barn hen 
i et valgfrit pointområde. Holdet med sammenlagt flest 
point vinder.
Variation: Øvelsen kan gøres sværere ved at indlægge 
fysiske aktiviteter (løb, hop, maverulninger mv.) forud for, 
at tennisboldene sendes af sted.

Sportens ABC
•	 Præcisionskast
Konkurrence

10-15 min
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Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder
Udstyr
-

Holder ringen?
Børnene inddeles i to eller flere grupper med mindst 
4 børn på hvert hold. Alle børnene sætter sig i 
en rundkreds og har fødderne ind mod midten af 
rundkredsen og holder hinanden i hænderne. På et 
signal – eller når alle er klar, forsøger de at rejse sig op 
samtidigt uden at slippe hinanden.

Tillid og samarbejde 10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
Frisbee

Volley-frisbee
På en badmintonbane, tennisbane eller volleybane 
spiller fx seks deltagere på hvert hold. Banens størrelse 
er afhængig af deltagernes niveau eller spillerantal, 
jo mindre bane, jo færre spillere. Frisbee’n  kastes 
over nettet, hvor modstanderholdet skal gribe den og 
returnere den over nettet. Der kan spilles til enten 11,15 
eller 21 point, og kun det servende hold kan vinde 
point. Pointene vindes hvis frisbee’n rører gulvet på 
modstanderens banehalvdel, eller hvis frisbee’n vipper 
mere end 90°, eller kastet er ”ulovligt”.

Sportens ABC
•	 Øje-hånd-koordination
•	 Præcisionskast
Sociale færdigheder

10-15 min

Afslutning

Udstyr
Evt. musik

Tung som sten
Børnene ligger ned og blunder – evt. til stille musik. 
Læreren fortæller børnene at de skal slappe af i 
skulderne, armene, hænderne, lårene, benene og 
fødderne. Efter et stykke tid vækkes de tunge kropsdele 
forsigtigt igen og bliver roligt lette igen.  
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

Afspænding 5 – 10 min
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lektion 6. klasse

Lektionen tager udgangspunkt i en dobbeltlektion i idræt af 2x45 min. med ca. 70 min ”effektiv” idrætsundervisning 
og ca.20 min til omklædning/badning (ekskl. frikvarter). Ved én lektion af 45 min varighed fravælges 2 af ”blokkene”.
Princippet bag lektionsplanen er ”hellere få veludførte øvelser end mange dårligt udførte”. Det er således ikke et mål i 
sig selv at nå alle øvelserne i hver blok eller at nå alle blokkene, men derimod at de øvelser, der udføres, laves med høj 
kvalitet. Så vælg ud og prioriter i forhold til elvernes færdighedsniveau, og giv tid til at udføre øvelserne tilstrækkelig 
mange gange til at færdighederne beherskes.

Lektionsdel Indhold Fokus Tid

Intro/Opvarmning

Udstyr
Plinte
Bolde

Fortælle kort om dagens øvelser
Plint-bold
Børnene deles ind i to (eller flere hold ved flere baner) 
med 4-5 børn på hvert hold – placeret på hver sin 
banehalvdel, og med en plint til hvert hold. Hvert hold 
skal udpege en målmand, som skal stå oppe på plinten. 
Børnene må ikke bevæge sig med bolden, men skal 
aflevere den stillestående. De andre børn må bevæge 
sig frit rundt på banen. Der laves mål, når man kaster 
bolden til sin egen målmand, som skal gribe bolden 
uden at falde ned fra plinten. Byt målmand efter hvert 
mål.

At komme i gang
Opdrag om opvarmning
Rumlig orientering 
og fornemmelse for 
kropsposition
Præcisionskast

5-10 min

Blok 1 – Ny 
færdighed

Udstyr
Hula-hop-ringe

Løbeteknik
Fokus er at børnene kan løbe effektivt ved forskellige 
hastigheder og i forskellige retninger. Løb har typisk 
følgende karakteristika på dette stadie: 
•	 Skridtene er mere lige (fremadrettede)
•	 En begrænset svævefase er til stede 
•	 Det bagerste ben bliver strakt ved afsæt og give 

mere fremdrift
•	 Armenes bevægelseshastighed er øget og bliver 

udført tættere på kroppen
Øvelser:
•	 ”Tinsoldat” – gang m/strakte ben
•	 Høje knæløftninger og spark bagi
•	 Høje knæløftninger m/tæer mod loftet (brug evt. 

toppe/kegler)
•	 Alm. Løb højre ben/høje knæløftninger venstre ben 

(og vice versa)
•	 Spark bagi
•	 Alm. Løb højre ben/spark bagi venstre ben (og vice 

versa)
•	 Kombineret: 2 høje knæløftninger/2 spark bagi
•	 Gadedrengehop – så højt som muligt og brug 

armtræk (rotation hofte)
•	 Hjortespring:

o	 Løb med så lange løbeskridt som muligt
o	 Brug hula-hop-ringe – (justere afstanden)

Sportens ABC
•	 Færdighedsøvelser
•	 Løbeteknik

10-15 min

Blok 2 – 
Repetition af 
færdighed

Keglebold
Keglebold spilles på badmintonbane eller tilsvarende 
med 5 børn i alt – to på hvert hold, og en joker der er 
med angribende hold (se figur herunder). Det aftales 
om jokeren må afslutte eller blot skal være spilfordeler. 
Reglerne er som i ”Ultimate” (ingen fysisk kontakt, 
afleveringer der kikser betyder modstanderhold får 
bolden, alm. ude og inde, ingen driblinger).

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
Sportens ABC
•	 Øje-hånd koordination
•	 Præcisionskast og 

gribefærdigheder

10-15 min
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Udstyr
Kegler
Overtrækstrøjer
Skumbolde el. lign.

 Der scores ved at vælte en af keglerne på 
modstanderens baglinje. Sværhedsgraden justeres 
ved keglernes placering, evt. kan keglerne vendes på 
hovedet, så de er lettere at vælte. Keglebold spilles 
med skumhåndbold eller lignende, og sværhedsgraden 
justeres ved at anvende andre boldtyper og størrelser.

Fysisk ABC
•	 Kondition og 

udholdenhed (afhængig 
af spillets varighed)

Konkurrence

Blok 3 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder

Udstyr
-

Dyrene i Hakkebakkeskoven. 
Børnene ligger på maven i en rundkreds. Del dem op 
i fem dyregrupper ved at pege på dem en ad gangen 
og sige f.eks.: Hjort, ræv, hare, egern, mus. Hjort, 
ræv, hare, egern, mus. osv. Når underviseren råber et 
dyrenavn, skal dyrene rejse sig op og løbe rundt på 
ydersiden af kredsen på deres løbemåde: Hjorten løber 
med lange spring, ræven løber langs jorden som en pil, 
haren hopper af sted, musen løber med bittesmå skridt 
og egernet springer og svæver fra gren til gren. Når 
deltagerne kommer tilbage til ”deres plads”, lægger de 
sig ned i rundkredsen igen.  
Variation: Efter et stykke tid kan underviseren variere 
med at eleverne skal ligge på ryggen eller i andre 
positioner. En anden variant er at eleverne løber over de 
liggende kammerater. Her kan sværhedsgraden forøges 
ved, at eleverne ligger sammenkrøbet på knæ eller 
hænder

Fysisk ABC
•	 Sprint/eksplosions-

træning

10-15 min

Blok 4 – 
Kombination af 
indlærte/kendte 
færdigheder
Udstyr
Kegler
Bold(e)

Fodbold på alle fire
Børnene deles ind i to hold. Børnene står på fødder og 
hænder med enden mod gulvet (som i krabbegang). Der 
ligger en eller flere bolde på banen, der er afmærket 
som et kvadrat med fx kegler. Når bolden passere 
modstanderholdets baglinje regnes det for et mål. Man 
må flytte bolden med fødderne eller hovedet.

Kroppens ABC
•	 Rumlig orientering
Sportens ABC
•	 Øje-fod koordination
Fysisk ABC
•	 Kondition og 

udholdenhed

10-15 min

Afslutning

Udstyr
- evt. musik

Let-yoga
En simpel øvelse i yoga er en enkelt nedrulning. 
Læreren instruerer børnene i at stå med parallelle ben 
og armene hængende lidt frem foran kroppen. Derefter 
skal børnene bøje hovedet fremad og samtidig bøje i 
knæene og stille rulle ned led for led i rygraden, til de 
når jorden med hænderne. Børnene bliver stående i den 
position og forsøger at slappe af. (Børnene skal blive 
stående, selvom de ikke når jorden med hænderne, og 
synes det strammer i lår og ryg). Efter ca. ti sekundr i 
nedrullet position er det tid til at rulle op igen. Husk at 
børnene skal ånde dybt, så det kan mærkes at maven 
bevæger sig ind og ud ved åndedragene. Udføres evt. til 
stille musik.
Opsamling på dagens aktiviteter – hvad gik godt, 
hvad var sjovt, osv.

Afspænding 5 – 10 min
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kapitel 7
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filosofi, udvikling og miljø
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aldersrelateret træning - filosofi, 
udvikling og miljø

Filosofien bag Team Danmarks aldersrelaterede trænings-
koncept er at børns udvikling kræver både viden og fornuft. 
Den nødvendige viden kan du få i denne bog og i Team 
Danmarks tidligere publikation om aldersrelateret træning.

Baggrunden for Team Danmarks filosofi findes i den tilgæn-
gelige viden om børn og træning. Den viden viser frem for 
alt, at muligheden for at påvirke børns forskellige idræts-
kompetencer er størst i forskellige perioder. For eksempel 
er nervesystemet meget tidligt klart til at lære bevægelser 
hos børn, hvorfor det er bedst at begynde børnetræningen 
med at stimulere udviklingen af bevægelsesfærdigheder, 
dvs. motoriske og tekniske færdigheder. Ydermere viser 
det sig, at hvis man ikke netop i denne periode, som vi 
også kalder den motoriske guldalder, ikke arbejder med 
motorik og teknik, så risikerer man, at barnet ikke udvikler 
sit fulde potentiale.

I indledningen til bogen har vi gjort rede for, hvilke temaer, 
vi mener, at du som underviser skal prioritere hvornår. 
Overskriften for perioden fra 0.-6.klassse er frem for alt, at 
motorisk og teknisk udvikling er det vigtigste at træne med 
børnene. Sent i perioden, dvs. efter 4. klasse, skal du nu 
til også at prioritere den fysiske træning, dog stadig med 
den tekniske træning som det vigtigste. 

I det følgende kan du læse lidt mere om teorien bag de 
forskellige temaer, som vi Team Danmark anslår i forbin-
delse med aldersrelateret træning.

TeAM	DANMARKS	TALeNT-UDVIKLINGSMoDeL
I Team Danmarks talent-udviklingsmodel er der ud over 
læringsmiljøet nævnt fire områder, nemlig teknisk, taktisk, 
fysisk og mental træning. 

De fire områder har hver sin farve. Nogle steder er tema-
erne fremhævet ved at boksene er udfyldt med en farve. 
Det er de områder, der skal prioriteres særligt kraftigt på 
det givne tidspunkt. Prioriteringen af træningsområderne 
ændres løbende, fordi der i ethvert menneskes udvikling 
findes såkaldt kritiske perioder for udvikling. 

Hvis man fx ikke lærer de basale bevægelsesmønstre (dvs. 
rulle, krybe, kravle, gå, løbe, springe og kaste) i den tidlige 
barndom, vil man aldrig blive lige så god til det som børn, 
der har lært det i den periode. Endnu vigtigere er det, at 
man heller ikke særlig nemt vil kunne lære de ting, der 
bygger oven på de basale bevægelsesmønstre og derved 
praktisk talt vil blive ’handicappet’ i forhold til på sigt at 
dyrke en sportsgren på eliteplan.

De kritiske perioder er altså afgørende for, hvilke af de fire 
temaer, teknisk, taktisk, fysisk og mental træning, man bør 
prioritere i træningen. Overordnet får det den betydning, at 
træningens indhold skifter i løbet af udøverens udvikling. 

I	0-8-årsalderen, hvor træningen mest skal have form af 
leg eller målrettet leg er sigtet frem for alt at udvikle de 
fundamentale kropslige færdigheder (kroppens ABC - 
grovmotorik). Det er forudsætningen for senere effektivt 
at lære de specifikke sportstekniske færdigheder indenfor 
hvilken som helst sportsgren.

Legen er 
træneren Spring og sprint Styrke og 

smidighed
Styrke, hurtighed og 

udholdenhed Optimering

Team Danmarks Talent-udviklingsmodel

FUNdamentals
Børnene udvikler de vigtige basale 

bevægelsesfærdigheder, der danner 
fundamentet for yderligere udvikling

Lære at træne - træne for at træne
Børnene lærer at træne i denne fase - at 

lære nyt er motiverende. Den fysiske 
opbygning af kroppen begynder.

Konkurrencetræning
Ved siden af udvikling 
bliver evne til at tackle 
kravene i konkurrence 

vigtige

Træne for at vinde
Udover udvikling skal 

evnen til at vinde konkur-
rence prioriteres

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 år

Teknisk træning

Kroppens + sportens ABC

Taktisk træning

Taktisk ABC

Fysisk træning

Fysisk ABC

Psykisk træning

Mental ABC

Læringsmiljø

Involvere og coache

Teknisk basis- og 
koordinationstræning

Tekniske sportsspecifikke
basisfærdigheder

Perfektionering af
teknik

Optimering af
teknik

Sporten er træneren - 
spil og leg

Simpel sportsspecifik taktik
individuelle taktiske færdigheder

Sportsspecifik
taktik

Sportsspecifik
taktik

Trivsel og glæde Parathed - visualisering Målsætning - motivation - 
fokusering - spændingsregulering

Konkurrence
-strategi

Træneren er engageret
og procesfokuseret

Træneren er involverende
og udfordrende

Træneren stiller
krav

Træneren sigter på 
at skabe resultater

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 år

Figur 7.1. De farvede kasser bør være de primære indsatsområder i den givende alder.
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Fra	9-årsalderen	og	frem	til	pubertetens	start findes den 
kritiske periode for træning af sværere færdigheder (spor-
tens ABC). Det betyder, at koordination og teknisk træning 
af de centrale teknikker i den/de aktuelle sportsgrenen har 
førsteprioritet i denne periode (fx boldkontrol i basketball, 
slagteknik i badminton, kast af spyd i spydkast og skovtil-
vænning i orienteringsløb).

efter	10-årsalderen begynder udøverne også at kunne 
tænke abstrakt. Så begynder den individuelle taktiske 
træning (dog i begrænset omfang), da den kritiske periode 
for taktisk træning formodentlig ikke lukker på noget tids-
punkt. Der kan dog være nogle få helt centrale taktiske 
parametre, som er kropslige, hvorfor de formodentlig skal 
være på plads relativt tidligt (dvs. før 14 årsalderen). Hvad 
vil det sige, at taktiske parametre er kropslige?

Eksempler på noget, som er kropsligt, er opfattelsen af tid 
og rum. Fx når man flaskes op med at spille fodbold, så 
lærer man langsomt at orientere sig i forhold til bolden, 
boldens fart og ens egen afstand til bolden. Det behøver 
underviseren ikke at sige noget om, men det er en meget 
vigtig ting for barnet at lære, og heldigvis sker det helt 
automatisk, hvis børnene bare spiller bold. Samlet bør den 
taktiske træning ikke fylde for meget frem til 14-årsalderen, 
men de centrale parametre bør introduceres. 

Trænerbarhed	og	vækstspurt
Træningen skal prioriteres forskelligt for piger og drenge, 
fordi de kritiske perioder er forskellige for de to køn.

En vækstkurve viser, hvor mange cm et barn vokser om året. 
Vækstkurven er faktisk den nemmeste måde at vurdere, 
hvor et barn befinder sig i sin udvikling. De vækstkurver, 
der er sat ind, er generelle kurver og de kan ikke bruges 
for alle børn, da børns vækstspurt sætter ind på forskel-
lige tidspunkter. 

Figurerne er en lidt anderledes måde at anskueliggøre 
udøverudviklingsmodellen på, men markerer ligeledes 
tydeligt, hvornår der skal være fokus på de enkelte områder. 

Den optimale rækkefølge og fordeling er forskellig fra 
idrætsgren til idrætsgren og fra barn til barn. Det er dog 
muligt at give et bud, der gælder de fleste børn, hvis de 
begynder med deres idrætsgren i 6-års-alderen eller tidli-
gere. Prioriteringen af temaerne er bestemt af den kritiske 
alder for udvikling. Den kritiske alder er sammenfaldende 
med den optimale træningsalder. Grunden til navnet – den 
kritiske alder – er at, hvis ikke børn i denne periode lærer 
en given færdighed, så bliver det ulig meget sværere at 
lære færdigheden senere. Et eksempel på dette er at lære 
at tale. Hvis ikke børn har lært at tale relativt tidligt i deres 
liv (inden 5-års alderen), så lærer de det aldrig ordentligt. 
Det betyder ikke at de aldrig kan lære at tale, men at de 
bliver væsentligt ringere til det (også som voksne).  Den 
kritiske alder er samtidig et udtryk for, at et barn på et spe-
cielt tidspunkt har ekstra stor mulighed for at udvikle sig 
inden for et bestemt område – altså optimal træningsalder. 

Overordnet er princippet for at udvikle børn og unge fra 
0.-6. klasse altså at tilpasse træningen til udøvernes alder 
og niveau.
De mindste skal frem for alt have det sjovt og lege sig til 
færdighederne, uden for meget voksenindblanding.

De 6-8 årige skal træne med at få kroppens ABC på plads 
via lege og små færdighedsøvelser.

De 9-14 årige skal frem for alt træne i at udvikle sig teknisk 
og sent i perioden også i spring og sprint.

De 15-18 årige skal primært træne med at udvikle sig 
taktisk, mentalt og fysisk, således at de kan ruste sig til 
en elitekarriere.

De 18-21 årige skal træne for at udvikle deres taktiske 
forståelse og mentale styrke og generelt optimere de andre 
områder.

Trænerbarhed og vækstspurt for piger (kritiskte perioder):

Vækst (cm/år)

4 6 8 10 12 14 16 18 Alder (år)

10

5

0

Mentale færdigheder

Taktiske færdigheder

Tekniske færdigheder

Smidighed/spændstighed

Hurtighed/power Hurtighed/power

Udholdenhed

StyrkeKroppens ABC Sportens ABC

Trænerbarhed og vækstspurt for drenge (kritiskte perioder):

Vækst (cm/år)

4 6 8 10 12 14 16 18 Alder (år)

10

5

0

Mentale færdigheder

Taktiske færdigheder

Tekniske færdigheder

Smidighed/spændstighed

Hurtighed/power Hurtighed/power

Udholdenhed

StyrkeKroppens ABC Sportens ABC

Figur 7.2. Illustrerer hvad der skal være fokus på i de enkelte perioder i forhold til børns vækstspurt.
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MoTIVeReNDe	(TALeNT)UDVIKLING
At udvikle et talent handler om, hvad underviseren – og 
udøveren – kan gøre i den daglige træning og dermed i 
talentudviklingen som helhed. Den overordnede tanke 
med motiverende talentudvikling et at skabe et talentmiljø 
som et sundt læringsmiljø, hvor man som underviser skal 
sigte på at udvikle udøverne, både som mennesker og 
sportsudøvere ved at være involverende og coache.

Det gode træningsmiljø sikrer at …
”…så mange som muligt, så længe som muligt, får adgang 
til miljøer, som har betydning for deres udvikling”

Det gode læringsmiljø er kendetegnet ved
• Glæde
• Tryghed
• Tilknytning
• Variation
• både-og
• planlægning og organisation.

I skolen er det såvel kommunens, skoleledelsens som 
undervisernes ansvar at skabe miljøer, hvor børn og unge 
trives og oplever glæde ved idrætten. 

Fem	gode	råd	om	motiverende	talentudvikling
1. Motivation er et samspil mellem personen og situatio-

nen. En idrætsudøver har ikke et fastlagt motiv hele 
tiden. Udøverens motiv skal ses i samspil med situa-
tionen. Det betyder, at Peters motivation kan variere fra 
den ene lektion til den anden til den anden. Motivatio-
nen vil bl.a. afhænge af, hvem der er til undervisningen, 
underviserens indstilling og adfærd, og hvad der skal 
foregå til i undervisningen. 

2. Børn og unge har flere forskellige motiver for at dyrke 
idræt. Det stiller krav til underviseren om at opbygge 
en forståelse for, hvorfor udøverne dyrker idræt, samt 
at underviseren deltager i definitionen af motiverne. 
Der kan være tale om komplekse og ”konkurrerende” 
motiver, kollektive og individuelle motiver. Ligeledes 
kan motiverne ændre sig over tid. Det betyder, at under-
visningen skal tilgodese, at Peter den ene dag er socialt 
orienteret i sine motiver – og den næste dag mestrings-
orienteret i forhold til at lære et nyt moment. Det kan 

medføre, at Peter oplever et ”sammenstød” mellem 
modsatrettede motiver. På den ene side ønsker han at 
være sammen med sin bedste kammerat, Ole, fordi det 
er sjovest. Omvendt vil han også gerne være sammen 
med Thomas, der er lige så god som ham selv, fordi 
han her har mulighed for at udvikle sine færdigheder 
bedst muligt.  

3. Skab forandring i miljøet for at fremme motivationen. 
Underviseren skal skabe rammer for både leg, kreati-
vitet og konkurrence (kamp) – og derved også skabe 
udfordringer og udviklingsmuligheder for klassen som 
helhed, men også for individet i særdeleshed. Det be-
tyder, at underviseren skal være bevidst om det miljø 
der er før, under og efter træning. På den ene side skal 
rammen være genkendelig, tryg og stabil. Men på den 
anden side skal indholdet varieres og udvikles således, 
at miljøet opleves udfordrende og meningsgivende for 
idrætsudøverne. 

4. Underviseren har indflydelse på motivationen hos 
idrætsudøverne. Det betyder, at du kan betragtes som 
én af de primære personer i barnets hverdag. De hold-
ninger og handlinger, som du udtrykker, påvirker ud-
øveren, fordi underviseren – bevidst og ubevidst – er 
en rollemodel. Ud fra antagelsen om, at sproget skaber 
vores virkelighed – så er den måde, der tales til ud-
øveren på, med til at skabe barnets virkelighed. Det 
bærer den konsekvens med sig, at en underviser, der 
taler nedsættende eller i negative vendinger til barnet, 
påvirker barnets oplevelse af sig selv i negativ retning.

5. Konkrete handlinger, der støtter en positiv udvikling, 
kan være med til at forandre uønsket adfærd fra barnets 
side. Det betyder, at den positive tilgang er udgangs-
punktet for relationen. Og at undervisere støtter op 
om barnets udvikling ud fra en grundholdning om, at 
børn skal støttes – ikke styres. Konkret handler det om 
at følge initiativer i et samspil med børnene – frem for 
at ”overrule” deres initiativer for at fastholde sin egen 
plan. 

Et godt læringsmiljø.

Underviseren er rollemodel.
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I den forbindelse kan du som underviser ud fra de Fem 
gode råd gøre dig overvejelser om egne holdninger og 
handlinger i relation til ét eller flere af børnene. Du kunne 
fx. stille dig selv følgende spørgsmål: 
•  Hvilke motiver har barnet for at komme til undervisning 

(udover at være tvunget til det)?
•  Hvad gør jeg, når træningsmiljøet (ikke) er motiverende 

– hvad er forskellen? 
•  Hvordan løser jeg konflikter på en god måde? 

Styrkelse	af	den	indre	motivation.
Indre og ydre motivation fremstår sammensat i en interak-
tionel form for motivation. Det er altså vigtigt både at være 
motiveret af ydre omstændigheder (kammeraters forvent-
ninger, forældres etc.) og indre omstændigheder (lysten til 
at kunne noget). Alligevel er det særlig vigtigt at styrke den 
indre motivation. Det kan ske ved, at underviseren skaber 
rammer for mange succesoplevelser: ”… jeg kan det her 
nu …”. Ligeledes bør præstationen roses og anerkendes 
via relationen, det vil sige, at det er barnets forventning, 
at underviseren anerkender præstationen eller indsatsen i 
den givne situation. Underviseren bør anvende både positiv 
verbal og nonverbal feedback. Det kan også være en styrke 
for barnets indre motivation at variere træningen og bryde 
monotonien. Beslutninger, der handler om idrætsudøveren, 
bør principielt involvere udøveren – i særdeleshed den 
pubertære og den postpubertære målgruppe. 
Rammer for optimal selvtillid 
Et centralt forhold for barnets motivation til at dyrke idræt 
er oplevelse af kompetence. Mellem motivationen og ople-
velse af kompetence står selvtillidsbegrebet centralt. I det 
følgende gives en række konkrete anvisninger i relation til 
særlige aspekter, som underviseren bør være opmærksom 
på i forhold til at udvikle rammer for optimal selvtillid.

Tidligere præstationer 
Barnets konkrete erfaringer med egne kompetencer i forbin-
delse med tidligere præstationer. Positive oplevelser øger 
den situationsspecifikke selvtillid og styrker motivationen.

Modelindlæring
Barnet skal have adgang til at se andre børn– jævnaldrende 
eller ældre – udføre specifikke handlinger inden for en 
given idrætsgren. Dernæst skal barnet have mulighed for 
at integrere og anvende det i egen træning. Særligt for den 
pubertære og postpubertære målgruppe er det centralt for 
styrkelsen af idrætsudøverens indre motivation at:
• Idrætsudøveren skal vide, hvad der skal trænes, og 

hvilket moment, der skal have særlig opmærksomhed.

• Den idrætsudøver, der agerer model, må kunne udføre 
den færdighed, der er i fokus. 

• Idrætsudøveren skal kunne identificere sig med mo-
dellen – det vil sige, at udøveren i et vist omfang skal 
se op til modellen og kunne se sig selv i dennes rolle 
engang ud i fremtiden. 

• Feedback efter udførelse kan forstærke læringssitua-
tionen og give idrætsudøveren en opfattelse af, hvad 

der er en god udførelse. Det betyder, at underviseren 
har en aktiv rolle sammen med udøveren i forhold til 
at give konstruktiv feedback. Underviseren skal også 
spørge ind til oplevelsen af momentet og støtte op om 
udøverens refleksioner.

Verbal information 
Underviseren skal tilkendegive positiv feedback – såvel 
verbalt som nonverbalt. Opmuntring og positiv attitude 
spiller en central rolle for barnets selvtillid. 

Følelsesmæssig tilstand 
De følelser og tanker, der er forbundet med den givne 
situation, indikerer, hvordan barnet vil huske situationen 
– og dermed også hvilke oplevelser og erfaringer udøveren 
bringer med sig til den fremtidige undervisning. 

Fysisk tilstand 
Selvtillid og kroppens signaler indvirker på hinanden 
gennem de signaler, som kroppen sender – og gennem de 
tanker eller forestillinger, som udøveren gør sig om den 
pågældende situation. (I fagsprog omtales dette også som 
et psykosomatisk fænomen). Det vil sige den konstante 
vekselvirkning og udveksling af signaler, der sker mellem 
krop og psyke).  Spændingen i kroppen før konkurrence 
kan komme til udtryk ved svedige hænder, at barnet ikke 
kan stå stille – måske taler hele tiden – har ”sommerfugle 
i maven” m.m. En god fysisk træningstilstand kan også 
være et godt grundlag for et mentalt overskud i udførelsen 
og læringen af nye momenter og færdigheder. 

Visualisering 
Idrætsudøverens evne til at skabe indre billeder med alle 
sanser – direkte og indirekte påvirker udøverens selvtillid. 
At se sig selv glad og succesfuld i en given konkurrence 
eller træning er – alt andet lige – et bedre udgangspunkt 
for udvikling af kompetence og selvtillid, end at se sig 
selv ulykkelig og som en fiasko i forbindelse med træning 
og konkurrence. 

Disse seks træningsområder – tidligere præstationer, mo-
delindlæring, verbal information, følelsesmæssig tilstand, 
fysiske tilstand og visualisering – kan enkeltvis og som 
helhed, medvirke til at styrke udøverens selvtillid. Der-
ved kan der skabes grundlag for kommende præstationer 
i træning og konkurrence.

Feedback fra træner.
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LæRING	oG	TRæNING	HæNGeR	SAMMeN.
Der kan forekomme meget læring uden undervisning, men 
undervisning uden læring er i yderste konsekvens menings-
løs. Læring er det overordnede mål for undervisningen.

De forskellige læringssituationer lader sig bedst forklare 
som forskellige læringsarenaer. 

Det er én arena, når underviser og barn træner bestemte 
sportslige færdigheder – fx præcise afleveringer på hånd-
boldbanen. 

Det er en anden læringsarena, når underviseren under 
træningen med sprog, klap på skulderen og anerkendende 
bemærkninger vedligeholder den gode relation til barnet.

Som rollemodel skaber underviseren et godt undervis-
ningsmiljø, hvor udøverne bakker hinanden op og viser 
respekt for den enkelte.

Endelig er det en tredje arena, når barnet efter undervis-
ningen trækker dig (som underviser) til side og beskriver, 
hvordan han er ked af at forældrene er ved at blive skilt. 
En situation, hvor underviseren rolle skifter fra underviser 
til at være omsorgsperson for barnet. 

I alle tre arenaer har du har et ansvar for at skabe rammerne 
for læringen. Men barnet ’ejer’ processen og er derfor 
ansvarlig for at gå ind i læringen. Som underviser kan du 
ikke lære nogen noget, men du kan understøtte læringen.

Barnets	kompetence-udvikling	i	undervisningen	
Du kan hjælpe barnet med at lære ved tre centrale begreber, 
som bl.a. kan understøtte barnets kompetenceudvikling i 
træningen, nemlig: Inddragelse, overraskelse og forstyr-
relse.

Inddragelse er et meget vigtigt område for unge. Børn i 5-9 
års alderen har svært ved at tænke abstrakt og kan ikke 
særlig godt overskue konsekvenserne af deres handlinger. 
Senere (10-11 års alderen) bliver børnene i stand til at 
tænke mere abstrakt. De lærer også at forstå konsekvenserne 
af forskellige prioriteringer og valg.

Derfor kan du med stor fordel inddrage børnene i en lang 
række beslutninger. De skal være aktører og centrum for 
aktiviteterne. Det øger deres motivation, og de vænnes til 
at tage en del af ansvaret for dem selv og undervisningen.

Som eksempel på inddragelse kan du målsætte sammen 
med din elev. Hvis fx barnet er god til en detalje, og du 
som underviser gerne vil udvikle den til en spidskompe-
tence, kan du inddrage udøveren. Lav en målsætning i 
samarbejde med udøveren (i boldspil kan du fx spørge: 
»Hvor mange gange kan du drible mellem benene uden 
at tabe kontrollen?«).

Du kan også inddrage hele klassen i fx opvarmning, så ud-
øverne på skift står for hele – eller dele af – opvarmningen. 
Jo ældre børnene bliver, jo mere kan du inddrage dem.
Som underviser skal du overraske, når du skal udvikle 
kompetencer. Du skal gøre noget anderledes og gå væk fra 
at almindeliggøre situationer ved at fjerne strukturer og 
regler. I stedet tilspidser du situationerne for at lære af dem. 

Det betyder i praksis, at konflikterne skal tages, der skal 
sættes fokus på det anderledes og svære. Ligeledes skal 
du turde tage konsekvenser og holde fast i regler, når det 
gør mest ondt. Læreprocesser kræver fokus, disciplin og 
nærvær. Og det er helt OK at turde stille krav.

Forstyrrelse kan komme, når børnene oplever, at under-
visningen er anderledes end forventet. Der er en tendens 
til, at undervisning tilrettelægges ud fra elevens behov. Det 
betyder, at de unge sjældent bliver overraskede. Mange 
undervisere er fx meget opmærksomme på at tilrettelægge 
træningen og miljøet efter udøverens køn. Indragelse af børnene.

Målsætning med dribling.
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Vender man situationen på hovedet, kan man dog se, at 
ved at tilpasse miljøet til udøveren, cementerer man også 
de roller, som fx piger altid har haft. Dvs. at man fx ikke 
introducerer maskuline værdier, når piger træner, og inden 
for idræt er dette ikke hensigtsmæssigt.

IDRæTS	BeTyDNING	oG	MeNING	FoR	BøRN	
oG	UNGe
Læreprocesserne skal tilrettelægges, så de på sigt skaber 
et udviklingsrum, hvor børnene har medansvar og med-
indflydelse. Det betyder, at barnet skal have ansvar, tage 
ansvar og hjælpes til at tage det.

Børnene får medindflydelse, når du involverer dem i bl.a. 
målsætning, planlægning og problemløsning. En væsentlig 
del af medinddragelse handler om selve meningen med 
sportsdeltagelsen, det vil sige barnets motiver for at lave 
idræt. Det er meningen (motivet), der styrer en lang række 
af de valg, der gøres i forbindelse med træning og lære-
processer. Derfor må underviser og barn blive enige om 
meningen sammen, inden læreprocessen tilrettelægges. 
Naturligvis afhængig af barnets alder.

Mening er menneskets primære motiv til at lære og udfor-
ske. Men meningen skabes ikke af mennesket alene, den 
er også påvirket af omgivelsernes forventninger. Derfor er 
det helt centralt, at underviseren og barnet snakker om 
meningen med undervisningen og senere med konkur-
rencerne/kampene, især inden for eliteidræt. 

Læreprocesser	i	praksis																																													
Læring er en kobling mellem eksisterende og ny viden. Det 
er en kobling, der kan bekræfte, udfordre eller eliminere 
den eksisterende viden, og barnet må selvstændigt foretage 
denne kobling. Du kan hjælpe på forskellig vis, men kan 
aldrig overtage udøverens læreproces. Barnet er nødt til 
at involvere sig, være fysisk og psykisk aktiv og foretage 
koblingen, for at der kan ske reel læring. Læreprocesser kan 
være vanskelige, især hvis de udfordrer den eksisterende 
viden. De kræver koncentration og fokus. Læreprocesserne 
kan derfor også føles svære, kaotiske, forkerte, og de kan 
ligefrem fremprovokere angst, fordi de tvinger én til at se 
tingene ud fra nye perspektiver. 

Et eksempel herpå fra fodbold kunne være som det føl-
gende: 
Et drengehold har eksempelvis gennem flere år spillet det 
samme system med succes. Underviseren mener, at ud-
øverne nu er modne til at lære et nyt system, også selvom 
det er midt på sæsonen. I flere uger bruger de det meste af 
træningen på det nye system. Drengene er meget utilfredse 
og frustrerede. De synes, at det er svært og føler, det gamle 
system var meget bedre. Af den årsag er de forvirrede. De 
spiller dårligt i de kampe, der ligger i perioden, det ser 
næsten ud som om, at de har glemt, hvordan man spiller 
fodbold. De er i et vakuum, hvor de mangler et system at 
udfolde sig indenfor. De er rådvilde, indtil det nye system 
fungerer.

Den læring der foregår i udviklingsrummet er af stor be-
tydning, hvis sportsudøveren skal udvikle kompetence, 
der kan anvendes både inden for idræt og i andre livs-
sammenhænge. 

Der findes også en anden tilgang til læring, hvor aktørrollen 
er mindre. Her taler man om indlæring, hvor undervise-
ren ’hælder’ viden på og forventer, at sportsudøveren kan 
handle i henhold til den nye viden. Dette læringsrum kal-
des også for Traditionsrum. Udøveren er i den forbindelse 
mindre aktiv i læreprocessen, og der fokuseres meget på 
underviserens rolle, planlægning og fremvisning. I denne 
forståelse er læring styret og påvirket udefra. 

Valg	af	læringsrum
Pointen er, at valget af læringsrummet er et valg af udfol-
delsesmuligheder for barnet, og i sidste ende et spørgsmål 
om kompetence og trivsel.

Traditionsrum (udøveren 

er overvejende passiv/

modtagende)

Udviklingsrum (udøveren er 

mere aktiv/deltagende)

Underviseren opdager et 

problem.

Underviser og udøver opdager 

et problem. 

Underviseren finder løsningen 

på problemet.

Barnet accepterer problemet.

Underviseren lærer barnet 

løsningen.

Barnet arbejder med hjælp fra 

Underviseren med problemet.

Barnet øver sig på løsningen. Barnet knytter problemet til 

egne erfaringer med hjælp fra 

Underviseren.

Barnet udfører løsningen efter 

bedste evne.

Barnet afprøver og anvender 

nye strategier i praksis.

Figur 7.3. Læringsrum

Et drengehold i fodbold.
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Skemaet i figur læringsrum viser indirekte instruktion som 
en traditionel læringsform. Det traditionelle læringsrum 
med instruktion er ikke forkert, specielt ikke med mindre 
børn, men det er uhensigtsmæssigt, hvis det bliver den 
eneste eller overvejende læringsform. Underviseren bør 
veksle og tilstræbe at åbne udfoldelsesmulighederne mest 
muligt i enhver læringssituation. Det kan gøres ved at ind-
drage børnene i definitionen og løsningen af et problem, 
og ved at arbejde med åbne opgaver med mange løsninger 
frem for lukkede opgaver med én løsning. 

Et eksempel fra svømning kunne være:
»Vi skal træne skulder-hofte rotation i crawl. Jeg vil gerne 
have at I går sammen tre og tre og på tre minutter prøver at 
finde på tre forskellige måder (tekniske øvelser) at træne 
skulder-hofte rotation på. Bagefter får I mulighed for at 
øve dem og afprøve dem på hinanden.« 

Et eksempel fra basketball kunne være:
Du stopper spillet til træningen under kamptræning og 
beder udøverne kigge rundt på hinanden og gøre sig nogle 
overvejelser over deres positioner på basketballbanen. Med 
andre ord; få udøverne til at tænke sig om og på den måde 
udvikle viden og ideer. 

Endelig kan læreprocessen – i en lidt mere lukket form – 
udvikles ved, at du fortæller udøverne om formålet med 
aktiviteten og sætter ord på selve aktiviteterne. 

Et eksempel fra fodbold kunne være:
»Vi skal lave en stafet, hvor vi skal træne hurtigere afle-
veringer. Vi har tit svært ved at komme af med bolden og 
bevare tempoet. Når I laver den her øvelse, skal I tænke 
på at spille bolden fremad, mærke at bolden bevæger sig i 
jeres tempo, og spænde op i foden, så afleveringen bliver 
hård og præcis«.

I idrætten er det vigtigt at tale om mål og proces, fordi 
idræt er båret af en kropslig tavs viden. Det kan du læse 
mere om nedenfor. 

KRoPSLIG	VIDeN,	BILLeDeR	oG	MeTAFoReR	
I idræt udvikler barnet og den unge kropslig viden (også 
kaldt tavs viden) i modsætning til den viden, der kan kom-
munikeres verbalt. Det er tavs viden, når man sparker til en 
fodbold, støder en kugle i kuglestød, tager et tag i roning 
og dækker op i håndbold, mens det er kommunikérbar 
viden, når man fortæller om sportens forskellige regler – 
fx reglerne for tyvstart i 100 meter løb eller reglerne om, 
hvem der server hvornår i bordtennis. Den tavse viden 
er lagret i kroppen som bevægemønstre. Disse læres og 
videreudvikles ved at bruge kroppen.

Der er mange forskellige undervisningsmetoder i idræt. 
Blandt disse kan nævnes imitation, instruktion, afprøv-
ning, leg og refleksion. Omfanget af tavs viden i idræt 
betyder, at imitation ofte bruges. Imitation er hensigtsmæs-
sig til at udvikle kropslige færdigheder, men ofte foregår 
den uden megen kommunikation mellem underviser og 
udøvere.
 
Når børn skal lære, bør banen, svømmehallen, sportshal-
len osv. ikke være præget af tavshed. Læring afhænger af 
en bevidstgørelse af læreprocessens mål og ved at sætte 
ord på de bevægelser, udøveren udfører. Det betyder, at 
underviseren gør træningen bedre ved at sætte ord på 
mål, indhold, aktiviteter og øvelser i træning – fx som 
her i fodbold:

»Mærk, hvordan foden er spændt i indersidesparket, I skal 
føle, at indersiden er en spændt bue, der giver bolden et 
stød«.

Basketball.

Inderspark.
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Der skal altså sættes ord på indersidesparket, vejrmøllen 
eller længdespringet.

Når underviseren og barnet skal sætte ord på, er det en 
fordel at bruge billeder og metaforer. Det kan være svært 
at tale om en bevægelse, fordi det er tavs viden. Billeder 
og metaforer gør det nemmere.

På denne måde bliver det nemt at forestille sig, hvordan 
det føles for barnet. Sproget er fantastisk til at formidle den 
tavse viden og de kropslige fornemmelser og oplevelser. 
Og træningen bliver bedre, hvis underviseren og barnet 
kan tale sammen gennem billeder og metaforer.  Barnet 
får med ordene bedre mulighed for at være deltager i sin 
egen læreproces. Med sproget har du også bedre mulighed 
for at stimulere læreprocessen samt indimellem ’forstyrre’ 
barnets billeder og opfattelser. Træningen må dog ikke 
blive talt i stykker – og hvis der bliver talt meget, er det 
forhåbentlig børnene, der taler.

BøRN,	UNGe	oG	LæRePRoCeSSeR
Den røde tråd i ’de 10 gode råd’ ovenfor er barnets delta-
gelse. Den vil afhænge af barnets alder, køn og personlig-
hed. Du skal derfor tilpasse de gode råd til situationen. 

I praksis betyder det, at barnet skal inddrages i overskuelige 
beslutninger, stilles over for åbne opgaver, præsenteres for 
målet med tingene samt lære at sætte ord på sine oplevelser 
og bevægelser. Barnet skal høres, ses og respekteres. Fx 
skal barnet høres, hvis barnet siger: »Jeg gider ikke øve 
volleyserv mere, det er kedeligt«. I første omgang skal du 
blot lytte efter og sige at du havde lagt mærke til at han/
hun ikke var så koncentreret (hvis man har set det) og 
derpå spørge, hvad det er, der er kedeligt. Du kan supplere 
med at spørge udøveren, hvad der kan gøre volleyserven 

mere spændende (= en åben opgave). På den måde har du 
faktisk hørt, set, og respekteret barnet samt stillet en åben 
opgave, som betyder, at barnet skal til at tænke sig om. 
Børn i alderen fem til otte år kan ikke abstrahere og reflek-
tere på samme måde som voksne. Det betyder konkret, at 
barnet ikke kan overskue konsekvenser af handlinger i et 
større perspektiv. Barnet kan heller ikke tage ansvar for 
egen udvikling og læring i svære processer over tid. Ikke 
desto mindre skal underviseren alligevel give barnet plads, 
men naturligvis med respekt for barnets forudsætninger. 

Du skal skabe en kultur, hvor det er normen at blive ind-
draget og gjort medansvarlig. 

Du skal forholde dig til udøveren som et kompetent barn, 
der trods sin alder og umodenhed stadig har ressourcer, 
der skal inddrages og fremelskes. 
 

Du skal inddrage børnene i facetter af undervisningen 
og arbejde med åbne, problemløsende opgaver og sætte 
refleksion på dagsordenen. Du skal give plads til børne- 
eller ungdomskulturen og bruge den som et krydderi og 
et energifyldt tillæg til undervisningen. Du kan fx lade 
børnene vælge nye typer bevægelser til opvarmningen 
samt lade dem komme af med deres energi i nogle former, 
der ikke er for rigide og stive. Du skal møde de unge, hvor 
de er – det er en god måde at anerkende dem på. Det kan 
du gøre ved fx at bruge børns interesse for playstations, 
mobiltelefoner, børne- og ungdomsfilm og sportsstjerner. 
Du skal naturligvis ikke selv foregive at være på deres ni-
veau, men det kan være vigtigt at vide, hvad der foregår i 
aldersklassen, så du ikke er helt koblet af fra deres interne 
miljø. Sproget er en vigtig faktor i den kontakt, man har 
med børnene. Det er vigtigt at kende jargonen og vide, 
hvordan du skal koble til og fra sprogligt.

10 gode råd 
1. Skab mening med læreprocesserne sammen 

med barnet.
2. Læring kan være svær og frustrerende. Det 

kræver din støtte og tilstedeværelse. Meningen 
har større perspektiv end den næste konkurrence 
og idrætslig succes.

3. Læring er en kobling, som kræver deltagelse og 
involvering af barnet.

4. Giv barnet mange udfoldelsesmuligheder i lære-
processen, arbejd f.eks. med åbne opgaver og 
induktiv undervisning.

5. Veksel mellem instruktion, forevisning, samtale 
og refleksion.

6. Tal med barnet om målet med læreprocessen og 
den enkelte aktivitet.

7. Brug metaforer og billeder til at sætte ord på bev-
ægelser og aktiviteter.

8. Skab et træningsmiljø, hvor børnene taler sam-
men og giver deres meninger til kende.  

9. Ha´ fokus på barnets selvværd. 
10. Lad barnet reflektere over læringen. 

Figur 7.4. 10 gode råd for læreprocesser

At blive indraget og gjort medansvarlig.
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MeToDeR
I undervisning i motoriske/tekniske færdigheder er der 
nogle specielle forhold, der gør sig gældende mht. mest 
effektivt at lære konkrete tekniske færdigheder.

Fx gælder at antallet	af	gentagelser	er	den	vigtigste	faktor	
for	at	lære	teknik! Det gamle ordsprog: »Øvelse gør mester« 
gælder altså stadig. Det betyder, at du som underviser skal 
give børnene tid og mulighed for at lave mange gentagelser. 
Ikke bare i den enkelte lektion, men over lange perioder. 
Som eksempel kan du prøve at tænke på, hvor lang tid det 
tager et barn at lære at binde et snørebånd, eller at lære at 
læse. Begge færdigheder kræver mange, mange gentagelser 
før det bliver rigtig godt. Det samme gør sig gældende med 
de fleste idrætslige færdigheder – det tager tid.
Men mange gentagelser er i sig selv ingen garanti for ef-
fektiv tekniktræning. Metoderne har betydning.

Ved træning	i	blokke træner udøveren den samme tekniske 
færdighed mange gange uden at træne andre ting. Fx 10 
minutter med indersidespark. 

Ved seriel	træning træner udøveren flere forskellige tek-
niske færdigheder i den samme rækkefølge. Fx en øvelse, 
hvor udøveren skiftevis laver indersidespark (A), hoved-
stød (B) og dribling (C) og derpå forfra igen. Træningen ser 
altså således ud: ABC, ABC, ABC; ABC etc.

Ved	træning	i	vilkårlig	rækkefølge træner udøveren nogle 
bestemte tekniske færdigheder, men i vilkårlig rækkefølge, 
som ovenfor, men rækkefølgen blandes hele tiden. Træ-
ningen af de samme tre teknikker ser fx således ud: ABC, 
CBA, BAC, ACB, ACA, BCA, CBC, ABC, BAB etc.

Ved indlæring af nye teknikker bør man anvende blok-
træning. Men allerede næste gang færdigheden trænes, 
bør man supplere med seriel træning og/eller træning i 
vilkårlig rækkefølge. I Team Danmarks bog om alders-

relateret træning kan du læse mere om baggrunden bag 
denne vejledning.

Hel-	eller	delmetode
Tekniktræning bør tage udgangspunkt i helmetoden. Kun 
hvis en udøver har problemer med en specifik del af fær-
digheden, kan delmetoden med fordel anvendes. 

Et eksempel er hel-del-hel-metoden, som kan anvendes ved 
træning af sammensatte teknikker, fx tæmning efterfulgt af 
en afslutning. Her kan du starte træningen med at udføre 
hele sekvensen, derefter fokusere på den sværeste del 
(tæmning) og til sidst lave hele sekvensen igen. I forbin-
delse med del-metoden kan formel træning være en god 
metode, dvs. at fjerne færdigheden fra sin kontekst og alene 
øve bevægelsen uden hensyn til, hvor færdigheden ellers 
skal bruges. Den formelle træning kan medvirke til at du 
giver udøveren en sikkerhed i, hvad du forventer af dem.
Når den basale teknik i store træk er på plads, påbegyndes 
den variable træning.

Ved	variabel	træning varieres kravene til de tekniske fær-
digheder i øvelsen mellem hver gentagelse. Fx kan udøve-
ren træne afleveringer i håndbold med forskellige afstande 
og vinkler, stående eller i løb forlæns og baglæns etc.

AFSLUTNING	
Tilbage står nu blot at konstatere, at udvikling af børn og 
unge mennesker kan være endog særdeles komplekst, men 
at de timer, man tilbringer med at forberede, organisere 
og planlægge betales igen med renter, når man er sammen 
med ”sine” børn på godt og ondt. Hvis man som underviser 
konstant forholder sig åben for forandring og sammen med 
børn kæmper for forbedringer, vil glæderne heldigvis blive 
mange og sorgerne få. 

Læser du stadig ... Kom nu  - ud og træn børnene!
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ordbog



108 Aldersrelateret Træning

 
ordbog

Aerob 
Betegnelse for biologiske processer, der kun kan foregå 
når ilt er til stede.

Aerob	effekt	 	
Svarer til maksimal iltoptagelse eller kondital.

Aerob	kapacitet	
Svarer til udholdenhed.

Afspænding	
Begreb, der bl.a. bruges i sportspsykologi i relation til at 
lære udøveren at afspænde eller slappe af fx i forhold til 
konkurrencesituationer.

Aldersrelateret	træning	
Begreb introduceret af Team Danmark, der betyder at træ-
ning skal tilpasses børnenes alder, således at træningen kan 
foregå socialt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Anaerob	
Betegnelses for biologiske processer, der kan foregå uden 
ilt er til stede.

Anaerob	effekt		
Udtrykker hvor meget energi der kan genereres over meget 
kort tidsperiode, fx et 100 meter løb.

Anaerob	kapacitet	
Kan også kaldes anaerob udholdenhed og dækker over, 
hvor længe man kan arbejde med høj anaerob belastning.

Arbejdsperioden	
I forbindelse med intervaltræning anvender man begrebet 
arbejdsperioden om den mængde tid, man er fysisk aktiv.

Bevægelighedstræning	
Defineres i denne bog som dynamisk træning af bevægelig-
heden i et led. Fx kan man øge bevægeligheden i skulderen 
ved at bevæge skulderen rundt i yderstillingerne.

Bevægelsesudslaget		
Udtrykker hvor stort et led udslag er, fx hvor højt op en 
arm bliver løftet.

Boldbehandling	
Udtryk der som regel dækker over, hvordan en person 
behersker en bold, om han/hun har god kontakt og kontrol 
over bolden.

Boldbevidsthed	
Udtryk der dækker over i hvor høj grad en udøver kan læse 
og styre boldens ”opførsel”.

Boldkoordination	
Koordination af bevægelser i forhold til bold.

Disciplinspecifik	aldersrelateret	træning	
Begreb introduceret af Team Danmark, der betyder at træ-
ning i en given idrætsgren skal laves i en speciel rækkefølge 
og tilpasses barnets udvikling

Dynamiske	øvelser		
Øvelser, der i modsætning til statiske øvelser fordrer at 
dele af kroppen bevæger sig.

eksplosionstræning	
En form for styrke (eller sprint), hvor man arbejder med 
at lave bevægelserne så hurtigt som muligt. Bevægelserne 
kan imidlertid godt foregå langsomt, da man ofte laver 
øvelserne med vægt på. Selvom bevægelsen foregår lang-
som, skal udøveren forsøg at lave bevægelsen så hurtigt 
som muligt.

elementskift	
Begreb, i forbindelse med vandaktiviteter, der hentyder til 
skiftet mellem vand og luft.

Fartleg		
Begreb der bliver anvendt i forbindelse med kondtions-
træning, hvor man ofte skifter hastighed, fx løbe 50 meter 
hurtigt, 100 meter langsomt osv.

Finmotorik	
De fint koordinerede bevægelser, som fx at skrive eller lave 
svært koordinerede bevægelser.

Forberedende	øvelser	
Forberedende øvelser er et samlet udtryk for øvelser, der 
forbereder barnet til senere at lave mere komplekse bevæ-
gelser. Der er tale om helt basale færdigheder, som et hvert 
menneske skal beherske for at kunne fungere fornuftigt i 
sin hverdag.

Fornemmelse	for	kropsposition	
Udtrykker barnets fornemmelse af sin egen krop, fx. om 
armen er strakt eller bøjet, eller om man er i balance.

Fundamentals	
Amerikansk udtryk, der hentyder til de helt basale bevæ-
gelser man skal lære enten blot som barn (krybe, kravle, 
gå etc.) men også inden for en idrætsgren. Fx er en funda-
mental inden for basketball at kunne drible.

Fysisk	kapacitet	
Dækker i denne bog over en persons samlede kapacitet på 
det fysiske område, dvs. både den anaerobe, den aerobe, 
den styrkemæssige og den tekniske kapacitet.

Færdighedsøvelser		
Øvelser med et specifikt mål om at kunne mestre en fær-
dighed, fx at jonglere med tre bolde.

Håndstand	 	
Stå på hænder.
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Intensitet	
Udtrykker hvor hårdt et fysisk arbejde føles – høj intensitet 
= hårdt arbejde.

Kraftudvikling		
Udtrykker, hvor stor kraft en muskel genererer.

Konditionstræning	
Træning der sigter på at udvikle konditallet (den aerobe 
effekt).

Koordinations(evnen)	
Udtrykker i hvilken grad en person kan bevæge sig hen-
sigtsmæssigt.

Kroppens	ABC	
Ligesom at børn skal lære deres ABC for at læse, skal de 
også lære kroppens ABC for at kunne dyrke idræt. Krop-
pens ABC består af de grundlæggende kompetencer, der 
ligger i Agility, balance og koordination.

Kropsbevidsthed	
Med kropsbevidsthed forstår vi at børnene skal lære deres 
egen krop at kende på godt og ondt. De skal lære at forstå, 
hvornår armen er øm eller træt, eller om det er benene 
eller kredsløbet, der er belastet, og de skal vide kroppen 
er resituteret eller endnu er lidt træt. 

Kropslig	viden		
Selvom de fleste børn uden tøven kan lave gadedrengeløb, 
er det de færreste (hvis overhovedet nogen) af dem, der kan 
forklare, hvordan de gør det. Det er fordi, at bevægelser 
er en kropslig viden og altså ikke intellektuel viden. Det 
betyder ikke, at du som lærer ikke skal kunne forklare el-
ler undervise i det, men blot at børnene ikke kan svare på 
det – kun udføre det.

Maksimal	iltoptagelse		
er det samme som aerob effekt og hvis man dividerer med 
personens vægt, er det lig med konditallet.

Medicinbold	
Bolde i forskellige størrelser, der vejer mellem et og fem 
kilo og bruges i forbindelse med styrketræning. 

Mental	træning	
Træning af færdigheder  af mental karakter, der kan an-
vendes i idrætten. Fx er det vigtigt, at lære at kunne kon-
centrere sig, når det gælder..

Mestringsorienteret	
Et pædagogisk begreb, der betyder at et barn er fokuseret 
på at lære færdigheden for færdighedens skyld, og fordi 
det er spændende i sig selv. Det modsatte ville være at lære 
færdigheden for at kunne vise sig i forhold til andre eller 
til at kunne vinde over andre (ego-orienteret). De fleste 
børns motiver er en blanding af de to. 

Modelindlæring	
Pædagogisk begreb, hvor man bruger en model (fx et andet 
barn) til at påvirke læringsprocessen.

Motorik	
Udtrykker børnenes tidlige læring af bevægelser. Fx kalder 
man udviklingen af børns kravlen og gang for motoriske 
milestene.

overtal	
Begreb fra boldspil, hvor man fx siger, at et hold på fire 
personer er i overtal, hvis de spiller mod et hold på tre 
personer.

Præpubertære	
Dvs. alderen før barnet indgår i puberteten.

Reaktionstid	
Tiden fra at man sanser, til man reagerer. Fx fra at du siger: 
”Nu”, og indtil eleverne starter deres løb.

Rumlig	orientering		
Orienteringen i rummet – dvs. er jeg tæt på væggen, side-
linien, målet eller lignende.

Sansning
Samlet udtryk for at høre, se, føle, smage, lugte etc.

Smidighedstræning	
Træning, der sigter på at bevare eller forbedre musklernes 
og senernes længde..

Socialt	orienteret	
Udtrykker fx, at en elev er orienteret mod fælleskabet.

Speedskating	
Disciplin inden for in-line rulleskøjteløb.

Sportens	ABC	
Efter at mestre kroppens ABC (svarende til læsning) skal 
børnene nu udvide deres kompetence inden for sportens 
ABC.  I relation til læsning skal denne nu til at omfatte 
sammensatte ord og forstå ordklasser og kunne kombinere 
disse. Sportens ABC indeholder at løbe, springe, kaste, 
gribe, sparke samt andre generelle sportsfærdigheder.

Sprinttræning.	
Træning, der sigter på at udvikle barnets evne til at acce-
lerere og løbe hurtigt. Består også i at kunne kaste hårdt 
eller langt og i det hele taget udføre tingene hurtigt.

Statisk	
Isometrisk. I denne bog udtrykker statisk at man bruger 
musklen aktivt, men at den ikke bevæger sig, svarende til 
at holde den samme stilling i et antal sekunder. Fx kan man 
prøve at stille sig med ryggen op af en væg og knæene i 90 
grader og blive stående. Det er statisk arbejde.
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Studsede	bolde	
Bolde der kastes i gulvet, inden de modtages af en anden.

Styrketilvæksten		
Hvis man træner styrketræning og bliver stærkere, er for-
skellen i styrke fra før træning til efter træning lig med 
styrketilvæksten.

Styrketræning	
Træning, der sigter på at gøre en stærkere

Timing	
Timing bruges ofte i forbindelse med boldspil, hvor det at 
vurdere boldens hastighed gennem tid og rum er essentielt 
for at kunne ramme bolden rigtigt. Det kan dog også betyde, 
at en bevægelse skal times i forhold til sig selv – fx et kast 
afvikles med en bestemt timing, først skal skulderen frem, 
så albuen og til sidst hånden.

Tolerancetræning	
Træning af anaerob kapacitet, dvs. at træne i at kunne 
arbejde (løbe, cykle, svømme etc.) med høj intensitet i 
længere tid.

Træning	i	blokke
Hvis man skal lære tre færdigheder kaldet A, B og C, så vil 
træning i blokke betyde, at hver enkelt færdighed trænes 
mange gange i træk. Den næste færdighed trænes først, når 
man er færdig med den første. fx AAA AAA AAA, BBB 
BBB BBB, CCC CCC CCC.

Træning	serielt	
Træning af færdigheder, hvor disse er blandet sammen 
men i samme rækkefølge fx ABC, ABC, ABC, ABC, ABC, 
ABC, ABC, ABC, ABC, ABC, ABC.

Træning.	vilk.	rkflg.	
Træning af færdigheder, hvor disse er blandet sammen 
og øves i vilkårlig rækkefølge fx ABC, BCA, CBA, ACB, 
BAC, CAB, ABC.

Træning,	variabel	
Træning af samme færdighed men med forskellige krav 
til hastighed og afstand, fx skud på basketball kurv fra 
forskellige afstande og med forskellige vinkler.

Træningsmængde 
Den samlede mængde af træning kan fx måles i antal puls-
slag, eller antal km, eller antal kilo. Træningsmængden 
regner man ud som træningstiden X træningsintensisteten. 

Udholdenhedstræning 
Aerob kapacitet, træning af udholdenheden.

Udstrækning 
Hentyder til den træning, der som oftest foregår før el-
ler efter træning og har til formål at bevare musklernes 
længdeforhold.

Undertal 
Begreb fra boldspil, hvor man fx siger at et hold på tre 
personer er i undertal, hvis de spiller mod et hold på fire 
personer.

Visualisering 
Begreb fra mental træning, der udtrykker en færdighed i 
at kunne danne sig billeder fx af en given færdighed. Fx at 
forestille sig, at man ser sig selv slå et kraftspring.

Vækstkurve  
Kurve over, hvor meget et barn vokser pr. år.

Vækstspurt  
Den periode i puberteten, hvor barnet vokser mest.

yderstilling 
Den stilling, hvor man ikke kan komme længere ud eller 
ned, fx i forbindelse med at gå i spagat.

yo-yo	test 
Løbetest der kan fortælle noget om børns kondition.

øje-hånd-koordination	
Det at kunne samordne sit syn og hånd/fod, således at hånd 
og/eller fod laver tilpassede bevægelser i forhold til det, 
man ser. Fx at man griber bolden, når den kommer til en, 
eller at man rammer bolden der, hvor den ligger. 
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forfatteroplysninger.

Lars	Green	Bach,	cand.	scient.	i	biologi	og	eliteidræt	
Lars Green Bach er biolog fra Københavns Universitet og 
uddannet ved Idrættens Trænerakademi på Syddansk Uni-
versitet med speciale i sociologiske faktorer hos talenter.

Fra 1996 til 2008 har Lars Green Bach været professionel 
svømmetræner og bl.a. arbejdet med træning og udvikling 
af børne- og ungdomssvømmere, samt deltaget i Dansk 
Svømmeunions landsholdsarbejde for årgangs- og junior-
svømmere. Siden 2003 har Lars Green Bach desuden været 
underviser på Dansk Svømmeunions træneruddannelser. 
Fra 2008 har Lars Green Bach været ansat som talentko-
ordinator i Team Danmark med talentudvikling og idræts-
skoler som faglige ansvarsområder. Lars Green Bach har 
siden sin ansættelse i Team Danmark været konsulent for 
seks specialforbund i forbindelse med deres udarbejdelse 
af publikationer om aldersrelateret træning.

Stig	eiberg,	cand.	scient.	i	idræt	og	datalogi,	ph.d.	i	idræt.
Stig Eiberg er uddannet arbejdsfysiolog fra Institut for 
idræt med speciale i intervaltræning og har siden opnået 
en ph.d.-grad om børn og unge i relation til fysisk aktivitet.
 
Stig Eiberg har fra 1993-2005 fungeret som elitetræner og 
elitetrænerinstruktør i volleyball. Fra 1996 til 2005 har Stig 
Eiberg været ansat på Institut for Idræt ved Københavns 
Universitet som underviser og forsker. Stig Eiberg har 
siden 2006 været ansat som konsulent i Team Danmark 
med speciale i Talentudvikling. Stig Eiberg har tidligere 
udgivet bøger om boldspil og coaching og var medforfatter 
på Team Danmarks første publikation om talentudvikling, 
nemlig ”Aldersrelateret Træning – målrettet og forsvarlig 
træning af børn og unge”. Stig Eiberg har siden sin an-
sættelse i Team Danmark været med som konsulent og 
forfatter på otte publikationer om aldersrelateret træning 
for specialforbundene. Stig Eiberg er i dag ansat på Statens 
Institut for Folkesundhed.
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Team Danmark og iDræTsskoler
Team Danmarks primære opgave, er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Det står 
i Lov om eliteidræt, hvori folketinget har fastlagt Team Danmarks overordnede opgaver.

En af Team Danmarks overordnede opgaver er talentudvikling, og målsætningen er at skabe flere og bedre talenter i 
dansk eliteidræt. I forlængelse af denne målsætning knytter der sig en flerstrenget strategi, som bl.a. omfatter Team 
Danmarks samarbejde med Elitekommuner – herunder idrætsskoler. Team Danmarks Elitekommuner skal være med til 
at skabe stærke rammer for talentudviklingen, så der skabes en sammenhængende rød tråd fra idrætsskole og det lokale 
klubarbejde til specialforbundet og den etablerede internationale elite. 
 
Team Danmark har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund udarbejdet et koncept for Idrætsskoler, og definitionen på 
en idrætsskole er at en idrætsskole er en folke-/grundskole, der ud over den obligatoriske idræt, har minimum 2 ugentlige 
ekstra idrætstilbud i dagtimerne (dobbeltlektioner) fra 0. - 9. klasse. 

Undervisningen i det ekstra idrætstilbud tager afsæt i Team Danmarks koncept for aldersrelateret træning, og bidrager 
derved til at sikre en alsidig teknisk, fysisk, psykisk og social udvikling. 
 
Idrætsskolerne skal benyttes til at bygge bro mellem skolen og den organiserede idræt. I kraft heraf skal en idrætsskole 
indgå i et integreret samarbejde med de lokale (elite)klubber. Sigtet hermed er at øge antallet af elever, der dyrker idræt 
i foreningsregi, men i høj grad også at bruge samarbejdet til systematisk talentrekruttering og -udvikling baseret på 
aldersrelaterede træningskoncepter. 

I de yngste klassetrin (0. – 6.klasse) skal de ekstra idrætstimer være baseret på Team Danmarks generelle aldersrelaterede 
træningskoncept og tilbydes til alle elever i idrætsklassen/idrætsklasserne. Fysisk inaktive elever vil således også få et 
udvidet idrætstilbud bestående af alsidige idrætsaktiviteter, så de har bedre forudsætninger for at få positive oplevelser i 
foreningsidrætten.

I de ældste klassetrin – som udgangspunkt fra 7. klasse – skal de mest talentfulde udøvere, benytte de ekstra idrætstimer 
til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk eller mental træning). Træningen skal foregå i samarbejde 
med de lokale (elite)klubber, og træningen kan foregå på tværs af idrætsgrene.
 
I 2005 udgav Team Danmark bogen ”Aldersrelateret Træning – Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge”. 
Bogen er en fagbog, skrevet af eksperter med et indgående kendskab til de særlige vilkår, som gør sig gældende, når det 
handler om udvikling og træning af børn og unge. Bogen henvender sig primært til trænere, ledere, forskere og
studerende.

Bogen er inddelt i fem afsnit, som kan læses i sammenhæng eller hver for sig:
1. afsnit:  Hvad er talent? – handler om talentbegrebet og om hvordan man identificerer, udvælger og udvikler talenter.
2. afsnit:  Fysisk og fysiologisk udvikling – fokuserer blandt andet på normalvækst og pubertetsudvikling og diskuterer 

hvorvidt elitesport ændrer ved børn og unges vækst og pubertetsudvikling. Afsnittet gennemgår børn og unges 
motoriske udvikling, træning og træningseffekt.

3. afsnit:  Ernæring – belyser nødvendigheden af gode kostvaner og kostens betydning for børn og unges udvikling. 
Afsnittet kommer bl.a. ind på næringsstoffer, kosttilskud og væske.

4. afsnit:  Psykisk og social udvikling – gennemgår læreprocesser og udvikling af kompetencer og giver blandt andet et bud 
på motiverende talentudvikling, trænerens rolle og arbejdsopgaver.

5. afsnit:  Praktisk træning – samler den viden, der er præsenteret i de foregående fire afsnit og giver et bud på 
træningsindhold og metoder, som kan sikre en både målrettet og forsvarlig træning af børn og unge i såvel 
præpuberteten, puberteten og postpuberteten.

Bogen kan købes hos boghandleren eller ved henvendelse til Team Danmark.



AldersrelAteret træning – prAktisk håndbog for 0. til 6. klAsse giver 
dig inspirAtion og konkrete øvelser, så du kAn plAnlægge og orgAnisere 
idrætsundervisning med Afsæt i børnenes Alder og udviklingstrin.    

Bogens centrale temaer er teknisk og motorisk træning, fysisk træning, taktisk og social 
træning og mentalt træning. Bogen er inddelt i  7 kapitler:

•	 Introduktion til Aldersrelateret Træning er en kort indføring i konceptet Aldersrelateret 
Træning

•	 Kroppens og sportens ABC giver anbefalinger og øvelser til udvikling af fundamentale 
kropslige og idrætsspecifikke færdigheder    

•	 Fysisk ABC giver gode råd og anbefalinger til hvilken form for fysisk træning, der kan 
stimulere børnenes fysiske udvikling

•	 Taktisk og social ABC fokuserer på, hvordan lege og spil kan være med til at udvikle 
børnenes taktiske og sociale kompetencer  

•	 Mental ABC gennemgår, hvordan du arbejder med mentale aspekter i idræts-
undervisningen for børn før puberteten 

•	 Lektionsplaner viser eksempler på, hvordan dobbeltlektioner i 0. til 6. klasse kan se ud i 
praksis   

•	 Aldersrelateret Træning – filosofi, udvikling og miljø belyser og diskuterer mere af det 
teoretiske fundament for Aldersrelateret Træning  

Bogen er skrevet til alle jer lærere, trænere og pædagoger, der har det store ansvar for at skabe 
glæde, tryghed, tilknytning og variation i børnenes idrætsundervisning – uanset om det 
indebærer en fremtid med Olympiske Lege eller Serie 5 fodbold.   

"
Det er afgørende, at spillerne har de rigtige færdigheder med i deres "sportslige rygsæk". Høj 

kvalitet i børnenes idrætsundervisning, udvikler nogle grundlæggende tekniske, fysiske, taktiske og 
mentale færdigheder, der er vigtige forudsætninger for, at de unge talenter når deres fulde potentiale 
på en håndboldbane."   
	 	 	 	 Jan	Pytlick,	Landstræner	i	kvindehåndbold	

"
Aldersrelateret træning er et nyttigt værktøj for mange idrætslærere, som ønsker praktiske og 

teoretiske anvisninger til at skabe progression i deres undervisning. Bogens mange konkrete forslag til 
planlægning og organisering af idrætsforløb, kan medvirke til at eleverne får den rette undervisning på 
det rette tidspunkt."

Steen	Hjorth,	Generalsekretær	i	Dansk	Skoleidræt


