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Forord
Dette hæfte er lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen ”Aktiv rundt i 
Danmark 2010”. Hæftet kan bruges som inspiration i forbindelse med kampagnen, men 
også i skolens normale hverdag og undervisning. 

Målet med kampagnen er at gøre elever mere fysisk aktive i hverdagen og dermed 
være behjælpelig til, at hver elev opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om,  
at børn skal være fysisk aktive i mindst én time hver dag. Ligeledes er der også i kam-
pagnen fokus på vigtigheden af at give børn sunde spisevaner, gode søvnvaner samt at 
komme mere ud i naturen.

Der er lavet fire inspirationshæfter, der henvender sig til henholdsvis 0.-2. klassetrin, 
3.-5. klassetrin, 6.-7. klassetrin samt 8.-10. klassetrin. De første tre hæfter er bygget 
op af kapitler med forskellige forfattere, som beskriver aktiviteter med fokus på fysisk 
aktivitet på en sjov og motiverende måde, og hvordan du i undervisningen kan arbejde 
med sunde kostvaner. For at kvalificere og målrette aktiviteterne mest muligt har vi, 
hvor det er muligt, valgt at tage udgangspunkt i Fælles Mål. I artiklerne giver vi også 
bud på, hvordan man kan differentiere i undervisningen, både i forhold til de forskellige 
klassetrin og inden for hver enkelt klasse. Ligeledes er der fokus på, hvordan aktivite-
terne kan evalueres, samt hvor der evt. kan hentes mere litteratur, tips og interessante 
internetsider.

Materialet til 8.-10. klassetrin er noget anderledes og indeholder inspiration til tre 
undervisningslektioner i det lovpligtige, men timefrie fag ”sundheds- og seksualun-
dervisning og familiekundskab”, som er beskrevet i Faghæfte 21 under Fælles Mål 
2009. Konceptet er inspireret af ”sutte-træet”, hvor små børn hænger deres sut op i 
et træ og på den måde siger farvel til vanen med at bruge sut. Ideen er, ligesom med 
”sutte-træet”, at eleverne afleverer deres dårlige vaner synligt for verden og sætter 
nogle andre og mere sundhedsfremmende vaner ind som erstatning. De får, ligesom på 
de øvrige klassetrin, udleveret et aktivitetskort, men har mulighed for selv at definere, 
hvilke sundhedsfremmende aktiviteter/vaner, de ønsker at arbejde med i de tre uger, 
kampagnen varer.

Vi håber, du vil få et godt udbytte af hæftet samt mange gode ideer til din undervisning!

Venlig hilsen

Lise Hostrup Sønnichsen og Anders Flaskager
Kampagneledere, Aktiv rundt i Danmark
UC Syddanmark     
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Frugt, grønt 

og læring

leslIe lundehøj jørgensen

Produktudvikler hos rynkeby Foods A/s, der er Aktiv i k
AmPAgnen ”6 om dAgen”.
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indledning
”Du skal spise seks stykker frugt og grønt om dagen”. Sådan lyder budskabet i ”6 om 
dagen”-kampagnen, som blandt andet Sundhedsstyrelsen står bag. Kampagnen har 
til formål at få danskerne til at spise mere frugt og grønt, og det lader faktisk til, at 
danskerne har taget budskabet til sig. I hvert fald spiser vi mere frugt og grønt i dag, 
end vi gjorde for 15 år siden. Det dokumenterer DTU Fødevareinstituttet i sin seneste 
undersøgelse af danskernes kostvaner i perioden 1995-2006.

Men undersøgelsen afslører samtidig, at danskerne fortsat spiser alt for lidt frugt  
og grønt. Det er især de unge i alderen 15-18 år, som fravælger frugt og grøntsager.  
Kun fem procent af dem lever op til ”6 om dagen”-kampagnens anbefalinger om 
at spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Og meget bedre ser det ikke ud for de 
11-14-årige. Her spiser blot 11 procent tilstrækkeligt med frugt og grønt.  
Blandt de 7-11-årige spiser 21 procent frugt og grønt i mængder, der svarer til  
”6 om dagen” – kampagnens anbefalinger.

så meget frugt og grønt skal du spIse om dagen:
• 4-10 år: 400 gram frugt og grønt om dagen. 
• 11+ år: 600 gram frugt og grønt om dagen.

Halvdelen af det daglige indtag af frugt og grønt bør komme fra grøntsager.  
Gerne de grove typer som kål, rodfrugter og bønner.

100 gram =
• 1 stor tomat, gulerod, peberfrugt eller rødbede
• 1 æble, pære, banan, fersken eller appelsin
• 1 glas juice (du bør ikke drikke mere end ét glas juice om dagen)
• 1/4 agurk, blomkål eller knoldselleri
• 11/2 dl grønne bønner, ærter eller majs

Al frugt og grønt tæller med – lige meget om det er råt, bagt, kogt, stegt, moset eller 
presset. Eksempelvis:  
Frugt og grønt brugt i gryderetter, i supper og på pizzaer.
• Dybfrossen frugt og grønt og færdigsnittet salat.
• Flåede tomater, majs og andet frugt og grønt fra dåse.

NB: Kartofler tæller ikke som grøntsager på grund af et højt indhold af kulhydrater. 

Kun 11 % af de 11-14-årige får til-
strækkeligt med frugt og grønt.
DTU Fødevareinstituttet, 2008, side 36

Frugt, grønt 

og læring
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Når børn og unge ikke spiser tilstrækkeligt med frugt og grønt, går de glip af en række 
sundhedsfremmende gevinster. Først og fremmest er frugt og grønt en god og vigtig 
kilde til mange vigtige vitaminer, som kroppen har brug for, for at børn og unge kan 
lære, vokse og trives. Derudover viser undersøgelser, at man kan nedsætte risikoen  
for at blive overvægtig, hvis man spiser tilstrækkeligt med frugt og grønt. 
Dermed nedsætter man også risikoen for at udvikle en række livsstilssygdomme, 
blandt andet hjerte-karsygdomme og diabetes type 2. 

Og det er ikke det eneste. Overvægt øger også risikoen for at udvikle nogle af de hyp-
pigste kræftformer, blandt andet tyktarmskræft og brystkræft. Det betyder, at man 
indirekte kan reducere risikoen for at udvikle kræft ved at følge anbefalingerne fra  
”6 om dagen”-kampagnen. 

Med de uomtvistelige sundhedsfremmende gevinster der er ved at spise tilstrækkeligt 
med frugt og grønt, bør børn og unge selvsagt spise noget mere af det. Dette inspira-
tionshæfte er tænkt, så det skal give dig som lærer nogle idéer til, hvordan du kan ind- 
drage frugt og grønt i din undervisning og derigennem give eleverne mere viden om 
frugt og grønt og dermed forhåbentlig give dem lyst til at spise mere af det – og så  
kan de selvfølgelig også score point til konkurrencen.

Hvis du har nogen reaktioner, erfaringer eller spørgsmål, hører vi meget gerne fra dig. 
Rigtig god fornøjelse med Aktiv rundt i Danmark.

Leslie Lundehøj Jørgensen
Produktudvikler
Rynkeby Foods A/S

E-mail: llj@rynkeby.dk
Tlf.: 63 62 32 00

Spis mere frugt og grønt  
– 6 om dagen

Det første af Fødevarestyrelsens otte officielle kostråd

overvægt øger risikoen for 
nogle af de hyppigste  
kræftformer
Kræftens Bekæmpelse
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målSætning
Målsætningen med dette kapitel er at give eleverne viden om frugt og grønt for 
derigennem at gøre dem nysgerrige og give dem lyst til at spise mere af det. I kapitlet 
vil der blandt andet være små opskrifter, som eleverne kan eksperimentere med på 
skolen og derhjemme. Derudover vil der være en række opgaver om frugt og grønt, 
som du kan arbejde med inden for rammerne af sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab, natur/teknik og matematik. Det er tilsigtet, at opgaverne kvalificerer 
eleven til at nå følgende trinmål:

SundhedS- og SeKSualunderviSning  
og FamilieKundSKab

efter 3. klassetrIn:

ÅRSAGER OG BETyDNING:
• Give eksempler på forhold, der har betydning for deres  

egen og deres venners sundhed, herunder bevægelse, mad  
og måltider, søvn og hygiejne.

• Fortælle om sundhed som et bredt og positivt begreb,  
fx gode venner, familie, velvære og sund mad.

VISIONER OG ALTERNATIVER:
• Opstille ideer til en sund klasse og en sund skole.

efter 6. klassetrIn:

ÅRSAGER OG BETyDNING:
• Beskrive den daglige livsstils betydning for sundheden,  

herunder mad og måltider, stimulanser, bevægelse og  
fysisk aktivitet.

natur/teKniK

efter 4. klassetrIn: 

DEN NæRE OMVERDEN:
• Beskrive enkle og vigtige regler for sund levevis.

efter 6. klassetrIn:

DEN NæRE OMVERDEN:
• Kunne sammensætte et sundt måltid og vælge  

gode motionsformer.
• Begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel.

matematiK

efter 3. klassetrIn:

MATEMATISKE KOMPETENCER:
• Opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver 

træk fra virkeligheden, blandt andet ved hjælp af regneudtryk, 
tegninger og diagrammer (modelleringskompetence).

efter 6. klassetrIn:

MATEMATISKE KOMPETENCER:
• Opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller,  

der gengiver træk fra virkeligheden, blandt andet ved  
hjælp af regneudtryk, tegninger og diagrammer  
(modelleringskompetence).

MATEMATIK I ANVENDELSE:
• Arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen,  

det nære samfundsliv og naturen.
• Anvende faglige redskaber og begreber, blandt andet  

beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk 
afbildning, til løsningen af praktiske problemer.
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opSKriFter/aKtiviteter

Frugt- og grøntdiagrammer

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin
VARIGHED: 2 lektioner
MATERIALER: Adgang til computer og internettet

formIdl vIden om frugt og grønt
Man skal spise 400-600 gram frugt og grønt om dagen, men er der noget frugt og 
grønt, der er sundere end andet? Det skal eleverne arbejde med i denne opgave.  
Det, de finder ud af, skal bruges i de øvrige opgaver. 

• Eleverne lister i fællesskab alle de frugter og grøntsager, de kender. 
• Tal med eleverne om, hvilke frugter og grøntsager de tror er sundest for dem.
• Herefter går de sammen i grupper (eksempelvis to og to om én computer).
• Eleverne undersøger frugternes og grøntsagernes indhold af energi, protein,  

kulhydrat og fedt. Det kan de eksempelvis gøre på hjemmesiden ”Viden om mad”: 
http://www.tinyurl.dk/18239.

• De kan også undersøge frugternes og grøntsagernes vitaminindhold på samme 
hjemmeside.

• Eleverne skriver oplysningerne ind i et regneark, og når de har frugter og grøntsager 
nok, laver de en passende graf, der illustrerer det, de har fundet ud af.

• Tal med eleverne om forskellen mellem frugt og grønt og forskellen mellem  
vde enkelte frugter og grøntsager. 
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Frugtcollage 

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin
VARIGHED: 3-4 lektioner
MATERIALER: Magasiner og reklamer til at klippe i. 
Karton, limstifter, sakse, tuscher.

lav en lækker frugttallerken I papIr
Eleverne skal bruge graferne fra opgave 1 til at løse denne 
opgave. De skal lave en fotocollage med frugt og grønt.  
De skal arbejde med farver og former og få fotocollagen til at se 
indbydende ud. Men samtidig skal de også vælge de frugter og 
grøntsager, som er sundest for dem. Fotocollagens indhold skal 
svare til ”6 om dagen”-kampagnens anbefalinger (se indlednin-
gen til dette kapitel). 

• Når hver elev har produceret en frugttallerken, kan de ek-
sempelvis regne på tallerkenens samlede indhold af energi, 
protein, kulhydrat og fedt.

• Eleverne kan eksempelvis også dekorere deres frugttaller-
kener med et slogan, der skal få andre elever på skolen til at 
spise mere frugt og grønt. 

• Eleverne fremlægger deres arbejde for hinanden, inden frugt-
collagerne hænges op på et af skolens fællesarealer. 
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FredagSFrugt

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin
VARIGHED: 2 lektioner
MATERIALER: Frugt, grønt og bær i forskellige varianter, gerne 
nogle lidt utraditionelle af slagsen. Skrælleknive, knive, skære-
brætter og fade. 

lav dIn egen fredagsfrugtskål
Børn får ofte slik i weekenden, men de kan lige så godt få en 
lækker frugtskål. Det smager lige så godt, og så er det endda 
sundt. Eleverne skal nu bruge de ting, som de har lært. I pas-
sende grupper skal de tage udgangspunkt i ”6 om dagen”-
kampagnen og lave en frugtskål, der lever op til anbefalingerne. 
De kan eventuelt tage udgangspunkt i frugt- og grøntdiagram-
merne fra opgave 1 og frugtcollagen i opgave 2.  

• Når eleverne er færdige med at anrette frugten, tager de bil-
leder af anretningerne.

• De smager deres egen og hos hinanden og deler deres sanse-
indtryk.

• Hver gruppe kan eksempelvis fremlægge, hvorfor de har valgt 
de frugter, de har.

• Billederne af anretningerne kan eksempelvis bruges til, at 
eleverne skriver en historie, hvor de lægger vægt på følelsen 
af at spise frugt fredag aften.
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grøntSagSSupper

GRøNTSAGSSUPPE TIL 4 PERSONER:
1 liter grøntsagsjuice
1 lille bæger cremefraiche 18 %
2 porrer
1 gulerod
1 pastinak
1 rødløg

TILBEHøR:
100 gram kogt pasta, 1 fintsnittet porre i ringe og groft brød.

SÅDAN GøR DU:
• Grøntsagerne koges møre i lidt vand. Vandet hældes fra,  

og grøntsagsjuicen tilsættes og koges op. 
• Grøntsager og juice blendes sammen. 
• Serveres med en klat cremefraiche, pasta og porreringe  

samt groft brød.

crüSli

BESKRIVELSE:
Det kan godt være svært at få børn til at spise morgenmad.  
Men hvis man gør lidt ud af det, så er det meget lettere.  
Prøv eksempelvis yoghurt med crüsli.

CRüSLI TIL 4 PERSONER:
50 gram kokosflager
50 gram rosiner
50 gram hakkede mandler
25 gram tranebær
50 gram æbletern
25 gram honningristede solsikkekerner.

SÅDAN GøR DU:
• Alle ingredienser blandes og serveres oven på ymer  

eller yoghurt.
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evaluering
Forløbet kan rundes af med en lille ”tip en 13’er”-quiz, som eleverne kan tage med 
hjem til deres forældre, så de derhjemme kan dyste om, hvem der ved mest om frugt 
og grønt. Quizzen kan eventuelt gennemgås på klassen, så eleverne er bedre rustet til 
at gå hjem og dyste med deres forældre:

1. Danske børn og unge spiser mere frugt og grønt  

i dag, end de gjorde for 15 år siden:

a) Ja
b) Nej
c) Det er stort set det samme

2. Hvilken aldersgruppe spiser mindst frugt og  

grønt i Danmark:

a) 7-10 år
b) 11-14 år
c) 15-18 år

3. Hvor meget frugt og grønt skal du spise om dagen?

a) Mindst 100 g

b) Mindst 400 g

c) Mindst 600 g

4. Du skal helst spise flere grøntsager end frugter:

a) Nej
b) Ja
c) Det er lige meget

5. Sundhedsstyrelsen kører en kampagne, der skal få dan-

skerne til at spise mere frugt og grønt. Hvad hedder den?

a) ”Spis grønt”-kampagnen

b) ”Lyt til din lærer”-kampagnen

c) ”6 om dagen”-kampagnen

6. Sundhedsstyrelsen siger, at du kan skifte ét stykke frugt  

om dagen ud med én af følgende drikke:

a) Et glas saftevand

b) Et glas juice

c) En appelsinsodavand

7. Juice består af:

a) Saften fra frugt

b) Saften fra frugt og lidt tilsat sukker

c) Saften fra frugt, lidt tilsat sukker og konserveringsmidler

8. Ananas på en pizza kan godt tælle med som en del af  

den daglige mængde frugt og grønt, som du skal spise:

a) Nej
b) Ja
c) Kun hvis pizzaen er uden ost

9. Hvor meget agurk skal du spise for at have spist 100 gram 

grøntsager
a) Ca. ¼
b) Ca. ½
c) Ca. 1

10. Frugt og grønt fra dybfrost kan tælle med som en del af  

den daglige mængde frugt og grønt, som du skal spise:

a) Nej
b) Ja
c) Kun hvis de har det særlige dybfrostmærke

11. Hvis du spiser tilstrækkeligt med frugt og grønt,  

nedsætter du risikoen for at:

a) Blive overvægtig

b) Blive gråhåret

c) Udvikle rygerlunger

12. Når du spiser tilstrækkeligt med frugt og grønt, nedsætter 

du risikoen for at blive overvægtig, og dermed nedsætter du 

også risikoen for at udvikle kræft:

a) Nej
b) Ja
c) Det gælder kun for ældre mennesker

13. Hvilken af følgende sammensætninger lever op til  

”6 om dagen”-kampagnens anbefalinger?

a) 1 glas juice, ¼ agurk, 1 pære, 1½ dl ærter,  

1 stor gulerod, 1 appelsin 

b) 1 glas juice, 1 banan, 1 pære, 1 stor gulerod,  

1 fersken, 1 stor tomat

c) 1 glas juice, 1 æble, 2 bananer, 1 stor gulerod og  

1½ dl majs

tip en 13’er
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Svar - tip en 13’er:

1-a
2-c
3-c (b, hvis du er under 11 år gammel), 
4-b 
5-c 
6-b 
7-a 
8-b
9-a (Det afhænger selvfølgelig af, hvor stor 
agurken er. Men en pæn stor agurk vejer 
omkring 400 gram), 
10-b 
11-a 
12-b 
13-a (Mindst halvdelen af det daglige 
indtag skal komme fra grøntsager).

reFerencer/litteratur/linKSrapporter:
• DTU Fødevareinstituttet (2008): ”Danskernes kostvaner fra 1995-2006”.  

Rapporten kan hentes gratis på http://www.food.dtu.dk/Default.aspx?ID=8366Web:
• 6 om dagen: http://6omdagen.dk/ • Rynkeby - om juice og sundhed: http://www.rynkeby.dk/Default.aspx?AreaID=16

• Viden om mad: http://www.vom.dk/index.php?id=2
• Fødevaredatabasen: http://www.foodcomp.dk• Alt om kost: http://www.altomkost.dk• Fødevarestyrelsen: http://www.foedevarestyrelsen.dk

• Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/
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legestreger   

og spillerum

- i skolegården

af lynge kjeldsen

udviklingskonsulent hos idrætsudstyrsFirmAet tress As i s
kAnderborg.

tidligere lektor i b
evægelsesFAg På uC lillebælt, PædAgoguddAnnelsen i J

elling, 

tidligere høJskolelærer og næstFormAnd i d
Anske gymnAstik og idrætsForeninger.
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indledning
et bevægelsesfremmende mIljø I skolegården.
Artiklen indeholder fine eksempler på aktivitetsmuligheder i skolegården, hvor inspi-
rationen og rammen for den fysiske udfoldelse er opstregninger på fliser, asfalt eller 
jorden.
Vi ved fra undersøgelser, at en væsentlig barriere for børns bevægelse er manglende 
legemuligheder og faciliteter i skolen og fritidsordningen. Det er også afgørende for, 
om børnene er ude eller inde i frikvartererne (Nielsen, 2004). Faciliteter/rum der kan 
bruges til fysisk aktivitet, blandt andet skolegårde, der er åbne uden for skoletiden, 
nævnes som en fremmende faktor for børns daglige bevægelsesniveau (Ibsen, Klinker 
og Støckel, 2009).
I de nyeste udgivelser om lege- og fysiske aktiviteter og etableringer af gode miljøer 
hertil betones det, at streger, der udgør et lege- eller idrætsrum, inspirerer til aktivitet 
(Andersen, 2009; Schytte, 2009). I planlægning er det vigtigt at skabe rammer, der 
umiddelbart og lettilgængeligt understøtter bevægelse i hverdagen. Her udgør skole-
gården et oplagt miljø, hvor børnene gerne skal være fysisk aktive flere gange i løbet af 
skoletiden og gerne også i deres fritid. 
Det er også interessant, at børn i 5. klasse nævner fangelege, sjipning, hinke i hinkerude 
mv. som deres mest brugte selvorganiserede fysiske aktiviteter (Ibsen, 2007).
Meget peger i retning af, at der vil være aktivitetsmæssige, sundhedsmæssige og  
sociale effekter ved at forbedre rammer og faciliteter for leg og idræt i skolegården.  
En enkel løsning vil være flere opstregninger, der inspirerer til kendte og nye aktiviteter.

flere måder at lave legestreger på.
Nye lege- og spillepladser kan laves på forskellige måder, alt efter hvor lang tid  
man ønsker, de skal være brugbare og tillokkende. Man kan:
Tegne midlertidige streger med en pind i grus eller jord
Male selv med kridt eller plastmaling på fliser og asfalt (kort holdbarhed)
Påklistre malertape på fliser og asfalt (kort holdbarhed)
Etablere en professionel opstregning (lang holdbarhed)

IntroduktIon og IgangsætnIng 
Det er målet at få eleverne til at være fysisk aktive i skolegården i forbindelse med 
frikvarterer og fritid. Her er det oplagt at bruge et par idrætstimer til at introducere 
legene og spillene. Samtidig vil legepatruljer og/eller aktive gårdvagter kunne holde 
interessen i gang ved hele tiden at tilføre nye variationer og udfordringer.
Permanent professionel opstregning af nogle hinkeruder og spilbaner gør det lettere at 
komme i gang med fysiske aktiviteter.

Til beskrivelse af lege og aktiviteter er hentet inspiration fra et par gamle legebøger og 
diverse netsider. Se referencer/litteratur/links.

”det er også interessant, at børn i 5. klasse 
nævner fangelege, sjipning, hinke i hinkerude 
mv. som deres mest brugte selvorganiserede 
fysiske aktiviteter”

Bjarne Ibsen: ”Selvorganiserede fysiske aktiviteter efter skoletid” (2007), 

Institut for Idræt, SDU

legestreger   

og spillerum

- i skolegården
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målSætning
Ud fra blandt andet trinmålene for faget idræt efter 5. klasse 
kan peges på følgende mål:

hInke- og hoppelege
• At give eleverne kendskab til og mulighed for at afprøve 

gamle pige- og drengelege
• At give eleverne gode motoriske færdigheder i at hoppe, 

hinke og stå i balance på et ben
• At give eleverne gode motoriske færdigheder i at  

styre sideværds/baglæns hop og bevægelser
• At få eleverne til at anvende trin, hop, spring, balance, 

drejning, sving og bøjning
• At give eleverne gode motoriske færdigheder i at  

kaste præcist
• At give eleverne gode motoriske færdigheder i at  

kaste, gribe, studse og drible med bolde
• At få eleverne til at indgå i og skabe forskellige  

idrætslige lege sammen med andre 
• At få eleverne til at deltage i regelbaserede holdidrætter 

og små- og minispil
• At give eleverne lege- og samarbejdsmæssige  

kompetencer
• At få eleverne til at udvise samarbejdsevne og social  

opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter
• At få eleverne til at forstå egen rolle og eget ansvar i 

regelbaserede idrætsaktiviteter

boldspIllege på fladen og op ad muren
• At give eleverne kendskab til og mulighed for at  

afprøve gamle pige- og drengelege
• At give eleverne gode motoriske færdigheder  

i at kaste og gribe bolde 
• At give eleverne gode motoriske færdigheder  

i at kontrollere bolde i slagboldspil
• At få eleverne til at indgå i og skabe forskellige  

idrætslige lege sammen med andre 
• At få eleverne til at deltage i regelbaserede hold- 

idrætter og små- og minispil
• At give eleverne lege- og samarbejdsmæssige  

kompetencer
• At få eleverne til at udvise samarbejdsevne og social  

opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter
• At få eleverne til at forstå egen rolle og eget ansvar  

i regelbaserede idrætsaktiviteter
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leKtioner/aKtivitet/opgaver

hinkerudens størrelse 

og udformning

Hvert felt har en størrelse  

fra 30 x 30 cm op til 60 x 60 cm. 

KlaSSiSK hinKerude med tal 

KLASSETRIN: 3.-5. klasse
VARIGHED: 5-15 minutter
MATERIALER: Evt. gadekridt/malertape til opstregning. En flad 
sten/hinkesten/hacky sack til hver deltager. En soft håndbold, 
fodbold eller volleyball.

beskrIvelse af aktIvIteten
Den klassiske bevægelsesopgave i en hinkerude er at hoppe 
ruden igennem (ud og hjem) uden at træde på stregerne, der 
afgrænser felterne. Der kan hoppes på et ben hele vejen igen-
nem, eller man kan lande på begge ben samtidig, der hvor to tal 
er side om side. I 10’er-feltet må bruges et vendehop.
Dertil kommer, at hver deltager spiller med en hinkesten, hvor 
man fra et sted bag felt 1 kaster stenen ind, så den lægger sig i 
et bestemt talfelt. Når man hopper ruden igennem, skal man på 
udturen hoppe over feltet med stenen og på hjemturen samle 
stenen op, mens man står på et ben i nabofeltet.
Man skal træffe tallene i rækkefølge på hver tur. Efter turen, 
hvor det er lykkedes at træffe feltet med 2-tallet, hoppe over 
det på udturen og samle stenen op på hjemturen, skal man så 
ved næste tur træffe feltet med 3-tallet osv., til man har truffet 
og hinket alle turene op til 10. 
Man må hinke videre, indtil man laver et fejlkast, et fejlhop eller 
en fejlopsamling, hvor man mister balancen. Ved fejl er det den 
næstes tur til at hinke. Når man får turen igen, må man begynde 
ved det tal, hvor man lavede en fejl.

varIatIoner og nye udfordrInger
• ’Løb og hop’: Der kan laves løbetrin, hvor man skiftevis træder 

på tallene i rækkefølge op og ned.
• Der kan hoppes med samlede fødder hele vejen.
• ’Gå med stenen’: Man lægger sin hinkesten oven på den ene 

fod og skal uden at tabe stenen gå hinkeruden ud og hjem. 
Der må holdes pause i felt 10, hvor man må rette på hinke-
stenen. 

• Når man kommer helt tilbage og ud af hinkeruden, skal man 
vippe stenen op med foden og gribe den. Kun hvis den gribes, 
er turen gennemført. 

• ’Gå blind’: Man lukker øjnene/holder begge hænder for øjnene 
og forsøger at gå hinkeruden igennem uden at røre stregerne. 
Hvis man rører en streg, er man ude. Når man får tur igen, må 
man begynde fra det felt, der lykkedes.

• ’Kast over hovedet’: Når man er kommet hjem, skal man med 
ryggen til hinkeruden kaste sin hinkesten over hovedet. Hvis 
den lægger sig i et felt, skal det markeres. Så bliver det ens 
eget felt, hvor man kan hvile, og de andre skal hoppe over. 
Man har tre kasteforsøg.

• ’Dribling med bold’: Hinkeruden kan dribles igennem med en 
bold (soft håndbold, fodbold eller volleyball), hvor bolden for 
hver studsning skal ramme et nyt talfelt. Man kan begynde 
med tohåndsdriblinger og gå videre med enhåndsdriblinger.

• ’Kast og grib’: Hinkeruden kan spilles igennem parvis med en 
bold, hvor der både skal hoppes gennem felterne, og for hvert 
tal skal en bold gribes og kastes tilbage til makkeren.  
Man kan også parvis spille sig gennem hinkeruden ved at 
studse bolden i talfelterne til hinanden. Spillerne må så gå på 
hver sin side af hinkeruden.
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hinKeruden ’hjulet’

KLASSETRIN: 3.-5. KLASSE
VARIGHED:
5-15 minutter
MATERIALER:
Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
En flad sten/hinkesten/hacky sack til hver deltager.
En soft håndbold, fodbold eller volleyball.

beskrIvelse af aktIvIteten
Man stiller sig med ansigtet mod centrum af hjulet og med 
venstre fod i rum 0 og højre i rum 1. Man løfter højre fod og 
hopper nu, så man lander med højre fod i rum 3 og venstre i rum 
2. Sådan fortsætter man hele hinkeruden rundt i en jævn hop-
pende bevægelse - slidebevægelse. Det markerede felt mellem 
rum 5 og 6 må ikke betrædes. Man udgår, hvis man træder på 
stregerne, der afgrænser felterne.
Det er oplagt, at man konkurrerer på tid og hastighed.  
Her vil det være fint med 2 hinkeruder ved siden af hinanden, så 
man er fri for at tage tid med ur. 
Hinkeruden ’Hjulet’ er en fornyelse af en gammel hinkerude, der 
blev kaldt ’Hinkecykel’.

varIatIoner og nye udfordrInger
• Man kan hoppe med ansigtet vendt bort fra centrum
• ’Løb og hop’: Der kan laves løbetrin, hvor man skiftevis træder 

på tallene i rækkefølge op og ned.
• Der kan hoppes med samlede fødder hele vejen.
• Man kan lege ’gå med stenen’ eller ’gå blind’ - se under  

”Klassisk hinkerude med tal”.
• ’Dribling med bold’: Hinkeruderne er sjove at drible igennem 

med en bold (soft håndbold, fodbold eller volleyball), hvor 
bolden for hver studsning skal ramme et nyt talfelt. Man kan 
begynde med tohåndsdriblinger og gå videre med enhåndsd-
riblinger.

• ’Studs og grib’: Hinkeruden kan spilles igennem parvis med en 
bold, hvor man studser bolden i talfelterne til hinanden.  
Spillerne må så bevæge sig rundt på hver sin side af hinkeru-
den. Eleverne og bolden må ikke træffe stregerne.

hinkerudens størrelse 
og udformning

Hjulet er 250 cm i diameter og opdelt i 

12 felter (eger). 
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hinKerude ’Slangen’ og ’Sneglen’

KLASSETRIN: 3.-5. klasse
VARIGHED: 5-15 minutter
MATERIALER: Evt. gadekridt/malertape til opstregning. En flad 
sten/hinkesten/hacky sack til hver deltager. En soft håndbold, 
fodbold eller volleyball.

beskrIvelse af aktIvIteten
Man skal hinke ruden igennem (ud og hjem) uden at træde  
på stregerne, der afgrænser felterne. Der kan hoppes på et  
ben eller samlede ben hele vejen igennem. I det sidste felt  
må bruges et vendehop.
Udfordringen i ’slangen’ er slyngningerne og længden, og i  
’sneglen’ er det spiralformen, hvor felterne samtidig bliver 
mindre og mindre.
Der kan hinkes på hastighed med eller med brug af hinkesten, 
efter de klassiske regler - se under ”Klassisk hinkerude med tal”.

varIatIoner og nye udfordrInger

• Man kan lege ’gå med stenen’ eller ’gå blind’ - se under  
”Klassisk hinkerude med tal”.

• Hop kun på lige tal ud og ulige hjem. Hop kun på tal  
fra 3-tabellen.

• Mens man hopper, kan der stilles talopgaver, der siges højt: 
’Sig tallene’, ’Læg det næste tal til det forrige, og sig facit’ 
osv.

• ’Dribling med bold’: Hinkeruderne er sjove at drible igennem 
med en bold (soft håndbold, fodbold eller volleyball), hvor 
bolden for hver studsning skal ramme et nyt talfelt. Man kan 
begynde med tohåndsdriblinger og gå videre med enhåndsd-
riblinger.

• ’Kast og grib’: Hinkeruden kan spilles igennem parvis med en 
bold, hvor der både skal hoppes gennem felterne, og for hvert 
tal skal en bold gribes og kastes tilbage til makkeren.  
Man kan også parvis spille sig gennem hinkeruden ved at 
studse bolden i talfelterne til hinanden. Spillerne må så gå på 
hver sin side af hinkeruden.

hinkerudens størrelse 
og udformning

Hvert felt har en størrelse fra 30 x 30 cm 

op til 60 x 60 cm. 
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hinKeruden ’ludo’

KLASSETRIN: 3.-5. klasse
VARIGHED: 10-20 minutter
MATERIALER: Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
Fire store terninger og 16 kegler i fire farver.

beskrIvelse af aktIvIteten
Spil ludo med en stor terning, og hvor brikkerne er kegler eller 
store genstande. Børnene kan også selv være brikker, der hop-
per rundt på ’spillepladsen’. 
’FORFøLGELSESLUDO’: Der kan også spilles et hurtigt spil 
med mere bevægelse, hvor man er parvis sammen, i alt 4 par. 
Den ene fra parret slår med terningen, den anden er brikken, 
der hopper det antal øjne, der slås. Det gælder om at komme 
hurtigst muligt ind i huset. En spiller skal begynde forfra, hvis 
han/hun bliver slået af banen ved at blive indhentet/overhalet af 
en af de tre modspillere. Spillet er først vundet, når nr. 2 spiller 
er nået først helt ind i ’hjemmet’. Husk, at på vejen op til ’hjem-
met’ skal man med terningen slå nøjagtig det antal felter, man 
mangler, for at komme hjem.

varIatIoner og nye udfordrInger
• Man kan stille krav om forskellige måder at hoppe eller flytte 

kegler på.
• Ludo-spillepladsen kan også bruges til forskellige måder at 

gå, løbe og hoppe både forlæns, baglæns og sidelæns på.  
Ved denne aktivitet kan 4 elever konkurrere om at komme 
først i mål.

• ’Dribling med bold’: Ludo-spillepladsen er sjov at drible igen-
nem med en bold (soft håndbold, fodbold eller volleyball), 
hvor bolden for hver studsning skal ramme et nyt felt.  
Man kan begynde med tohåndsdriblinger og gå videre med 
enhåndsdriblinger.

• ’Studs og grib’: Hinkeruden kan spilles igennem parvis med en 
bold, hvor man studser bolden i talfelterne til hinanden.  
Spillerne må så bevæge sig rundt på hver sin side af hinkeru-
den. Eleverne og bolden må ikke træffe stregerne.

hinkerudens størrelse 
og udformning

Ludo-spillepladsen er 450 x 450 cm – 

felterne er 30 x 30 cm
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oSteSpil – FirKant – Four Square

KLASSETRIN: 3. – 5. klasse
VARIGHED: 10 – 20 minutter
MATERIALER: Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
En soft basketball/volleyball/fodbold eller anden stor blød bold.

beskrIvelse af aktIvIteten
’OSTESPILLET’ spilles i stor en firkant, som er delt op i 4 kva-
dratiske felter. Man skal være mindst 4 spillere, men gerne  
5, 6 eller måske flere. Der trækkes lod om de fire spillepladser  
i firkanten. øvrige deltagere venter i kø efter tur. 

1 er det laveste felt, 2 er det felt, man server til, 3 er det næst-
bedste felt, og 4 er kongefeltet. I felt 4 er der en del af en cirkel, 
der kaldes osten. Det er ”kongen”, der står i felt 4, som sætter 
spillet i gang. Bolden kastes/skubbes ned i osten, så den hopper 
over i felt 1. Husk, at serven er en igangsætning af spillet, som 
skal være venlig og spilbar for modtagen. Modtageren i felt 1 
spiller bolden til enten felt 2, 3 eller 4. Bolden må kun ramme 
eget felt én gang, og på den måde forsøger man at presse de 
andre til ikke at kunne spille bolden kontrolleret videre.

Det enkelte spil er slut, og den, som har lavet fejl, er død, når:
• Bolden rammer et af spilfelterne to gange.
• Bolden spilles eller berøres, men rammer ikke et af de  

tre andre felter.
• Bolden gribes og kastes eller slås nedad som i et smash  

(bolden må kun skubbes eller slås opad under spillet).

Når det enkelte spil er slut, indrangeres deltagerne på ny.  
Taberen går ud bagerst i køen, og deltagerne fra spillefelterne 

ostespil - banestør-
relse og udformning

Spillepladsen er 400 x 400 cm – til de 

mindste bør den være lidt mindre.

rykker opad i systemet og fylder den plads ud, hvor taberen 
stod. Den første i køen rykker ind i felt 1.
Det gælder selvfølgelig om at være kongen i felt 4 og blive  
der i længst tid. 

Begyndere bør spille med, at bolden skal skubbes eller  
slås opad under spillet, og at kongen server via osten.

varIatIoner og nye udfordrInger
• ’Peperoni’: Kongen må serve til alle de tre andre felter.
• Kongen skal serve fra en position bag hjørnet af sit felt.
• Kongen skal ikke ramme osten, men serve direkte til felterne.
• Kongen må foreslå regelændringer, fx efter at have holdt  

sig i kongefeltet 3 eller 5 gange.
• Den nye i felt 1 må foreslå regelændringer. 
• Man skal altid spille bolden opadgående med begge hænder. 
• Man må godt slå bolden nedad/smashe bolden.
• Det er tilladt at slå til bolden i luften, inden den  

hopper i feltet.
• Bolden må spilles med alle dele af kroppen.
• Det er tilladt at spille bolden to gange i luften, efter  

den har hoppet i dit felt.
• Hvis bolden rammer dig direkte, er det tilladt at spille  

den med hænderne, efter den også har hoppet i feltet. 

NB: Der foreligger mange variationer af reglerne til ostespillet. 
Der findes også nogle officielle regler, se fx:  
www.squarefour.org/rules

Der afvikles for øvrigt verdensmesterskaber i spillet, som på  
engelsk hedder ’Four Square’. 
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ti-bold

KLASSETRIN: 3.-5. klasse
VARIGHED: 5-10 minutter
MATERIALER: En tennisbold pr. deltager eller et par mini soft 
håndbolde.

beskrIvelse af aktIvIteten
Ti-bold spilles op ad en mur eller et plankeværk.
Man kaster samtidig eller efter tur bolden op mod væggen og 
griber den igen. 
Det gælder om først at gennemføre alle 10 ture, en efter en. 
Man må først gå videre med næste tur, hvis turen er lykkedes. 
Man må så forsætte med den tur, man kom til.
  
DE 10 TURE I MODERNE TI-BOLD:
1. Bolden kastes med underhåndskast.
2. Bolden kastes med overhåndskast.
3. Man kaster bolden og krydser armene i et ’kuskeslag’,  

inden man griber den igen.
4. Man kaster bolden og klapper i hænderne foran maven og 

bag ryggen, inden man griber den igen.
5. Bolden kastes op i luften, og man slår den ind mod muren 

med højre håndflade.
6. Bolden kastes op i luften, og man slår den ind mod muren 

med bagsiden af højre hånd.
7. Man kaster bolden under højre ben.
8. Man kaster bolden under venstre ben.
9. Bolden kastes med en hånd bag om ryggen.
10. Man vender ryggen til muren, kaster bolden over hovedet,  

og så vender man sig i en fart og griber den igen.

varIatIoner og nye udfordrInger

DE 10 TURE I GAMMELDAGS TI-BOLD:
1. Med højre hånd kastes bolden mod en mur og gribes med 

begge hænder.
2. Bolden kastes et stykke i vejret, slås med håndfladen to 

gange mod muren og gribes med højre hånd.
3. Samtidig med at bolden kastes mod muren, lægges hæn-

derne over kors på brystet, og bolden gribes med begge 
hænder.

4. Bolden kastes i vejret, og hænderne slås sammen på ryg-
gen, inden bolden gribes.

5. Bolden kastes en gang mod væggen og gribes med højre 
hånd. Derefter slås den fire gange op i luften, mens det 
femte slag er mod muren.

6. Seks kast i træk mod muren. 
7. Venstre hånd lægges løst på højre skulder med armen ud 

fra kroppen, og højre hånd kaster bolden herigennem mod 
muren. Bolden gribes med begge hænder.

8. Bolden kastes med en hånd bag om ryggen mod væggen og 
gribes med  
begge hænder.

9. Tre kast mod muren, tre slag til bolden i luften, og tre slag 
mod muren  
med flad hånd.

10. Bolden slås ti gange med flad hånd mod muren.
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DE 10 EKSTRA TURE I GAMMELDAGS TI-BOLD:
11. Venstre hånd holdes mod muren, og bolden kastes ind  

under venstre arm og gribes af højre hånd.
12. Højre hånd lægges på ryggen, og bolden kastes ind under 

armen op mod muren, hvorfra den gribes med begge hæn-
der.

13. Hænderne foldes på ryggen, og bolden svippes op over 
hovedet på muren og gribes med begge hænder.

14. Sæt nakken/baghovedet mod muren, kast bolden en eller to 
gange over hovedets højde mod muren, og grib den i nedfal-
det med begge hænder. 
Slå bolden mod muren, træf den med hovedet, og head 
bolden mod muren så mange gange som muligt.

15. Kast bolden mod muren, og drej en gang rundt, inden man 
griber den. 

16. Læg armene over kors med opadvendte håndflader, kast 
bolden mod muren med højre hånd, og grib den i samme 
håndstilling.

17. Kast bolden ind under højre ben, og grib den med begge 
hænder.

18. Kast bolden mod muren med den ene hånd, og drej en  
gang rundt, inden man griber den med den anden hånd.

19. Slå bolden flere gange i træk mod muren med håndryggen, 
eller stød den flere gange i træk med en knyttet hånd.
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evaluering

I forbindelse med en vurdering af det fysiske aktivitetsniveau i skolegården bør der 
mindst en gang årligt laves en iagttagelse af, hvilke aktiviteter eleverne har gang i.  
I en sådan vurdering er det vigtigt, at både elever, lærere og pædagoger bliver spurgt, 
især gårdvagter og evt. legepatruljer.
Evalueringen skal bruges til forbedringer og nyudvikling af legestreger og spillebaner, 
som eleverne ønsker at bruge. Samtidig bør man vurdere indsatsen omkring den intro-
duktion, igangsætning og inspiration, der sker i løbet af skoledagen. 
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Fodbold  

og sundhed

indledning
Fodbold er sundt! Forskere fra Institut for Idræt i København har gennemført flere 
studier, som omhandler sammenhængen mellem fodboldtræning og forskellige sund-
hedsparametre, og studierne viste i høj grad en positiv sammenhæng mellem fodbold 
og sundhed.

Dårlig fysisk forfatning som følge af en øget tendens til en inaktiv livsstil er en ikke 
uvæsentlig årsag til en øget forekomst af hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes, mu-
skel-skeletbesvær og skader og stofskifterelaterede risikofaktorer, og når den inaktive 
livsstil skal udskiftes med en langt mere aktiv, sker det oftest ved at starte med løb, 
forskellige former for fitness og styrketræning, men kan det ikke også opnås i fodbold?

Fodbold indeholder mange forskellige intense former for bevægelse: Acceleratio-
ner, sprint, retningsskift, spark, spring, løb og gang forlæns, sidelæns og baglæns, 
tacklinger og nærkampe, hvilket effektivt stimulerer muskler, knogler, sener, led og 
konditionen. Ud over de fysiologiske parametre er der også tekniske, taktiske og sociale 
aspekter involveret i fodboldspillet. 

På tv ser vi oftest fodboldspillet udført af 22 fuldtidsprofessionelle idrætsudøvere, som 
har utallige boldberøringer og træningstimer bag sig. Det er kampe, som indeholder 
konkurrence, regelbrud, spil om point, egoisme, men også unikt udførte tekniske 
detaljer og samspil, som ser legende let ud. Disse detaljer er ikke mulige at udføre 
uden træning, og de mest spektakulære kan kun udføres efter, at spilleren i timevis 
har eksperimenteret og leget med bolden. I spillet skal handlingen udføres med med- 
og modspillere omkring sig, og mens man er i løb. Endvidere er det også vigtigt, at 
medspilleren er klar til at modtage afleveringen. Mange faktorer skal altså falde i hak, 
for at fodboldspillet går op i en højere enhed. Det er fodbold på et niveau, hvor spillet 
ikke nødvendigvis længere har en sundhedseffekt, når man ser på antallet og graden 
af skader og belastning af kroppen generelt, men kigger man på spillernes kondition, 
blodtryk, fedtmasse, risiko for type 2-diabetes og lignende parametre, som ofte forbin-
des med en positiv sundhedsprofil, så er selv fodbold på det niveau forbundet med en 
positiv sundhedsprofil. Det gode er så, at fodbold i nævnte forskning har vist akkurat de 
samme positive effekter på uøvede boldspillere, og selv uden nogen form for forudgå-
ende kendskab og fodbolderfaring oplevede deltagerne en fysiologisk, mental og social 
forbedring. Og sammenlignet med aktiviteter som styrketræning og løb var der klart 
større forbedringer i fodboldgrupperne.

I mange af studierne var forsøgspersonerne voksne mænd og kvinder, og det kan 
selvfølgelig ikke ukritisk overføres til børn og unge, ligesom man også må overveje de 
anvendte træningsmetoder og miljø i studierne og den motivation, der har været hos 
forsøgspersonerne til at deltage aktivt i spillet. Alt andet lige kan man ikke forvente, at 
der er en positiv sammenhæng mellem det at stå passivt i et hjørne af fodboldbanen 
og de målte sundhedsparametre. Det vil således højst sandsynligt ikke være nok at 
dele eleverne i to hold og så spille en fodboldkamp, medmindre alle deltagere er aktive 
og involveret i spillet. Artiklen her forsøger derfor på baggrund af forskningsresulta-
terne, den specifikke målgruppe og forhold i skoleidrætten at komme med eksempler 
på organisering og øvelser i fodbold.

Den fysiske belastning og de øvrige idrætslige faktorer, der er på spil i fodbold, vil i høj 
grad også kunne opleves i andre boldspil, der er i familie med fodbold, herunder hånd-
bold, basketball, floorball og alle former for boldbasisspil, der indeholder intervaller.  
Et forskningsprojekt, ”Intensitet i folkeskoleidræt”[1], der pt. er i gang på Københavns 
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Universitet, forsøger at kortlægge den fysiske belastning under forskellige typer af 
idrætsundervisningen, hvor eleverne har henholdsvis specifik og ikke-specifik idræt-
serfaring. De undersøgte typer af idrætsundervisningen dækker basketball, floorball, 
fodbold, cirkeltræning og løb, som repræsenterer henholdsvis intervalboldspil, fitnes-
stræning og traditionel udholdenhedstræning.

De beskrevne lege/spil i dette kapitel kan udføres uden de store tekniske og taktiske 
færdigheder, og endvidere kan de alle udføres niveau- og kønsintegreret. I de fleste af 
de beskrevne øvelser vil der være en høj fysisk aktivitet, men øvelserne opfylder også 
andre mål såsom træning af fodboldtekniske færdigheder, grundlæggende bevægelser, 
sammenspil og fairplay.

målSætning

trInmål for faget Idræt efter 5. klassetrIn
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og  
færdigheder, der sætter dem i stand til at:

kroppen og dens mulIgheder
• beherske flere former for løb, spring og kast.
• udvise sikkerhed i balance og krydsfunktioner.
• udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder og 

slagredskaber.
• deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil.
• kende til grundtræningselementerne udholdenhed, bevægelighed, styrke, koordina-

tion og kondition.
• kende til måling af hvile- og arbejdspuls.
• kende til kroppens anatomi.

Idrættens værdIer
• udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter.
• forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter.
• forholde sig til tabe-/vindereaktioner i konkurrence.
• acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder.
• kende den velkoordinerede bevægelse.
• kende til elementære forhold om kroppens funktioner.
• forstå betydningen af fairplay.
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aKtivitet
Nogle af de beskrevne øvelser kræver, at man har bolde til alle elever eller til hveran-
den elev. Det kan derfor være en god ide at organisere øvelserne i stationer og i forskel-
lige grupper, således at antallet af tilgængeligt materiale harmonerer med antallet 
af elever og øvelser. Ved at organisere i stationer og forskellige aktiviteter er det også 
muligt at differentiere elevgruppen.
Der er ved alle øvelser givet eksempler på, hvorledes øvelsen kan evalueres alt efter 
formålet med øvelsen, men hvis hele fodboldforløbet bruges i et forløb med sundhed 
med fokus på kondition, muskelstyrke med mere, så kan pulsmåling, samtale om mu-
skelstyrke og intensitet i de enkelte øvelser være oplagt.

1. Organisation
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Fange haler og Stjæle bolde

MATERIALER: 1 bold per elev (evt. hveranden), 1 vest/bånd per 
elev, evt. kegler til afgrænsning af bane.

beskrIvelse
På et afgrænset område løber spillerne rundt mellem hinanden 
(se billede 1, ”Organisation”). Alle har en bold (hvis muligt) og et 
bånd/overtrækstrøje sat fast bag i bukserne som en hale.  
Det gælder nu om at forsvare sin bold og sin hale og samtidig 
stjæle så mange haler og bolde som muligt fra de andre. 
Indfangede haler sættes bag i bukserne. Lykkes det at stjæle 
flere bolde, tages bold nr. 2 op i hænderne. Spilles bolden ud af 
arealet, hentes bolden, og spilleren er igen med i legen. Det er 
kun tilladt at skyde andres bolde ud, når man har kontrol over 
sin egen bold! 
Jo mindre fodboldfærdigheder, jo større laves arealet.  
Efter nogle minutter stopper man legen, og antallet af haler  
og bolde tælles. Haler tæller 1 point og bolde 3 point.

evaluerIng
Ved samtale i forbindelse med en kort pause, når haler og bolde 
tælles, kan der samtales om formål med øvelsen, og hvad der 
kræves for at kunne beholde både hale og bold og stjæle flere. 
Hvor høj er pulsen?

dribleøvelSe til mange mål

MATERIALER: 1 bold per elev, kegler til markering af mål.

beskrIvelse
Der opstilles 7-10 små mål af kegler (bredde ca. 1 meter) på 
et areal på ca. 20 x 20 meter (se billede 1, ”Organisation”). 
Hver elev har en bold, og der dribles med bolden rundt mellem 
hinanden og gennem keglemålene. Der kan i forbindelse med 
dribleøvelsen stilles forskellige opgaver som:
• Spille bolden gennem målet, løbe udenom og modtage bol-

den på den anden side.
• Drible i 8-taller rundt om mål-keglerne.
• Løbe baglæns med bolden gennem keglemålene.
• Tippe bolden over kegle-mållinjen og modtage bolden på den 

anden side af målet.
• Drible gennem så mange mål som muligt på tid. Dette kan 

gentages et par gange, for at eleverne kan forbedre sig.
• Drible gennem så mange mål som muligt på tid, mens der er 

1-2 ”fangere”, der forsøger at stjæle bolde.

evaluerIng
Ved samtale i forbindelse med en kort pause, kan der samtales 
om formål med øvelsen, og hvad der kræves for at kunne nå at 
drible gennem mange keglemål (driblefærdigheder, perception). 
Der ligger også en præstationsevaluering, i og med at eleverne 
tæller, hvor mange scoringer de når på en given tid. Hvor høj er 
pulsen? Hvor forpustet er I?



Fodbold og sundhed

Inspirationshæfte  |  Aktiv rundt i Danmark 

s33

1 mod 1 til mange mål

MATERIALER: 1 bold per par, kegler til markering af mål.

beskrIvelse
Opstil 7-10 keglemål (til 14-20 elever). Keglemålene kan 
placeres vilkårligt som i ”dribleøvelse til mange mål” (se billede 
1, ”Organisation”) eller på to linjer over for hinanden med en af-
stand på 4-6 meter. Keglemålene har en bredde på ca. 1 meter.
Eleverne går sammen parvis om en bold. Den ene elev starter 
med bolden og forsøger at drible gennem så mange mål som 
muligt, mens den anden elev forsøger at erobre bolden.  
øvelsen kører evt. på tid, eller til en af spillerne har nået et vist 
antal mål. Eleverne må score på alle mål.
Hvis keglemålene placeres på en linje, skal en af eleverne 
forsvare de tre-fem mål på den ene baglinje, mens den anden 
spiller forsvarer de tre mål på modsatte baglinje. Det gælder nu 
om at drible forbi den direkte modstander og score ved at drible 
eller spille bolden gennem et af keglemålene. Der kan evt. 
skiftes modstander efter et enkelt spil.

evaluerIng
Ved samtale i forbindelse med en kort pause, kan der samtales 
om formål med øvelsen, og hvad der kræves for at kunne nå at 
drible gennem mange keglemål (driblefærdigheder, perception), 
erobre bolden fra modspiller med mere. Der ligger også en 
præstationsevaluering, i og med at eleverne tæller, hvor mange 
scoringer de når på en given tid. Hvor høj er pulsen?

SKyd til målS

MATERIALER: 11-mands eller 7-mands fodboldmål eller mur. 
Hulahopringe, snor, store kegler, bolde.

beskrIvelse
Hæng hulahopringe op i målet, og placér kegler ude ved stol-
perne (se billede 1, ”Organisation”). Det gælder nu om at sparke 
bolden gennem hulahopringe og ramme keglerne. Der kan evt. 
gives 2 point for at ramme en hulahopring og 1 point for at 
ramme en kegle. Der kan evt. konkurreres parvis, hvor en elev 
forsøger at score så mange point som muligt, mens en anden 
elev løber fra kanten af straffesparksfeltet og til midten af ba-
nen og tilbage igen (ca. 2 x 30-40 meter). Hvor mange skud og 
hvor mange mål kan man nå, inden makkeren er tilbage igen?

evaluerIng
Samtale og instruktion på sparkefærdigheder og intensitet. 
Hvad skal der til for at kunne ramme keglerne ude ved stolpen 
eller hulahopringen, der hænger i overliggeren? Hvor høj er 
pulsen, og hvordan er arbejdsformen for den elev, der sparker 
på mål, og den elev, der løber til midten og tilbage igen? Hvad er 
forskellen i intensiteten, når man spiller parvis, eller det alene 
er en sparkeøvelse? Har man som lærer ikke mulighed for at 
samtale med alle elever i løbet af øvelsen, kan der evt. samles 
op ved timens slutning, eller eleverne kan notere i logbog, og 
øvelsen kan gentages i følgende idrætstimer.

SparKe-gribe-Fodbold

MATERIALER: 1 bold, 16 kegler til markering af bane og sco-
ringszoner, overtræksveste eller bånd til det ene hold.

beskrIvelse
Eleverne (8-12) deles i to hold. Der laves en firkant på ca. 30-
40 meter x 30-40 meter. (se billede 1, ”Organisation”). I hvert 
hjørne af banen laves en scoringsfirkant, ca. 4 x 4 meter. Det 
gælder om at score, ved at en medspiller griber bolden inde i et 
af scoringshjørnerne. Bolden kan kun afleveres ved at sparke fra 
hånden og med foden til en medspiller (flugte), som skal gribe 
den. Der kan evt. spilles med, at hvis bolden rammer jorden, så 
får modstanderholdet bolden. 
Efter en scoring i et hjørne skal der spilles mod et andet hjørne. 

evaluerIng
Samtale og instruktion på sparkefærdigheder, samarbejde, 
taktik og intensitet.

Fodbold-pool

MATERIALER: 1 bold per spiller, 1større bold, anden farve bold 
eller på anden måde anderledes bold end de øvrige. Kegler til 
markering af bane

beskrIvelse
Der laves fire hold a 2-4 elever, som hver skal forsvare en linje 
i en firkant (se billede 1, ”Organisation”). I midten af firkanten er 
der placeret en bold (rød), som skiller sig ud fra de andre bolde. 
Hver spiller har en bold og skal nu med et spark til egen bold 
forsøge at ramme den røde og dermed flytte den over en af de 
andre holds linje. Der må kun sparkes til boldene, når man er 
bag egen mållinje. Alle hold starter fx på 5 point, og når den 
røde bold passerer et holds linje, taber de 1 point. 

evaluerIng
Samtale og instruktion på sparkefærdigheder (indersidespark).



Fodbold og sundhed

Aktiv rundt i Danmark  |  Inspirationshæfte

s34

3 mod 3 til mål

MATERIALER: Fire små mål (lavet af kegler, minimål, ”Jyske 
Bank-mål”, hockeymål eller lignende. Ca. 1 meter i bredden 
og ½-1 meter høje), en bold per 6 elever. Overtrækstrøjer eller 
bånd til det ene hold.

beskrIvelse
Lav en bane på ca. 20 meter x 30 meter med i alt fire mål, to 
mål på hver baglinje (se billede 2). Del eleverne i to hold a 3 
spillere. Hvert hold forsvarer to mål og angriber to mål.  
Der spilles med almindelige fodboldregler, dog spilles bolden 
ind med fødderne ved indkast i stedet for at kastes.
Når der både skal forsvares to mål, og der kan angribes til 
to mål, vil den spiller, eller i dette tilfælde de to spillere, der 
umiddelbart ”tager målet”, ofte komme i situationer, hvor de 
også kommer med i angrebet. Derved bliver eleven uanset 
færdigheder langt mere involveret i spillet, end det vil være 
tilfældet, hvis der kun blev spillet til et mål – og der scores flere 
mål! Når der spilles tre mod tre, vil der ligeledes kunne arbejdes 
med principper i spillet som dybde og bredde, afleveringer og 
angrebs- og forsvarsspil. Og med bare tre elever på hvert hold 
er det nemmere at færdighedsdifferentiere holdene.

evaluerIng
Samtale og instruktion om samarbejde, taktik, teknik (afleverin-
ger, modtagning, driblinger) og intensitet.

Spil til to mål med bander

MATERIALER: 1 bold, kegler til markering af bane, overtræks-
veste eller bånd til det ene hold og to mål (7-mands, 5-mands 
eller håndboldmål).

beskrIvelse
Der laves 2 lige stærke hold (blåt og rødt). De to hold deles 
igen i to, således at Blå bliver til Blå1 og Blå2, hvor de øvede 
boldspillere udgør det ene hold, mens de uøvede udgør det 
andet. Blå1 spiller mod Rød1, mens Blå2 og Rød2 er bander, 
som spiller bolden tilbage på banen, så snart den har passeret 
sidelinjen. Banderne er bevægelige og har alt efter færdigheder 
1, 2 eller 3 berøringer. Blå2-banderne skal forsøge at spille 
Blå1-spillerne, Rød2-banderne spiller Rød1-spillerne.  
Banderne må ikke tackle hinanden eller tackles af spillere på 
banen! Der spilles 3 mod 3, 4 mod 4 eller 5 mod 5 på en bane, 
som ca. har størrelsen af en kvart fodboldbane. Spilles der kun 
3 mod 3, skal banen være mindre. I hver ende er placeret et 
mål. Der skiftes hold efter ca. 2 minutters spil. Opdelingen af 
holdene kan også være efter køn, således at piger spiller mod 
piger, mens drengene er bander og omvendt. Der spilles evt. 
med faste målvogtere, således at der alt i alt er 9 spiller på de 
to hold. Scores der sjældent mål, flyttes målene tættere sam-
men!

evaluerIng
Samtale og instruktion om samarbejde, taktik, teknik (afleverin-
ger, afslutninger, modtagning, driblinger) og intensitet.

2.



u21 em-slutrunden i danmark 2011
Slutrunden afvikles i Århus, Aalborg, Herning og Viborg den 12. -25. juni 2011, og i den forbin-delse udgiver Dansk Boldspil Union og KOSMOS nyt undervisningsmateriale til flere af skolens fag i januar 2011. 
Materialet kombinerer fag og fodbold og henvender sig primært til mellemtrin og udskoling.yderligere information kan fås hos projektleder Lene B. Terp, lbt@ucsyd.dk.
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naturens  

spisekammer

bjarne Conradsen

undervisningskonsulent hos ArlA Foods og uddAnnet Folkeskolelærer FrA  

læreruddAnnelsen i å
rhus med linJeFAg i b

lAndt Andet mAtemAtik og idræt. 
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naturens  

spisekammer

indledning
Tendensen inden for fødevarer går hen imod naturlige fødevarer med et lokalt islæt. 
I Danmark har vi de seneste år set en søgen tilbage mod de nordiske råvarer og en 
fokusering på sæsonens udbud. Eksempelvis har restauranten Noma det seneste par 
år nydt stor succes og anerkendelse på den baggrund. Med dette kapitel vil vi gerne 
bidrage til, at eleverne får et indblik i fødevarer. Kapitlet fokuserer specielt på, hvor 
fødevarerne kommer fra, ligesom vi vil forsøge at åbne elevernes øjne for naturens 
spisekammer. Mange børn har ikke noget billede af, hvor maden kommer fra, andet  
end at den kommer fra supermarkedet.

naturen som ressourCe
Undersøgelser viser, at børn og unge opholder sig meget mindre i naturen, end deres 
bedsteforældre gjorde som børn. Ifølge en rapport fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening tilbringer 7 ud af 10 børn i alderen 5 til 12 år mindre end fire timer i naturen i 
løbet af en almindelig uges hverdage. Undersøgelsen viser desuden, at kun 26 procent 
af nutidens børn er ude i naturen hver dag i sommerhalvåret. I bedsteforældrenes 
generation var dette tal oppe på 59 procent. 

Dette er en uheldig udvikling, da naturen kan bidrage med megen læring - både på for-
melt og uformelt niveau - hvor meget konkrete og nærværende oplevelser kan støtte 
op om elevernes læring. I skoven kan alle sanserne komme i spil, og undersøgelser 
viser, at børn, der opholder sig meget i naturen, har en bedre koncentration og evner 
at holde opmærksomheden længere. Dette konkluderes blandt andet i den svenske 
undersøgelse ”Ute på dagis” ledet af Patrick Grahn. 

”det jeg hører, glemmer jeg
det jeg ser, husker jeg
det jeg gør, forstår jeg”

Kungfutse 557-479 f.Kr.
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målSætning
fælles mål
Følgende kapitel tager udgangspunkt i Fælles Mål, specielt for 
faget natur/teknik, men også for faghæfte 21, sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab. Efter hver aktivitet 
kan du finde en kort oversigt over, hvilke dele af Fælles Mål 
aktiviteten kan være med til at opfylde.

opgaver
Der er til de enkelte opgaver ikke tilføjet noget specifikt klas-
setrin, da valget af opgaver afhænger af elevernes kundskaber 
og færdigheder. Det er selvfølgelig også muligt at differentiere 
opgaverne, så eleverne arbejder med de samme opgaver på 
forskellige niveauer. Opgaverne har generelt et praktisk ud-
gangspunkt, men der gives også inspiration og henvisninger til 
den teoretiske del.
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leKtioner/aKtivitet/opgaver

Kend varenS indhold 

KLASSETRIN: Aktiviteten er målrettet 3. til 5. klassetrin. 
VARIGHED: 2 x 45 minutter. Man kan også forlænge trin 2 og 
dermed gøre det til et længere forløb. 
MATERIALER: Forskellige emballager fra færdigretter. 
Eleverne kan eventuelt medbringe nogle hjemmefra. 

aktIvIteter
Det kan være rigtigt svært at tyde en varedeklaration, og 
undersøgelser viser, at et fåtal kan læse en varedeklaration 
rigtigt. Det er muligt at differentiere denne opgave via antallet 
og niveauet af stillede spørgsmål til eleverne.

trIn 1
Eleverne får udleveret en varedeklaration fra en færdigret, 
eksempelvis en pizza eller lignende, og får herefter 15 minutter 
til at svare på følgende spørgsmål:
• Hvad indeholder varen?
• Hvor meget vejer produktet?
• Hvor længe kan produktet holde sig i fryseren?
• Hvor meget kulhydrat, protein og fedt indeholder varen?
• Hvor meget energi er der i et stykke pizza på 100 gram?
• Hvor meget energi er der i hele produktet?
• Hvilke forbrugermærker har produktet, eksempelvis fuldkorn-

smærket, nøglehulsmærket eller andre?

trIn 2
Introduktion til varedeklarationer. Fortæl eleverne, hvad en vare-
deklaration skal indeholde, og hvordan den er opbygget.  
Du kan finde informationer om varedeklarationer på Dansk 
Varefakta Nævns hjemmeside, hvor der findes en pjece om læs-

ning af varedeklarationer. Pjecen kan enten downloades eller 
bestilles i trykt form. www.varefakta.dk > Forbruger/Underviser

trIn 3
Eleverne får udleveret en varedeklaration fra en anden færdig-
ret og skal nu svare på de samme spørgsmål.

fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i følgende slutmål:

faghæfte 21
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og 

sunde levevilkår i fremtiden.

natur/teknIk
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der 

påvirker disse, samt anvende viden om forhold, der har betyd-
ning for menneskets sundhed.

• kende oxygen, kuldioxid samt næringsstofferne protein, fedt 
og kulhydrat.

Fakta
80 % af forbrugerne har svært ved at læse og forstå en varedeklaration. Dette var konklusio-nen på en større undersøgelse foretaget i 2007 blandt Forbrugerrådets forbrugerpanel.
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e-numre

KLASSETRIN: Aktiviteten er målrettet 3. til 5. klassetrin. 
VARIGHED: Ca. 20-25 minutter. 
MATERIALER: Forskellige poser med vingummi – både konven-
tionel og økologisk

aktIvIteter
E-numre findes i mange fødevarer, men det er svært at gen-
nemskue, hvad de betyder. Opgaven er her at sætte fokus på 
tilsætningsstoffer og give eleverne et indblik i de forskellige ho-
vedgrupper inden for E-numrene. Du kan låne E-nummerbogen 
(Hallas og Zink) på biblioteket. Den giver en gennemgang af alle 
E-numrene. Tilsætningsstoffer bruges i vores fødevarer for at 
give en bestemt virkning. Det kunne være længere holdbarhed 
eller en bestemt lugt, smag eller farve. 
Du kan læse mere om tilsætningsstoffer på www.altomkost.dk 
> Viden om > Fødevarer > Tilsætningsstoffer. Her kan du finde 
en kort introduktion til tilsætningsstoffer og downloade en pjece 
om emnet. 
• Lad eleverne undersøge en pose almindelig vingummi for  

E-numre, og lad dem lave en liste med de enkelte E-numre. 
• Undersøg en pose økologisk vingummi for E-numre, og lav  

en liste over de enkelte E-numre.
• Lad eleverne lave en sammenligning af de forskellige lister.
• Lad eleverne lave sensoriske undersøgelser af posernes 

indhold. Lad dem vurdere smag, duft, konsistens og lignende. 
Hvilke smager bedst, hvilke smager mest af frugt, og hvilke 
smager mest syntetisk? 

• Lad eleverne undersøge posernes energiindhold og energifor-
deling. Der er her en mulighed for at komme ind på begrebet 
tomme kalorier. Se mere på www.maksenhalvliter.dk > 
Underviser

dIfferentIerIng
Her kan man eventuelt lade nogle af eleverne arbejde videre 
med at undersøge, hvad forskellige snacks bidrager med rent 
ernæringsmæssigt. På www.madklassen.dk/undervisning kan 
du under opgavesamlingen til de 8 kostråd blandt andet finde 
opgaver om sukker i fødevarer.

fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i de samme dele af Fælles Mål 
som den første opgave.
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bedøm varenS indhold

KLASSETRIN: Aktiviteten er målrettet 3. til 5. klassetrin. 
VARIGHED: Ca. 45 minutter. 
MATERIALER: Forskellige emballager fra færdigretter. 
Eleverne kan eventuelt medbringe nogle hjemmefra. 

aktIvIteter
Opgaven bygger videre på den tidligere opgave. Nu skal eleverne 
analysere varernes indhold. Du kan læse mere om fødevarers 
indhold på www.altomkost.dk. 
• Lad eleverne analysere 3-4 forskellige færdigretter og give 

deres bedømmelse af den ”bedste”. Eksempelvis kan man  
få eleverne til at medbringe emballage fra færdigretter,  
som de ofte spiser. 

• Eleverne kan bedømme færdigretterne ud fra følgende  
kriterier:
 - Indpakningens udseende
 - Smag, duft og andre sensoriske indtryk
 - Hvordan mætter færdigretten
 - Indholdet af kulhydrat, protein og fedt
 - Energifordelingen i færdigretten
 - Indholdet af frugt og grønt i færdigretten
 - Lad eleverne undersøge, hvor meget arbejde de skal udføre 

for at forbrænde energien fra færdigretten. En person på 
45 kg forbrænder ca. 1884 kJ pr. time ved at løbe med 
moderat intensitet. Den enkeltes energiforbrug afhænger 
blandt andet af vægt, stofskifte og fysisk form. 

 - Lad eksempelvis eleverne udregne, hvor mange gange de  
skal løbe rundt om skolen for at forbrænde færdigretterne. 

• Lad eleverne lave en bedømmelse af deres egen madpakke.

Kulhydrat bidrager med 17 kJ pr. g      50-60 % af energien skal gerne komme fra kulhydrater, 

heraf maks. 10 % fra tilsat sukker

Protein bidrager med 17 kJ pr. g        10-20 % af energien skal gerne komme fra protein

Fedt bidrager med 37 kJ pr. g           Maks. 30 % af energien skal komme fra fedt, heraf maks. 

10 % fra mættet fedt.

Alkohol bidrager med 29 kJ pr. g

Kostfibre bidrager med 8 kJ pr. g

dIfferentIerIng
Denne opgave kan differentieres ud fra mængden og niveauet 
af kriterier, som eleverne skal bedømme færdigretten ud fra. 
Eksempelvis kunne en del af eleverne arbejde med at finde ind-
holdet af kulhydrat, protein og fedt, mens andre arbejdede med 
udregning af energifordeling i retten. 

Alternativt kan man også differentiere opgaven ved at få nogle 
elever til at give forslag til, hvordan man kan ernæringsforbedre 
de enkelte færdigretter. Eksempelvis ved at skifte til fuldkorns-
brød, øge mængden af frugt og grønt eller lignende.

fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i de samme dele af Fælles Mål 
som den første opgave.

din mad giver dig energi til dagens gøremål. energien kommer fra kulhydrat, protein, fedt og alkohol. Senest har man fundet ud af, at også kostfibre bidrager med energi. 
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ud i naturen

KLASSETRIN: Aktiviteten er målrettet 3. til 5. klassetrin. 
VARIGHED: Minimum 2 x 45 minutter. Man kan eventuelt ar-
rangere en dag i skoven. 
MATERIALER: Diverse opslagsbøger til bestemmelse af planter 
og dyr. Beholdere til samling af bær og planter.

aktIvIteter
Vil man gerne gå mere i retning af naturlige fødevarer, så kan 
man selvfølgelig også bevæge sig ud i naturen og finde dem 
selv. Det er på alle årstider muligt at finde et væld af planter 
og andet spændende i naturen. Sensommeren er eksempelvis 
sæson for hyben, æbler, nødder og rodfrugter, blot for at nævne 
nogle få. Denne opgave tager udgangspunkt i at undersøge 
naturen.  
Du kan finde mere inspiration på www.aktivrundti.dk. 

undersøg naturen
• Fortæl eleverne, hvilke planter, bær og frugter der er i sæson, 

og hvor de typisk vokser. Tag derefter ud i naturen og saml 
disse.
 - På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde et glimrende 

årstidshjul, hvor du kan se, hvad der foregår i skoven på 
nuværende tidspunkt.  
www.skoveniskolen.dk > UV materialer > Årstidshjul

• Lav en konkurrence i klassen, hvor man skal finde og navn-
give flest forskellige planter på 1x1 meter skovområde eller 
andet afgrænset areal. 

• Find forvildede æbletræer. De er mange steder ganske al-
mindelige i småskove og hegn. Frugterne er betydeligt større 
end de rigtige, vilde skovæbler. Det er, fordi det er kerner fra 
almindelige spiseæbler, der er smidt ud i naturen og er spiret. 
Sammenlign smagen mellem de forskellige træer, og saml 
nogle af de bedste sammen til pandekager eller anden mad.

• Lad eleverne arbejde med dyrenes fødekæder, og lad dem via 
tegning, billeder og tekst illustrere disse fødekæder.

fotosyntesen
Fotosyntesen er grundlaget for livet på jorden. I planternes 
grønne blade omdannes kuldioxid og vand til ilt og sukker ved 
hjælp af varmen fra solen. 

Fotosyntesen er ét kredsløb i naturen, men der er flere andre, 
som er vigtige. Eleverne kan desuden arbejde med vands 
kredsløb. Her kan man eksempelvis lave et mini-økosystem i et 
akvarium, hvor man følger vandets kredsløb.

dIfferentIerIng
Det er muligt at differentiere opgaverne ved at lade nogle af 
eleverne lave det opsøgende arbejde selv. Eksempelvis kan nog-
le elever selv undersøge, hvilke råvarer der er i sæson. En anden 
mulighed kunne være at lade nogle elever lave en præsentation 
af fotosyntesen, enten via PowerPoint, plancher eller andet. 

fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i følgende mål:

natur/teknIk
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingel-

ser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur.
• færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld 

måde.

Fotosyntesen

Kuldioxid + vand + sollys => glukose + ilt

6 CO2 + 6 H2O => C6H12O6 + 6 O2
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lav mad i naturen
Det meste af den mad, du laver indendørs, kan du principielt også lave udenfor. At lave 
mad på et bål giver en helt anden oplevelse af det at lave mad, end når man står i et 
topmoderne køkken. 
Et godt bål til madlavning kræver lidt øvelse at lave og bruge. Du kan finde en beskri-
velse af, hvordan du laver et godt bål, på www.aktivrundti.dk > inspiration > aktiviteter 
> lejrskole.
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opSKriFter

grønne boller og urteSmør

IngredIenser:

BRøD CA. 10-20 STK.
20 g gær 
4 dl valle eller te, fx urtete 
1 dl finthakkede friske brændenældeblade eller  
bredbladet persille 
1 tsk. urtesalt 
100 g grahamsmel (ca. 1¾ dl) 
350 g hvedemel (ca. 6 dl)

URTESMøR
250 g smør 
50 g anisisop eller mynte 
25 g frisk kørvel

Bagetid:
Ca. 30 minutter ved 200°.

sådan gør du:

BOLLER: 
Gæren udrøres i vallen, og finthakkede nælder og urtesalt 
tilsættes. 
De 2 slags mel æltes i, og derefter hæver dejen tildækket  
i ca. ½ time. 
Slå dejen ned, og form den til ca. 20 små boller. 
Hvis du bager dem i ovnen, så stil dem på en plade med bagepa-
pir, og bag bollerne midt I ovnen.

Du kan også bage bollerne i en urtepotte på et bål. Se senere i 
kapitlet. Husk at pensle bollerne, hvis du bager dem på et bål. 

URTESMøR:
Skær smørret i mindre stykker, og bland det sammen med de 
letdelte krydderurter. Bland smørret til en grøn masse, og kom 
det i en lille skål. Smørret kan opbevares tildækket i køleskabet 
i ca. 1 uge. 

tIps:
De grønne boller kan før bagningen drysses med pulveriseret 
brændenælde, så de bliver grønprikkede. Smørret kan eventuelt 
blandes med urter, som eleverne selv har været med til at 
samle.

Billedet er fra opskriften Krukkebrød fra www.arla.dk 
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bålKartoFler

IngredIenser:

TILBEHøR TIL 6
6 skrællede bagekartofler i store tern (ca. 1000 g) 
2 zittauerløg i både (ca. 150 g) 
1 tsk. groft salt 
friskkværnet peber 
50 g smør 
6 aluforme (ca. 4½ dl)

sådan gør du:
Fordel kartofler, løg, salt, peber og smør i aluformene.
Pak formene godt ind i alufolie, og stil dem i bålets gløder. 
Lad bålkartoflerne bage i ca. 25 min., eller til kartofler og  
løg er møre.

tIps:
Bålkartofler kan også tilberedes i ovn. Dæk formene med  
alufolie, og stil dem på en bageplade. Bag kartofler og løg  
midt i ovnen i ca. 30 minutter ved 225°. Lad kartofler og løg 
hvile, stadig tildækket, uden for ovnen i ca. 15 minutter.
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mere inSpiration til bålmad
Herunder kan du finde lidt inspiration til mad på bål.  
Du kan finde mere inspiration til de nedenstående punkter på 
www.aktivrundti.dk > Inspiration > Aktiviteter > Bålmad.

kartoffelæg
Man skærer toppen af en stor kartoffel og udhuler den. Herefter 
slår man et æg ud i hullet og sætter toppen fast igen med nogle 
tandstikkere. Kartoffelægget pakkes ind i stanniol og lægges 
i bålets gløder. Her ligger det indpakkede kartoffelæg i 30-45 
minutter. Det er færdigt, når ægget har konsistens som et 
hårdkogt æg.

pandekager
Pandekager bliver også rigtig gode over et bål og kan spises 
med nysamlede bær. Man kan eventuelt også lave kompot af de 
friskplukkede bær. Du kan købe pander med ekstra langt skaft 
på www.baalmand.dk. 

marmelade
Lav rå marmelade af tyttebær, blåbær eller andre bær egnet til 
rå marmelade. Bærrene moses med sukker eller lidt honning. 
Honning søder mere end sukker, så der skal bruges forholdsvis 
mindre. Lav evt. begge dele, og diskutér smagsforskellen.  
Bærrene skal trække lidt, inden de spises.
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snobrød
En klassiker, når man laver bål. I stedet for almindelige snobrød 
kan man også lave snobrød med indbagt skinke og ost.  
www.arla.dk > opskrifter > snobrød.

urtepottebrød
Hvis urtepotterne er nye, skal de først gøres grundigt rene i 
vand. Lad dem derefter trække ½ time i rent vand, tør dem af, 
og smør dem grundigt med smør. Kom dejen i, og lad den hæve 
i ½-1 time. I mellemtiden er bålet brændt så langt ned, at der er 
masser af gløder. Brødene stilles over i gløderne og bages, til de 
er gyldne i kanterne og slipper kanten.

fIsk på bål
For mange børn er det en stor og til tider grænseoverskridende 
oplevelse at rense en fisk og tilberede den på bålet. Du kan 
eksempelvis lave fisk i gamle aviser.

Læg fiskefileter på smurt pergamentpapir med en lille smør-
klat, lidt tyndt skåret løg, et par tynde tomatskiver, lidt persille, 
salt og peber. Pak pergamentpapiret sammen til en godt lukket 
pakke, der yderligere pakkes ind i en våd avis. Læg den på en 
rist over bålet i 20 minutter eller direkte i gløderne. Lige inden 
der går ild i pakken vendes den, fugtes let og får et par minutter 
mere.

rygeost
Rygeost er en original dansk ost, som oprindeligt blev lavet som 
en surmælksost. Osten blev efterfølgende røget over et bål med 
halm og eventuelt brændenælder. Du kan finde opskriften på 
den friske ost, som du kan bruge til rygeost på  
www.aktivrundti.dk > inspiration > aktiviteter > bålmad.
Her kan du også finde en forsøgsvejledning til rygning af ost, 
hvor man blandt andet kan bruge brændenælder. 

brændenælder

Brændenælden forsvarer sig mod at blive spist af dyr ved at ”brænde”. 
Det er plantens små hår, som brænder, men hvis de bliver ødelagt, 
brænder de ikke længere. Hvis man vil plukke brændenælder, kan man 
tage hårdt fat på et blad og rive det af. Skal man samle mange blade, 
eksempelvis til en suppe eller til boller, kan man med fordel tage pla-
stikposer på hænderne. 
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evaluering
En god afrunding på et forløb kræver en evaluering, og her er der mange muligheder. 
De enkelte aktiviteter kan selvfølgelig evalueres løbende eller som del af et samlet 
forløb. Eksempelvis kan man evaluere forløbet via
• Mundtlig evaluering – under og efter aktiviteter.
• Logbog eller portfolio.
• Mindmap/begrebskort – før og efter aktivitet.
• Udstilling om forløbet – eksempelvis til en forældreaften.
• Undersøgelse i klassen – evt. med fokus på, om eleverne er mere aktive og benytter 

naturen mere.

Du kan finde mere inspiration og gode råd til evaluering på www.evaluering.uvm.dk 
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reFerencer/litteratur/linKS
Du kan her finde inspiration til din undervisning.

• E-nummerbogen, Forlaget Libris, Orla Zinck og Torben Hallas-Møller

• www.skoveniskolen.dk - Sitet indeholder en masse forslag til, hvordan man kan arbejde med skoven 

i sin undervisning. Blandt andet kan du finde en glimrende oversigt over, hvad der sker i skoven på de 

forskellige årstider.

• www.arla.dk/gaardbesoeg - Kom ud og se, hvordan fødevarer bliver produceret hos en moderne dansk 

mælkeproducent

• www.arla.dk/opskrifter - Karolines Køkken indeholder et væld af opskrifter, som kan bruges i under-

visningen. Mange af opskrifterne indeholder ernæringsberegninger.

• www.saesonforgodsmag.dk - Oversigt over, hvilke råvarer der er i sæson. 

• www.skovognatur.dk - Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside med en bred vifte af information om 

natur og naturoplevelser.

• www.spor.dk - Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve 

sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

• www.faellesmaal.uvm.dk – Fælles Mål 2009
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orientering   

i skolen

gert nIelsen & mads Ingvardsen 

dAnsk orienterings-Forbund. il
lustrAtioner: Flemming nørgAArd,  

mogens hAnsen, gert nielsen & mAds ingvArdsen.
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indledning 
- orIenterIng brInger eleverne tættere på naturen

Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter eller poster ved hjælp af 
et kort. I den traditionelle udformning af konkurrenceidrætten orientering anvendes 
et specialtegnet symbolkort, som det er vist på figur 1. Som udøver starter man ved 
trekanten og finder frem til posterne i den rækkefølge, de er angivet på kortet. Banens 
slutning er markeret med en dobbelt-cirkel. Konkurrencemomentet er således at finde 
vej til posterne i den angivne rækkefølge hurtigst muligt. 

Traditionelt foregår orientering i skovområder, men kan sagtens dyrkes i byområder og i 
parker. Orientering i skolen kan således tage udgangspunkt i skolens arealer, i nærom-
rådet eller i den nærliggende park. I dette hæfte præsenteres orientering som en idræt, 
der har kortet som redskab og kortforståelsen som fundamentet for idrætsgrenen.

Orientering er en kompleks idrætsgren, da den ikke blot er fysisk, men i høj grad også 
indeholder et stykke intellektuelt arbejde. Man skal som udøver kunne tænke abstrakt, 
da symbolerne på kortet skal tolkes på den rigtige måde. Udgangspunktet i idrætsgre-
nen er som nævnt kortforståelse og forståelsen af, at kortet er en abstrakt gengivelse 
af virkeligheden. Derfor har vi valgt at sætte fokus netop kortforståelsen i det følgende.

Figur 1. En kort bane med start og mål på Strandvejens Skole 

på østerbro i København.

orientering   

i skolen
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orientering og FælleS mål 2009
I Fælles Mål for idrætsundervisningen indgår orienteringsak-
tiviteter som en del af fagets indhold. For mange skoler er det 
svært at håndtere denne målsætning, da skolerne traditio-
nelt ikke har adgang til et kortmateriale, der kan anvendes til 
orienteringsaktiviteter. Vi vil med dette kapitel forsøge at give 
inspiration til, hvordan man kan lave orienteringsaktiviteter på 
en nem og sjov måde.

I Fælles Mål 2009 under temaet kroppen og dens muligheder 
står nedenstående trinmål beskrevet:
I dette hæfte for 3.-5. klasse vil aktiviteternes primære fokus 
være rettet mod det at færdes i kendt terræn ved hjælp af kort 
og kompas. Dette vil typisk være på skolens arealer og i parker 
og villaområder tæt omkring skolen. 

Find vej i danmark

Mange steder i Danmark er der udsat ’faste poster’ i 

form af en træpæl med et ’postskilt’ med postnum-

mer og en bogstavkode. På hjemmesiden www.find-

veji.dk kan man finde en oversigt over alle landets 

’Find vej-poster’ samt finde kort med baneforslag i 

forskellige længder og sværhedsgrader. øvelserne 

i dette hæfte kan nemt udføres på sådanne faste 

poster, hvilket kan lette underviserens arbejde, idet 

posterne allerede er sat ud og ikke skal hentes ind 

igen bagefter.

Figur1_b: Mange steder i Danmark 
findes der ”Find vej i…”-projekter, der 
har faste poster i byen, parken eller 
skoven – se mere i faktaboks. 

efter 2. klasse efter 5. klasse efter 7. klasse efter 9. klasse.

- deltaget i idrætsaktiviteter i 

uderummet.

- færdes i uderummet ved 

hjælp af kort i kendt terræn.
- planlægge og gennemføre 

orienteringsaktiviteter i for-

skelligt terræn.

- gennemføre orienteringsløb 

ved hjælp af kort og kompas.
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Fra luFtFotograFi til SymbolKort
Når eleverne skal tilegne sig kortforståelse, er det vigtigt, at man ikke starter med det 
mest detaljerede kort. Når man skal lære at læse russisk, så starter man ikke med 
”Forbrydelse og straf” af Dostojevski, men derimod med noget, der er lettere tilgænge-
ligt. Sådan er det også med kortforståelse – specielt hvis man inddrager kortforståelse 
i undervisningen på indskolingen og mellemtrinnet. For at simplificere det lidt, har vi 
lavet en korttrappe, som angiver den rækkefølge, man kan anvende i planlægningen af 
orienteringsaktiviteter. Denne korttrappe starter med de meste simple kort og slutter 
med symbolkortet. 

Den direkte repræsentation af virkeligheden, som den er gengivet på figur 3, kan de fle-
ste direkte omsætte i praksis. De fleste farver passer til det, øjet ser, og man skal blot 
forestille sig, at man ser det hele fra oven, når man går på gadeplan. Denne abstrakti-
onsevne har de fleste. Ulempen ved dette kort er, at det ikke er særlig præcist, da man 
ikke kan se detaljerne. ydermere gør skygger på fotografiet, at små veje og baggårde 
ofte ikke kan ses på kortet/fotografiet. Men som udgangspunkt er fotografier fra luften 
glimrende redskaber at starte med, da de netop giver indtrykket af, at man går med et 
kort, som ser det hele ovenfra og ned. 

Figur 3. Luftfoto er et let forståeligt kort. Fotoet er fra Nyborg Vold. ”Luftfoto, copyright COWI”

Figur 2. Korttrappe.
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Det næste kort på korttrappen er perspektivkortet (figur 4), som 
gengiver virkeligheden ved at anvende symboler, man kender. 
Søen, træet eller huset er tegnet, som man umiddelbart ser det. 
Disse kort ser man typisk i tivolier og forlystelsesparker. Kortet 
er lidt mere komplekst end fotografiet og ofte mere unøjagtigt, 
da det er svært at få alle detaljerne med. Men som en del af 
kortforståelsen er disse skitsekort glimrende redskaber. Man 
kan med fordel sætte eleverne i gang med at tegne kort af 
denne slags til brug i undervisningen. Dette giver ud over en for-
ståelse af perspektivtegningen også indsigt i målestoksforhold 
og de geografiske poler.

Figur 4. Perspektivkort over et mindre  

skov- og parkområde.

Figur 5. Symbolkortet er en mere eller mindre abstrakt  

gengivelse af virkeligheden.

På figur 5 ses symbolkortet. Kortet her gengiver meget præcist, 
hvordan området tager sig ud. Således er alle legeredskaber, 
bænke, små buske og træer angivet på kortet. Det er et special-
tegnet kort til orientering, som rummer mange muligheder, da 
det er så detaljeret, men omvendt kan det være svært at forstå. 
Kombinationen af luftfoto og symbolkortet som forståelses-
ramme er særdeles anvendelig, da man ved at have begge kort 
ved hånden tydeligt ser, hvad symbolerne gengiver. 



Orientering i skolen

Inspirationshæfte  |  Aktiv rundt i Danmark 

s55

at ForStå et Kort  
– er Som at lære et nyt Sprog.
At forstå et symbolkort er som at lære et nyt sprog. Det kræver 
øvelse at kunne omsætte det, øjet ser på kortet, for derefter at 
kunne koble det med virkeligheden. Derfor er en tommelfinger-
regel i planlægningen at bruge 10-20-70 reglen. At anvende 10 
% af tiden til at forklare, 20 % af tiden til at vise og 70 % af tiden 

til at øve/prøve. 

Skal du planlægge 60 minutters under-
visning i orientering, så skal du gøre dig 
følgende klart:
• brug ca. 6 minutter (10 % af tiden) til at forklare kortet.
• brug ca. 12 minutter (20 % af tiden) til at vise kortet/terrænet/øvelsen frem.
• brug ca. 42 min (70 % af tiden) til, at eleverne selv erfarer og prøver sig frem 

med kortet i hånden.

Figur 6. Brug tid til at forklare – men ikke for meget, 
for eleverne skal selv gøre sig erfaringer med kortet. 
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tilpaS underviSningen i Kort- 
ForStåelSe til eleverneS niveau
I planlægning af undervisning i orienteringsaktiviteter er det 
centralt, at man rammer eleverne på deres niveau.  
Derfor skal der startes blødt ud. I Danmark har vi ikke tradition 
for at navigere selvstændigt efter kort i naturen. De fleste har 
set et kort før. Enten et verdenskort i flyveren eller fra en GPS i 
bilen, men de færreste har selv navigeret med et kort som red-
skab. De fleste børn har prøvet at gribe en bold eller sparket til 
en fodbold, inden de kommer i skole, så her er forkundskaberne 
helt anderledes.
Det er selvfølgelig med kortlære som med mange andre ele-
menter, at enkelte knækker koden med det samme, mens andre 
skal bruge år, før de forstår essensen.

I de følgende aktiviteter prøver vi at indarbejde kortet. Først som 
luftfotos og perspektivkort over skolens nærområde for derefter 
at introducere symbolkortet som en del af undervisningen.  
Vi har lavet aktiviteterne med det udgangspunkt, at eleverne 
både skal deltage aktivt i forberedte øvelser og være skabende 
og kreative i andre øvelser. 

God fornøjelse med undervisningen!

Orientering i skolen
bringer eleverne tættere på naturen

Figur 7. Det må ikke være for svært, for så bliver eleverne frustreret – 
men heller ikke for let, for så keder de sig.
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Symbolerne på Kortet
For at kunne læse en bog må man kunne bogstaverne, sætte dem sammen til ord og 
derved danne meninger. På samme måde må man, for at kunne ”læse et kort”, kunne 
kortets farver og signaturer. Næsten alle kort har en forklaring på, hvad de brugte 
farver og tegn betyder: en signaturforklaring. Orienteringskort er så smarte, at uanset 
om det er kort fra Kina, USA, Rusland eller Danmark, betyder farverne og signaturerne 
det samme. 

forklarInger:
• Farven sort bruges altid til faste ting som huse, veje, stier, hegn, sten osv.
• Farven blå bruges til alt med vand som søer, moser, grøfter osv.
• Farven brun bruges til at angive højdeforskelle som bakker, lavninger, gravhøje, 

skrænter osv. 

endvIdere bruger man på orIenterIngskortet:
• Farven  til at angive skovområder, hvor træerne står med stort mellemrum.
• Farven grøn og nuancer af den til at fortælle, hvor tæt skoven er. 

I den mørkegrønne farve kan du ikke løbe, men måske kravle.
• Farven gul viser, hvor der er åbent land som marker, heder, lysninger osv. 

Figur 8. Alle signaturerne/symbolerne på et orienteringskort.
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aKtiviteter

Orienteringstagfat med 17 poster. Laves øvelsen med 

17 poster, skal eleverne være fortrolige med både 

området og kortet. Skal øvelsen laves for første gang, 

anbefales det at starte med 8-10 forskellige poster.

placer posterne, så de er lette at finde. 
brug skolens arealer og det helt nære 
område, og fortæl eleverne om områ-
dets afgrænsning.
lav i første omgang en kort bane, så 
eleverne bliver fortrolige med øvelsen.

orienteringStagFat

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin 
VARIGHED: 45-60 minutter 
MATERIALER: 10 kort med 15-20 poster. 10 veste. 
15-20 poster opsat i terrænet/området. 

fremgangsmåde
15-20 poster sættes ud i et område omkring skolen. Posterne 
er markeret med en cirkel på kortet og med en skærm eller et 
faktaark i terrænet. Posterne har hver et nummer i fortløbende 
rækkefølge. Alle poster er forsynet med kontrolbogstav eller 
lignende, således at eleverne kan fremvise, at de har været ved 
det pågældende punkt/sted. 
Eleverne løber parvis. For at sikre, at de ikke løber i flok, skal par 
nummer 1 starte med post 1 og par nummer 2 starte med post 
2 og så fremdeles. 

To eller flere par har ikke fået et kort, men er forsynet med ve-
ste og skal fungere som fangere. Fangerne løber ud og gemmer 
sig i området. Legen sættes i gang ved at starte alle par, der har 
et kort i hånden, på samme tid. 
Hvis et par bliver taget af fangerne undervejs, skal de aflevere 
kortet og bytte roller med fangerne. 

formål:
• At introducere orienteringsaktiviteter, der inddrager eleverne 

aktivt og gør dem medvirkende og optaget af legen.
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o-bingo

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin 
VARIGHED: 15-30 Minutter
MATERIALER: Mindst 20 postmarkeringer forsynet med 
nummer og stiftklemme eller skriveredskab til kvittering.  
Et kontrolkort (bingoplade) pr. elev med forskellige nummer-
kombinationer - med plads til 15 numre. Et kort pr. elev med 
alle poster indtegnet, se illustration nedenfor.

fremgangsmåde
Udsæt en masse poster i et område, og tegn dem ind på et kort. 
Hver post skal have et nummer/kontrolkode, som ikke må teg-
nes på kortet. Lav forskellige kontrolkort, hver med 15 forskel-
lige numre/kontrolkoder, på samme måde som en bingoplade.
Deltagerne får udleveret et kort med alle poster og et kontrol-
kort, og det gælder nu om at finde de rigtige 15 poster og få 
et ’klip’ i hver rigtig post. Deltageren er nødt til at komme hen 
til posten for at se, om kontrolkoden fra netop denne post kan 
bruges. Der kan laves variationer, fx hvem der først finder alle 
15 poster eller først får en række.Formål:
• At introducere orienteringsaktiviteter på en sjov måde.

Fart og spænding. en enkel 
form for orientering i afgræn-
set område.
en sjov aktivitet, også for no-
gen, der ikke er så kendt med 
orientering.
en god til aktiviteter i parkom-
råder.

Kort med alle poster indtegnet UDEN numre – opsøges i valgfri 

rækkefølge, til bingopladen er fuld.
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Foto-orientering.

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin. 
VARIGHED: 15-45 minutter – kan varieres efter behov.
 MATERIALER: Kort med 10-15 poster. Foto-ark med 10-15 fotos.
Man kan med fordel laminere kortet med foto-arket på bagsi-
den, så sættet kan genbruges. Skriveredskab, så eleverne kan 
markere, hvilket foto der passer til hvilken post.

fremgangsmåde
10-15 letgenkendelige punkter indtegnes som poster på kortet 
(fx legeredskaber, statuer eller skilte). Der tages et foto af hvert 
punkt, og disse fotos printes på et A4-ark. Opgaven er så at 
finde ud af, hvilket foto der passer til hvilken post på kortet.

formål:
• Introduktion til orientering ved hjælp af let genkendelige fotos 

som poster.

man kan variere sværhedsgra-den ved zoome ind og ud på de-taljer på fotografierne – fx hele statuer eller dele af statuer.når først foto-orienteringen er etableret, kræves der ingen for-beredelsestid, idet der ikke skal sættes postmarkeringer ud.

Kort med poster indtegnet.
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enghave foto-orIenterIng 

a

d

b

e

c

F

g h i

j K l

m n o

Fotos taget ved postplaceringerne

post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Foto ”A”
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orienteringSStaFet

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin. 
VARIGHED: 15-30 minutter
MATERIALER VARIATION A:
Et kort med alle poster indtegnet pr. 2-mandshold. 
En postmarkering pr. hold, fx tøjklemmer i forskellige farver.
MATERIALER VARIATION B:
To kort med hver sin halvdel af posterne indtegnet pr. 2-mands-
hold. 
To ens postmarkeringer pr. hold, fx tøjklemmer. Hvert par sin 
farve.FREMGANGSMÅDE

VARIATION A:
Der løbes parvis. Hvert par får udleveret et løbskort med poster 
indtegnet og nummereret. Hvert par får en postmarkering (for-
skellig for hvert par). Par 1 starter med post 1. Løber A finder 
posten, lægger postmarkeringen der, løber tilbage til start/mål 
og afleverer kortet til makkeren. Løber B finder post 1, flytter 
postmarkeringen fra post 1 til post 2, løber tilbage til start og 
afleverer kortet til makkeren. Par 2 starter med post 2, par 3 
starter med post 3 osv.

enkelt at arrangere, da der ikke 
skal sættes postmarkeringer ud 
på forhånd.
ideel til afgrænsede områder,  
fx park eller lignende.

VARIATION B:
Hvert par får udleveret to ens postmarkeringer (fx tøjklemmer, 
hvert par sin farve). Halvdelen af posterne (betegnes 1a, 2a, 
3a...) er indtegnet på det kort, løber A får. Den anden halvdel af 
posterne (1b, 2b, 3b…) er på det kort, løber B får. Parret løber af 
sted samtidig til hver sin post. Her placeres tøjklemmen, hvor-
efter der vendes tilbage til start. Her bytter man kort, løber ud 
og finder makkerens tøjklemme, tager den med tilbage til start, 
bytter kort igen osv. (løber A lægger a-poster ud og samler b-
poster ind. Løber B lægger b-poster ud og samler a-poster ind).

formål:
• Eksempel på, hvordan naturen kan bruges som legeplads.
• Eksempel på aktivitet, der kan gøre løb i naturen til en leg, og 

som vænner børn til at være i naturen.
• Eksempel på aktivitet, der kombinerer træning af oriente-

ringsfærdigheder med leg.



Orientering i skolen

Inspirationshæfte  |  Aktiv rundt i Danmark 

s63

Stjerneløb-banKrøverløb

KLASSETRIN:3.-5. klassetrin. 
VARIGHED: 30-60 Minutter
MATERIALER: 15-20 postmarkeringer (”banker”). 15-20 plast-
lommer.
”Pengesedler” i forskellige beløbsstørrelser. Et kort pr. hold.
Tuschpen til indtegning af poster (”banker”) undervejs.

fremgangsmåde
Start og mål (røverens hule) er beliggende centralt i løbsområ-
det. Her opholder ”Røverkongen” (læreren) sig. I løbsområdet 
er placeret et antal ”banker” (poster), hvor der hænger en 
plastlomme med postens nummer og et antal ”pengesedler”. 
Røverne sendes ud i grupper på 2-3 personer. For at sikre 
spredning af grupperne tegner ”Røverkongen” forskellige før-
steposter ind på hver gruppes løbskort. Man kan evt. placere de 
største pengesedler ved de sværeste poster og de mindste ved 
de nemmeste poster. De stærkeste elever kan derved tildeles 
de længste/sværeste stræk og omvendt. Når ”bankrøveriet” er 
gennemført, vender røverne tilbage til røverhulen, afleverer pen-
gene til Røverkongen (eller lægger dem i en plastlomme med 
holdets nummer) og får tildelt en ny bank. Lad eleverne være 
med til at digte videre på historien. Der er mange muligheder for 
at differentiere løbslængde og ”indtjening” efter elevernes evner.

formål:
• Eksempel på, hvordan naturen kan bruges som legeplads.
• Eksempel på aktivitet, der kan gøre løb i naturen til en leg, og 

som vænner børn til at være i naturen. 
• Eksempel på aktivitet, der kombinerer træning af oriente-

ringsfærdigheder med leg.

Kombination af leg og oriente-

ring i naturen.
eleverne inddrages og udvikler 

legen/digter videre på historien 

undervejs.

De mindste pengesedler placeres ved de letteste poster,  

og de største pengesedler placeres ved de sværeste poster.
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gert nIelsen & mads Ingvardsen. 

dAnsk orienterings-Forbund. il
lustrAtioner: Flemming nørgAArd,  

mogens hAnsen, gert nielsen & mAds ingvArdsen.

orientering  

 og de  

”naturlige Fag” v
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underviSning og idræt i naturen
Mange skoler er begyndt at benytte sig af de potentialer, som natur- og friluftsliv rum-
mer for undervisning og læring. Dette skyldes til dels, at der i dag er en større bevidst-
hed og anerkendelse af, at fysisk aktivitet på både kort og lang sigt har en sundheds-
fremmende effekt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn skal være aktive mere end 
en time om dagen. Børn er mindre aktive og færdes mindre i naturen end for år tilbage. 
Fysisk aktivitet og naturoplevelser må derfor medtænkes i skolerne og undervisningen 
i højere grad end før, hvis den stigende tendens til inaktivitet skal vendes. 
Af ovennævnte grunde har idræt altid været at finde som en del af skoleundervisnin-
gen, men i de seneste år har der ligeledes været et stigende fokus på idrættens poten-
tiale i forhold til læring af mere boglige fag. Fordelene ved kombinationen af idræt og 
boglige fag er mange. Bl.a. drager forskere (Fjørtoft 1998, Grahn 1997)  
denne konklusion:

Forbedret kondition, motorisk udvikling og forbedret koordination samt et psykologisk 
velbefindende og en bedre koncentrationsevne er eksempler på et naturmiljøs gunstige 
påvirkning på børn.

Her har orienteringsaktiviteter et fordelagtigt potentiale for at arbejde tværfagligt med 
idræt og de boglige fag. Aktiviteterne giver mulighed for at kombinere både idræt, fri-
luftsliv og læring. Motion og sunde vaner kan blive en del af hverdagens undervisning, 
og eleverne kan stimuleres til fysisk aktivitet, samtidig med at de lærer. Her kan fag 
som natur/teknik, geografi og matematik sagtens kombineres med natur og idræt. 
I en undersøgelse om danskeres brug af naturen konkluderes det, at barndommens 
naturoplevelser har haft en positiv indflydelse på det fremtidige liv, og hvordan man 
bruger naturen som voksen. Flere forældre fremhæver, at det er meget vigtigt for dem, 
at deres børn kommer ud i naturen. 
Orientering er ideel, når man som underviser ønsker at kombinere læring, leg og fysisk 
aktivitet. Der er masser af plads til den enkelte elev og udfordringer i terrænet for alle. 
I naturen er der højt til himlen og rige muligheder for at udforske kroppens og hovedets 
formåen. Mange oplever, at de husker og lærer bedre, hvis de har kroppen med, og det 
er der rig mulighed for, når orientering er på skoleskemaet.

orientering  

 og de  

”naturlige Fag” v
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orientering og de naturlige Fag 
Læring og glæde over at bevæge sig kommer hos de små elever 
bedst til udtryk igennem leg. Lege, der kan lære dem om dyrene 
og naturen, samtidig med at deres motorik stimuleres, og de gør 
sig deres egne erfaringer med naturen. Trinmålene for idræt hos 
elever efter 5. klassetrin siger, at eleverne skal kunne færdes i 
uderummet ved hjælp af kort i kendt terræn. Orienteringsakti-
viteterne bliver derfor på 3.-5. klassetrin med udgangspunkt i 
brug af kort og kortforståelse. Dertil kobles relevante mål for de 
naturvidenskabelige fag på samme klassetrin.
Vi starter dette afsnit med at kigge nærmere på, hvad eleverne 
skal kunne efter 6. klassetrin i natur/teknik og matematik ifølge 
Fælles Mål 2009. Ligeledes vil der ved hver aktivitet under af-
snittet ”Forslag til aktiviteter” være tilknyttet et eller flere mål.

natur/teknIk og orIenterIng
Det er relevant at lave orienteringsaktiviteter i naturen med ele-
verne, hvis man ønsker at arbejde med disse mål i natur/teknik:
• Kende og beskrive lokalområdet, blandt andet ved brug af 

kort, og kunne anvende viden herom i andre sammenhænge.
• Sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelig-

hed, de repræsenterer.
• Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og 

hensynsfuldt i naturen.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at eleverne skal gøre de-
res egne erfaringer, oplevelser og iagttagelser. Sker dette igen-
nem leg, opnår man samtidig praktiske færdigheder og styrker 
deres evne til at samarbejde. Fx kan man arbejde med elevernes 
forståelse af kort og signaturer. Lade dem tegne deres egne 
kort over kendte områder og derefter sammen diskutere, hvilke 
farver der er gode at bruge til hvilke genstande, fx blåt for vand 
og brunt for bakker og bjerge. Diskussionen kan også inddrage, 
at det er godt at bruge de samme symboler for de samme gen-
stande. Lad eleverne selv sætte en post ud og indtegne den på 
deres kort. Derefter kan de bytte og finde vej via hinandens kort 
over fx skolegården/gymnastiksalen.

Har skolen et område med forskellig bevoksning, kan eleverne 
ligeledes arbejde med at bestemme de forskellige typer af 
træer og buske, eller om græsset skal tegnes som en eng eller 
en fodboldbane. Dette kan de nemlig også tegne på kortet, som 
de rigtige korttegnere, byplanlæggere, landskabsarkitekter og 
skovfogeder gør, når de skal planlægge grønne områder og 
skovbrug.

matematIk og orIenterIng 
Vil man arbejde tværfagligt med matematik i idrætsundervis-
ningen, vil orienteringsaktiviteter give mulighed for at beskæf-
tige sig med følgende emner i forhold til Fælles Mål 2009:
• Undersøge og konstruere enkle figurer i planen.
• Kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, 

vinkler, polygoner og cirkler.
• Arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og lige-

dannethed i forbindelse med tegning.
• Arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det 

nære samfundsliv og naturen.
Eleverne kan igennem orienteringsaktiviteterne udvikle mate-
matiske kompetencer og opnå viden og kunnen således, at de 
bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrela-
terede situationer vedrørende naturforhold. Undervisningen kan 
tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik 
rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kom-
munikation. Matematik kan bidrage til den generelle forståelse 
af kort og styrke fornemmelsen af afstande og størrelsesfor-
hold. Ligeledes lægger faget op til den abstrakte dimension af 
kortlæsningen, hvor man skal kunne forestille sig, hvordan kor-
tets symboler ser ud i virkeligheden. Her trækker den enkelte 
elev på sine forestillinger og erfaringer med lignende terræner 
og omgivelser.
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aKtiviteter

KegleKort

KLASSETRIN: 3.-5. KLASSETRIN 
VARIGHED: 20-30 MINUTTER 
MATERIALER: 16 kegler eller træer. Papir med tallene 1-16 
spredt ud over et overskueligt område, fx 8 x 8 meter.  
Keglekort som illustreret og evt. et kompas.

fag og mål

NATUR/TEKNIK
• Kende og beskrive lokalområdet, blandt andet ved brug af 

kort, og kunne anvende viden herom i andre sammenhænge.
• Sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelig-

hed, de repræsenterer.

IDRæT
• Færdes i uderummet ved hjælp af kort i kendt terræn.
• Udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold  

til idrætslige aktiviteter.
• Arbejde med idræt i tværfaglige sammenhænge.

fremgangsmåde
De 16 kegler stilles op, og under hver kegle lægges der et papir 
med et tilfældigt tal mellem 1 og 16. Det kan også være træer 
i skoven, hvor hvert træ får påsat et stykke papir. Tallene skal 
ikke være synlige.
Hver elev får et kort, og det afklares i fællesskab, hvilken vej der 
er nord og derfor også er opad på kortet. øvelsen kan kombine-
res med aktiviteten Norden- og Søndenvinden, så verdenshjør-
nerne er markeret på forhånd.
Eleverne stiller sig ved hver sin kegle/træ. Når der bliver sagt 
start, kigger de under papiret og ser tallet, fx 10. Herefter skal 
de løbe videre og finde det næste tal i rækken, nr. 11.  
Det gælder om for eleverne at huske deres rute, imens de finder 
tallene. Når de kommer til tallet 16, starter de forfra ved nr. 1, 
til de har været ved alle kegler.
Når eleverne er færdige og tilbage ved den kegle, de startede 
ved, får de udleveret en blyant og må nu skrive tallene på 
kortet og indtegne deres rute. En fælles opsamling, hvor en af 
eleverne bliver dirigeret fra nr. 1 til 16 af resten af klassen, er 
god. Herved kan de en ad gangen få lov at sige, hvor eleven nu 
skal gå hen.
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perSpeKtivKort

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin 
VARIGHED: 2 x 90 minutter 
MATERIALER: Papir og farveblyanter til eleverne.
3-5 poster eller strimler. 10 veste. 15-20 poster  
opsat i terrænet/området. 

fremgangsmåde
øvelsen pågår over to lektioner. Den første lektion planlægges i 
klasseværelset, og den anden foregår udendørs. 
I første lektion skal eleverne tegne et perspektivkort over områ-
det, som det er vist på nedenstående illustration.  
Eleverne skal have tilgang til forskellige farveblyanter, så byg- 
ninger, veje, stier, græsarealer og træer kan indtegnes med 
forskellige farver. Det er vigtigt at gøre eleverne klart, at kor-
tet er en gengivelse af virkeligheden, og at kortet skal kunne 
anvendes til at navigere efter.
Efter lektionen kan man med fordel scanne kortene ind. 
I anden lektion skal eleverne planlægge løb til hinanden på de 
kort, der er blevet fremstillet. Hvis kortene er scannet ind, kan 
man planlægge banen i illustrator, PowerPoint eller lignende. 
Eleverne laver en bane med 3-4 poster. Eleven sætter posterne 
ud og får en anden til at løbe banen på det kort, der er tegnet. 
Dette kan man gøre flere gange og eventuelt finde den bedste 
korttegner i klassen.

formål:
• At introducere kortforståelse ved at anvende perspektiv-

tegninger og at fremstille skitser og tegninger efter givne 
forudsætninger.

• Planlægning og gennemførsel af orienteringsaktiviteter i 
forskelligt terræn.

hjælp eventuelt eleverne med at 
afgrænse området, de skal tegne.
hjælp eleverne med at vælge far-
ver til deres kort.
Sørg for at afsætte god tid til kort-
tegningen, og lad eventuelt ele-
verne gå ud i området for at tegne 
kortet. 

orientering brugt tværfagligt
undervisning under åben  
himmel ude i naturen

poSttipSKupon
KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin 
VARIGHED: 30-45 minutter
MATERIALER: 10-15 postmarkeringer, eventuelt forsynet 
med stiftklemme. 10-15 ark med spørgsmål. En tipskupon og 
blyant pr. elev. Blyant kan undværes, hvis der er stiftklemme på 
posterne

fremgangsmåde
Der laves en orienteringsbane, eller der afmærkes en rute med 
poster på. Ved hver post sættes en seddel med et spørgsmål og 
tre svarmuligheder: 1, X, 2.
Eleverne udstyres med en tipskupon og skal krydse af eller 
klippe i det rigtige felt.
Spørgsmål kan være tværfaglige eller knyttet til et bestemt 
emne – kun fantasien sætter grænser.

formål:
• At kombinere orientering og udendørsaktiviteter med andre fag.
• At flytte undervisningen ud i naturen.

Post med spørgsmål

Post-tipskupon

Perspektivkortet viser et skov-/parkområde og en kort bane med seks poster. 
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plantegning og orientering 

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin
VARIGHED: 120-150 minutter 
MATERIALER: 25 stykker papir eller tilgang til en computer 
med tegneprogram installeret. 

fremgangsmåde
Eleverne får udleveret et stykke papir/en computer, hvorpå 
de skal tegne et kort over et afgrænset område. Kortets 
dimensioner skal angives, så eleverne ud fra dette kan beregne 
målestoksforhold og lignende. Eleverne skal have god tid til at 
tegne kortet, da der er mange mindre målinger, der skal udføres 
for at producere et nøjagtigt kort.
Eleverne kan eventuelt sættes sammen i mindre grupper, så 
man kan diskutere sig frem til, hvorledes de enkelte genstande  
i lokalerne tegnes bedst.
Når kortet er færdigtegnet, skal eleverne lave små baner til 
hinanden, som skal gennemløbes. Dette kan gøres i små hold, 
så der ikke bliver så meget ventetid. Da det er et begrænset om-
råde, kortet dækker, skal man maksimalt lave øvelsen 4 gange, 
da det ellers kan blive ensformigt. Man kan eventuelt scanne de 
tegnede kort ind og anvende dem ved en senere lejlighed.

formål:

MATEMATIK: 
• Arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og  

ligedannethed i forbindelse med tegning.

IDRæT: 
• At introducere orienteringsaktiviteter. 

IllustratIon:
De to kort herunder viser en plantegning af en mindre del af et 
undervisningsområde. Det ene er med en færdig bane, mens det 
andet er det rene kort. 

bliv eventuelt enige om, 
med hvilke symboler møb-
ler, toiletter, håndvaske og 
lignende skal tegnes.
undgå for mange små ting, 
da alle små detaljer er 
svære at få med på kortet. 
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Satellit-orientering

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin 
VARIGHED: 20-30 minutter
MATERIALER: 8 poster og 8 opgaver, helst laminerede. Kort til 
hvert hold. Vinkelmåler, papir, blyant og lineal til hvert hold. 

fag og mål

MATEMATIK
• Arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af 

praktiske problemstillinger og matematiske opgaver.
• Løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der 

giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer 
og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehand-
lingskompetence).

• Anvende faglige redskaber og begreber, blandt andet bereg-
ningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning 
til løsningen af praktiske problemer.

IDRæT
• Bidrage med ideer til idrætsaktiviteter, både ude og inde.
• Arbejde med idræt i tværfaglige sammenhænge.

fremgangsmåde
Eleverne færdes i hold a 2-3 personer. Hvert hold skal med-
bringe en vinkelmåler, papir, lineal og blyant.
Læreren har sat 8 poster ud, som er indtegnet på et kort over et 
nærområde, fx skolen og idrætsarealer. Ved hver post hænger 
der en lamineret matematikopgave, hvor eleverne kan udregne, 
hvor den hemmelige post er.
Når eleverne har udregnet, hvor den hemmelige post er og har 
indtegnet den på kortet, skal de finde posten. Her er det en for-
del at have fx et kodeord for hver hemmelig post. Når eleverne 
har fundet kodeordet, skal de gå tilbage til læreren og fremsige 
kodeordet. Herefter får de tildelt næste mission, en ny post. 
På den måde kan læreren slutte legen, når timen er færdig. 
Eleverne kan ligeledes til slut blive bedt om at indsamle den 
post, som de startede med. Legen udvikler elevernes sociale 
og kropslige kompetencer og er samtidig en øvelse i at anvende 
matematik i praksis.

Eksempel på kort med 8 poster indtegnet. Posterne ligger mellem 

30 og 125 meter fra start og ligger nord, syd, øst, vest, nordøst, 

sydvest eller nordvest fra starten. Kortet er over området omkring 

Kildevældsskolen i København. 

vend Kortet rigtigt

KLASSETRIN: 3.-5. klassetrin 
VARIGHED: 5-10 minutter 
MATERIALER: Kopier af øvelsen eller fremvisning på projektor. 

fremgangsmåde
Aktiviteten går i sin enkelhed ud på, at de tre nummererede  
billeder skal parres med det korrekte bogstav a, b eller c. 
Kortet, der vælges, skal være orienteret rigtigt i forhold til det, 
billedet viser.

formål:
• At give eleverne forståelsen af, at kortet er en symbolsk gen-

givelse af virkeligheden ved hjælp af signaturer. 

øvelsen kan kombineres med 
korttegning af perspektivkort 
eller skolekort.  
brug eventuelt denne øvelse 
som introduktion.

eksempel på opgave:
Gå 70 m i sydøstlig retning, og find den hemmelige post.
Den lodrette linie mod nord er 0 grader, syd er 180 grader, og 
øst er 90 grader.  
Find frem til gradtallet for sydøst, og udregn via målestoks-
forholdet afstanden til posten. Indtegn postens placering på 
jeres kort. Find herefter posten med det hemmelige kodeord. 
Opgaverne kan differentieres i forhold til elevernes matematiske 
evner.





ARRANGØRER: SAMARBEJDSPARTNERE  
OG SPONSORER:


	ARD_Inspirationshaefte_3-5kl.pdf
	ARD2010_Inspirationshaefte_3-5kl.pdf

