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Forord

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
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frugt, grønt 

og lærIng

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 
7-10-årige spiser 21 procent frugt og grønt i mængder, der svarer til ”6 om dagen”-
kampagnens anbefalinger.

Kun 21 % af de 7-10-årige  
får tilstrækkeligt med  
frugt og grønt. 
DtU Fødevareinstituttet, 2008, side 36 

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)
• ¼ agurk, blomkål eller knoldselleri
• 1 ½ 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. 
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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 inspi-
rationshæfte er tænkt, så det skal give dig som lærer nogle idéer til, hvordan du kan 
inddrage 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 deri-
gennem 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 sko-
len og derhjemme. Derudover vil der være en række opgaver om frugt og grønt, som du 
kan arbejde med inden for rammerne af dansk og sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab. opgaverne søger at opfylde følgende trinmål:

danSK

efter 2. klassetrIn:

Det talte sproG:
• Fremlægge, referere, fortælle og dramatisere.
• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner.

 - improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og computerens  
muligheder. 

Det skrevne sproG – skrive: 
• skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster, finde information i tekster og organi-

sere ideer til egen skrivning.
 - Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst.
 - skrive de små og store bogstaver i håndskrift.

SundhedS- og SeKSualunderviSning  
og FamilieKundSKab

efter 3. klassetrIn:

årsaGer oG BetyDninG:
• Give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen og deres venners sund-

hed, herunder bevægelse, mad og måltider, søvn og hygiejne.
• Fortælle om sundhed som et bredt og positivt begreb, fx gode venner, familie, vel-

være og sund mad.
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opSKriFter/aKtiviteter

grøntSagS-/FrugtiS

Beskrivelse:
Børn kan lide is, og de kan næsten helt sikkert også lide selv at 
lave isen. øvelsen giver eleverne indsigt i nye muligheder for at 
anvende frugt, grønt, juice og saft, og der er samtidig mulighed 
for at sætte fokus på sundhed og trivsel.

soFtiCe til 5 personer:
300 g frosne hindbær
2 bananer
1½ dl frugtjuice (æble eller appelsin) - halvt af hver kan også 
bruges 
2 spsk cremefraiche 9 %

såDan Gør DU:
• Blend sammen, og server straks.
• tip! Hindbærrene kan erstattes af andre frosne bær/frugter.

grøntSagSSupper

Beskrivelse:
sund mad er også lækker mad. og den bliver ofte mere tillok-
kende, hvis man selv er med til at lave den. Der findes både 
kolde og varme supper, og det kan være en god måde at få 
forskellige grøntsager og dermed vitaminer på. 

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.
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FrugtFamilien

klassetrin: 0.-2. klassetrin
variGHeD: 4 lektioner
Materialer: Farvet karton, blyanter, sakse, limstifter og farver, 
piberensere (arme), pailletter, små fjer, perler mv. til pynt, blomsterpinde

lav dIn egen frugtfamIlIe
eleverne skal i denne øvelse lave deres egen stavdukke, som forestiller en frugt eller 
en grøntsag. stavdukken skal have øjne, næse og mund: 

• start øvelsen med at tale med eleverne om, hvilke frugter og grøntsager de kender.  
skriv dem op på tavlen. De ældre elever kan måske selv skrive frugter og grøntsager op.

• Gennemgå alle frugterne og grøntsagerne og se, om der kommer flere idéer.
• tal med eleverne om, hvorfor det er vigtigt at spise frugt og grønt (hent inspiration  

i indledningen til dette kapitel).

lav stavDUkken:
eleverne vælger en frugt, som deres stavdukke skal tage  
udgangspunkt i. 
• Frugten tegnes på karton og klippes ud. Den pyntes og får ansigt og arme. 
• Frugtdukken sættes på en pind, så den kan styres som en teaterdukke. 
• Frugtdukken får et navn (eksempelvis hr. Banan, fru Mango eller tomatine).

nB: De hurtigere elevere kan eventuelt lave flere figurer af forskellige frugter. 

BrUG Fantasien oG DUkkerne:
når figurerne er færdige, skal børnene opføre små frugtskuespil for hinanden. skue-
spillene skal handle om frugt og sundhed og giver god anledning til at sætte børnenes 
fantasi i gang, ligesom de også prøver kræfter med drama-genren.
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FredagSSKålen

klassetrin: 0.-2. klassetrin
variGHeD: 2 lektioner
Materialer: Frugt, grønt og bær i mange varianter. Husk også varianter, som ikke er 
blandt de mest typiske i frugt- og grøntskålen – for eksempel stjernefrugt, ananaskir-
sebær, sukkerærterog minimajs (noget kan kræve blanchering). 
knive/skrælleknive, skærebræt.

lav en lækker fredags-frugtskål
Mange børn forbinder fredag aften med Disney sjov og fredagsslik. på en sjov og læ-
rerig måde kan eleverne lære, at det også kan være både sødt og lækkert at hygge sig 
med frugt og grønt. 

start øvelsen med at tale med eleverne om, hvilke frugter og grøntsager de godt kan 
lide. skriv dem op på tavlen (brug eventuelt frugt-stavdukkerne fra opgave 1). 

• Få eleverne til at overveje, hvad der skal til, for at en frugtskål bliver lækker (eksem-
pelvis farver, surt og sødt, små frugter og store frugter).

• introducer nye og ukendte frugter og grøntsager, som eleverne skal bruge i deres 
frugtskål. tal med dem om frugternes og grøntsagernes egenskaber.

• Del eleverne op i passende grupper, og så er de klar til at gå i gang med at lave en 
frugtskål.

eleverne skal lære at klargøre de forskellige frugter og grøntsager (husk at vaske dem 
først). Frugterne og grøntsagerne skæres ud i mundrette stykker. De kan eksempel-
vis skæres ud som sjove figurer, men de kan også anrettes på en tallerken som et 
sjovt ansigt – eventuelt som et af ansigterne på frugt-stavdukkerne. Det er vigtigt, at 
eleverne får fornemmelsen af, hvor meget det betyder, at frugterne og grøntsagerne 
serveres på en indbydende måde. 
 
• når eleverne er færdige med at anrette frugten, tager de billeder af anretningerne.
• De smager deres egen og hos hinanden og deler deres sanseindtryk.
• Hvis der er tid til det, kan hver gruppe fremlægge, hvorfor de har valgt de frugter, de 

har (brug eventuelt frugt-stavdukkerne i fremlæggelsen).
• større elever kan bruge det billede, der er blevet taget af deres frugtskål, til at skrive 

en tekst om frugtskålen og om frugt og grønt. teksterne kan eksempelvis hænges 
op på fællesarealer, så andre elever kan se dem.

• Få eleverne til at overveje, hvorfor det er godt at spise frugt og grønt.
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grøntSagSStaFetten

klassetrin: 0.-2. klassetrin
variGHeD:  1 lektion
Materialer: Gulerødder, skrælleknive, knive, skærebrætter. 
eleverne møder op i tøj og sko, der er egnet til bevægelse.
Fire kegler til at markere banen med.

”løb, skræl og skær”-stafet
Grøntsagsstafetten er en sjov leg, der foregår i skolegården, på boldbanen eller i 
idrætshallen. eleverne deles op i passende hold, så de kan dyste mod hinanden. Der 
sættes en bane op, der eksempelvis markeres med fire kegler. i den ene ende står hol-
dene, i den anden ende ligger skærebræt, knive og gulerødder. Første deltager på hvert 
hold løber ned i den anden ende af banen. eleven tager en gulerod og skræller den. 
Herefter løber eleven tilbage til holdet og sender den næste elev af sted. Den nye elev 
skærer den skrællede gulerod i mundrette stykker og anretter den på et fad. Herefter 
løber eleven tilbage og sender en ny elev af sted. Grøntsagsstafetten vindes af det 
hold, der først har skrællet alle sine gulerødder og anrettet de mundrette stykker på 
fadet. Fadet bringes tilbage til holdet af den sidste elev.

Herefter er der fællesspisning af gulerødder.



aktiv rundt i Danmark  |  Inspirationshæfte

s14

Frugt, grønt og læring

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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reFerencer/litteratur/linKS

rapporter:

• DtU Fødevareinstituttet (2008): ”Danskernes kostvaner fra 1995-2006”. rapporten kan hentes gratis 

på http://www.food.dtu.dk/Default.aspx?iD=8366

Web:
• 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/

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) 



legende let…
børge koch

leder AF videncenter For sundhedsFremme  

og det nAtionAle videncenter. kosmos
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legende let…

indledning
skolen har en forpligtigelse over for børn og unges viden og erfaringer med sundheds-
fremmende forhold og vilkår. Det fremgår blandt andet af Undervisningsministeriets 
Faghæfte 21 (sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab). 
sundhedsfremme er én af de centrale samfundsudfordringer og dermed også en  
væsentlig opgave for skolens undervisning og pædagogiske virksomhed. 
Børn skal lære om sundhedsfremme med alle de muligheder, der eksisterer, for at 
kunne deltage i diskussionen om, hvad der udgør en sund og værdifuld tilværelse. 
sundhedsfremme er derfor ikke kun et vedhæng til undervisningen, men et centralt 
omdrejningspunkt for skolens almendannende opgave. 

Denne artikel vil forsøge at binde folkeskolens intentioner om elevmedbestemmelse 
sammen med de obligatoriske ministerielle udmeldte trinmål for sundheds- og sek-
sualundervisning og familiekundskab (Faghæfte 21) sat i relation til, hvordan man kan 
arbejde med leg i indskolingen og derved som underviser arbejde sig frem imod  
de obligatoriske undervisningsmål, der er udmeldt fra Undervisningsministeriet efter  
3. klassetrin.
artiklen er således et forsøg på at beskrive ”best practice”, hvor legen/fysisk aktivitet 
er omdrejningspunkt for undervisningen i 0.-3. klasse.
leg er et oplagt tema at sætte ”på dagsorden” i forhold til skolens sundhedsundervis-
ning i indskolingen. leg spiller nemlig især en rolle i børns liv. Børns gruppeleg mener 
at kunne bidrage til at fremme social tilpasning, idet de fleste lege følger bestemte 
antagne regler. leg kan desuden tilfredsstille et behov for alsidig legemlig udfoldelse 
og en trang til at eksperimentere, samt give udtryk for børns fantasi og følelser. 
når leg tages op som en del af undervisningen, jf. faghæfte 21, betyder det, at eleverne 
inddrages i udvikling, gennemførelse og evaluering af lege i fx frikvarterer. Det vil sige, 
at der via undervisningen samarbejdes med eleverne og med elevernes egen læring 
i centrum, modsat andre tiltag på legeområdet i skoleregi, hvor der ofte igangsættes 
aktiviteter for eleverne uden større sammenhæng med skolens opgave (undervisning, 
læring og dannelse igennem medbestemmelse) og mål.

”vi slutter ikke med at lege,fordi vi bliver gamle, men vi bliver gamle, fordi vi slutter med at lege!”

karl Gross
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målSætning
ved at integrere legen i klassens eller skolens sundhedsundervisning som beskrevet i 
denne artikel, vil man samtidig kunne  ”komme omkring” en lang række af de obligato-
riske undervisningsmål, som Undervisningsministeriet har udmeldt i Faghæfte 21. 
nedenstående mål fra Faghæfte 21 vil helt eller delvist blive opfyldt ved at arbejde 
som beskrevet i denne artikel: 

årsager og betydnIng
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdig-
heder, der sætter dem i stand til at
• give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen og deres venners sund-

hed, herunder bevægelse, mad og måltider, søvn og hygiejne.
• fortælle om sundhed som et bredt og positivt begreb, fx gode venner, familie, vel-

være og sund mad.
• lytte til egen krop og dens reaktioner.
• fortælle om drenge- og pigeroller.
• fortælle om egne grænser og acceptere andres grænser.
• fortælle om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det.

vIsIoner og alternatIver
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdig-
heder, der sætter dem i stand til at
• samtale om betydningen af omsorg og nære sociale relationer.
• opstille ideer til en sund klasse og en sund skole.

handlIng og forandrIng
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdig-
heder, der sætter dem i stand til at 
• opstille ideer til et godt socialt miljø i klassen.
• beskrive og få ideer til handlinger i forhold til et konkret sundhedstema, fx klasselo-

kalets indretning eller bevægelse på skolen.
• drøfte egne og andres behov for støtte og hjælp.
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leKtioner/aKtivitet/opgaver

Slip legen løS i FriKvartererne!
klassetrin: 0.-3. klassetrin 

når et undervisningsforløb skal tilrettelægges jf. intentionerne i faghæfte 21,  
skal lærerne tilrettelægge en undervisning, som fremmer et systematisk  
arbejde med de tre faglige synsvinkler.
De faglige synsvinkler rummer følgende: 
• undersøgelse og betydning af et emne
• udvikling af visioner og alternativer
• handling og forandring

Målet med lærernes tilrettelæggelse af sundhedsundervisning er, at eleverne skal 
udvikle handlekompetence. 
Handlekompetence vil sige at kunne foretage kvalificerede valg, at kunne begrunde 
disse valg, og at handle i overensstemmelse hermed, så egen og andres sundhed og 
trivsel bliver fremmet. 
Dette forudsætter udvikling af indsigt, visioner, kritisk sans, engagement og handleer-
faringer.

faglIge synsvInkler
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter tre faglige synsvink-
ler: ”Undersøgelse og betydning”, ”visioner og alternativer” samt ”handling og foran-
dring”. Disse inddrages i arbejdet med det enkelte emne. Hver synsvinkel aktualiserer 
forskellige typer af spørgsmål, som eleverne søger svar på. Det kan være kontante 
videns- eller færdighedsmæssige spørgsmål (fx ”hvorfor er emnet “leg” vigtigt for os?” 
eller ”hvilken betydning har ”leg”?”), mere filosofiske spørgsmål om livet og dets man-
ge muligheder (fx ”hvilke alternativer ønsker vi til den nuværende situation i forhold til 
leg?”) eller spørgsmål, der på baggrund af kritisk stillingtagen fører til handlinger nu 
og her (fx ”hvilke realistiske handlinger kan bringe os tættere på visionerne, som er i 
forhold til leg?”) De tre synsvinkler er: 

UnDersøGelse oG BetyDninG
eleverne undersøger, hvorledes egne erfaringer kan ses i sammenhæng med emner, 
således at det får betydning for deres liv. i denne forbindelse står levevilkår og livsstil 
centralt. emnet behandles på baggrund af biologiske, samfundsfaglige, kulturelle og 
historiske forhold. 

visioner oG alternativer
eleverne arbejder med at udvikle og begrunde alternativer og visioner i relation til det 
valgte emne. Forhold fra andre kulturer og lande inddrages. 

HanDlinG For ForanDrinG
eleverne arbejder med at udvikle handlemuligheder på baggrund af de opstillede visio-
ner. endvidere beskæftiger eleverne sig med at skabe forandringer i forhold til eget liv, 
skolens liv og samfundslivet. synliggørelse og bearbejdning af muligheder og barrierer 
for handling og forandring i et demokratisk samfund står centralt.
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hvor leger vi i SKolen, og hvad leger 
vi i SKolen?  
– et muligt underviSningSForløb 
ved at lade eleverne selv definere, hvad de tænker om ovenstå-
ende spørgsmål, får de italesat deres forståelser af de fysiske 
omgivelser, fysisk aktivitet og leg samt sundhed. 

formålet med forløbet er at:
• give de deltagende elever mere viden om fysisk aktivitet/leg 

og sundhed. 
• give eleverne en idé om, hvordan de via skolens undervis-

ning kan være med til at forandre de aktiviteter, der foregår i 
frikvartererne samt før og efter skoletid.

når man som underviser arbejder med dette formål, arbejder 
man samtidig blandt andet efter en lang række trinmål (se 
ovenstående) for skolens sundhedsundervisning (jf. Faghæfte 
21 – det timeløse fag i ”sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab” – www.uvm.dk). 
Målet med dialogen i klassen er dels, at eleverne får en for-
ståelse af, at fysisk aktivitet/leg kan være mange ting, dels at 
eleverne får forståelse for betydningen af fysisk aktivitet/leg i 
forhold til sundhed og velvære set i et bredt perspektiv.

Det kan være en god ide at vælge nogle af nedenstående 
spørgsmål ud og lade eleverne summe i nogle minutter i små 
grupper, inden klassen sammen drøfter begreberne.

Forslag til ”summe-spørgsmål”, der kommer ind på begreberne 
fysisk aktivitet/leg og fysisk aktivitet/leg og sundhed. 

fysIsk aktIvItet/leg
Hvad forstår i ved fysisk aktivitet/leg? Hvad er ikke fysisk 
aktivitet/leg? Hvornår er man fysisk aktiv/hvornår leger man? 
Hvornår er man ikke fysisk aktiv/hvornår leger man ikke?  
Giv så mange eksempler som muligt.
er der forskel på lege? Hvis ja, diskuter hvad forskellene er? 

fysIsk aktIvItet/leg og sundhed
Hvad forstår i ved sundhed? Giv så mange eksempler på, hvad 
det vil sige at være sund. 
nævn en person, som i mener er sund, og begrund jeres valg? 
er der forskel på at være sund og rask? Hvis ja, hvordan?  
er der forskel på at være syg og usund? Hvis ja, hvordan? 
kan fysisk aktivitet/leg bidrage til, at man undgår sygdom?  
Hvis ja, så giv eksempler på dette.
kan fysisk aktivitet/leg bidrage til at øge sundheden? Hvis ja,  
så giv eksempler på dette.
Har det betydning, hvor lang tid man bruger på fysisk aktivitet/
leg, eller hvor hårdt det føles? Hvad betyder det for kroppen,  
for ens humør, hvor frisk man er osv.?
kan fysisk aktivitet/leg bidrage til, at man er sammen med ven-
ner/får nye venner? Hvis ja, giv eksempler herpå.



Inspirationshæfte  |  aktiv rundt i Danmark 

s21

legende let

et eKSempel Fra en SKole:
på en skole drøftede man i elevrådet, hvordan flere kunne få gavn af skolegården.
skolegården blev ofte brugt til traditionelle boldspil som fodbold og basketball.  
Der var ikke ret mange, som bare brugte skolegården til at snakke i eller til at gå en hyg-
getur i. Man blev i elevrådet enige om, at miljøet i skolegården på den pågældende skole 
ikke tilstrækkeligt levnede mulighed for de aktiviteter, som især pigerne kunne lide. 

i skolebestyrelsen syntes man godt om initiativet og nedsatte et legepladsudvalg be-
stående af elever, forældre og ansatte. Det viste sig, at der faktisk ikke skulle ret meget 
til for at gøre skolegården til et sjovere og rarere sted at være for alle børn.
Udvalget indstillede til skolebestyrelsen at inddele skolegården i mindre enheder, som 
indbød til mange forskellige former for leg og bevægelse. legepladsudvalget fandt 
også ud af, at det var vigtigt at have eleverne med i dette arbejde, idet det var eleverne, 
som kunne fortælle, hvad de især var interesserede i at få mulighed for at lege. på bag-
grund af ovenstående vedtog skolebestyrelsen følgende principper:
“skolegården skal inddeles i mindre enheder.” “skolegården skal tilgodese samvær 
samt mange forskellige muligheder for leg og bevægelse.” “eleverne skal inddrages i 
udmøntningen af de to foregående principper.”

MålsætninG: 
at øge elevernes lyst til at bruge skolegården i frikvartererne.

UDMøntninG: 
skolegårdens indretning tages op i samtlige skolens klasser. ideerne samles i elev-
rådet. elevrådet deltager aktivt i arbejdet med etablering af fremtidens skolegård  
på skolen.

efterfølgende skete dette I 2.a
Da skolegården var blevet inddelt i mindre enheder, besluttede klasselæreren i 2.a, at 
eleverne selv skulle i gang med at finde sjove og spændende lege. klasselæreren be-
nyttede sig af de spørgsmål, som tidligere er nævnt i denne artikel (s. 20), og følgende 
skete: eleverne ”gik på jagt” efter sjove, spændende og anderledes lege ved at søge på 
nettet, gå på biblioteket, spørge forældrene om deres lege, da de var skolesøgende, og 
enkelte spurgte sågar deres bedsteforældre, hvad de beskæftigede sig med af lege, 
dengang de gik i skole. nogle elever arbejdede sammen to og to, og andre arbejdede 
alene med opgaven. 
efterfølgende bad klasselæreren eleverne beskrive deres lege på et stykke a3-papir.
Da alle lege var beskrevet, blev beskrivelserne af legene hængt op på vinduerne ud til 
skolegården, så man udefra kunne læse, hvad de enkelte lege gik ud på. 
i den efterfølgende periode blev de enkelte elever, der havde beskrevet legene, ”le-
gebestyrer”. Det vil sige, at var der kammerater, der kunne tænke sig at afprøve den be-
skrevne leg, så var ”forfatteren” med til at forklare eventuelle uklarheder samt sætte 
legen i gang. på denne måde kom rigtig mange forskellige lege i gang i skolegården, 
og, bedst af alt, alle elever i 2.a opnåede handlekompetence til både at finde en leg, 
beskrive legen og være ”bestyrer” af legen. når ingen længere ønskede at deltage i de 
enkelte lege, blev a3-papiret taget ned, og en ny leg kunne få plads.
ved at arbejde med leg på denne måde i undervisningen, opøves elevernes egen evne 
til at finde lege, forstå legene og stå for legene. 
lige netop her er den store forskel at gøre noget sammen med eleverne frem for at 
gøre noget for eleverne (”servere” legene for eleverne).
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ude- og indeordning på SKolen
en del af en skoles bevægelseskultur afhænger af, hvor eleverne må og kan bevæge 
sig. Gives der på skolen mulighed for, at eleverne kan bevæge sig i løbet af undervis-
ningen, fx via den praktisk-musiske dimension i undervisningen, eller følger eleverne 
undervisningen siddende på en stol bag et bord?
Mange skoler har regler for, om eleverne kan/skal være ude eller inde i frikvartererne.
en idé kunne måske være at gå i dialog med eleverne om disse regler og ud fra den 
dialog skabe bedre muligheder for bevægelse på skolens område. Blandt andet kunne 
man tage en drøftelse med eleverne om muligheden for at benytte skolens gymnastik-
sal, hal eller idrætsbaner i frikvartererne og efter skoletid. Mange elever vil gerne have 
den mulighed. Der er masser af muligheder for at benytte skolens område.  
Måske ligger der også muligheder for at samarbejde med de lokale idrætsforeninger 
eller fritidsordninger i skolens område.

samarbejde om bevægelse
skolebestyrelsen kan blandt andet sætte fokus på de fysiske rammer og deres betyd-
ning for børns bevægelse. Det kan være på skolen og fritidsområder/sFo, legepladser, 
parkanlæg i og ved skolen, cykelstier, idrætsanlæg mv.
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pædagogiSKe/didaKtiSKe anbeFalinger:

planlægnIng af undervIsnIngen
ved enhver planlægning af et undervisningsforløb er det vigtigt, at planlægningen 
tager udgangspunkt i Fælles Mål (her faghæfte 21).  læreren/teamet skal vælge de 
relevante målsætninger ud og foretage en fælles fortolkning af disse målsætninger, 
hvorved der skabes en fælles forståelse af, hvad disse målsætninger betyder. Dernæst 
skal læreren/teamet foretage en konkretisering af disse målformuleringer og formu-
lere målsætninger for lærerens/teamets undervisning. Disse målsætninger skal være 
styrende for undervisningsforløbet.

præsentatIon for eleverne
præsentation for eleverne og dialog med eleverne. læreren/teamet præsenterer ele-
verne for temaet for undervisningsforløbet samt målsætningerne for undervisningen. 
læreren/teamet drøfter på baggrund heraf med eleverne, hvad det er, eleverne skal 
lære, altså hvilke mål der er for elevernes læring. Det er vigtigt, at målsætningerne 
for elevernes læring bliver noteret ned, og at eleverne er bevidste om disse mål under 
hele forløbet. planlægning af aktiviteter skal foretages ud fra en vurdering af, hvordan 
aktiviteterne kan bidrage til at opfylde målsætningerne.

evaluerIng af undervIsnIngen
ved evaluering af undervisningsforløbet skal læreren/teamet blandt andet evaluere 
graden af målopfyldelse, både i henhold til undervisningsmål og elevmål.  
Denne evaluering børe foregå i dialog med eleverne. Desuden bør læreren/teamet 
drøfte med eleverne, hvad der henholdsvis har virket hæmmende og fremmende i 
forhold til at opfylde undervisnings- og læringsmålene.

elevernes handlekompetence
For at udvikle elevernes handlekompetence er det vigtigt, at læreren/teamet under-
støtter eleverne i at afprøve konkrete handlinger. resultaterne af undervisningsforlø-
bet bør under alle omstændigheder formidles til andre: andre elever, forældre, skolen, 
skolebestyrelsen, borgere i lokalsamfundet, politikere m.m.

reFerencer/litteratur/linKS
• sund mad og fysisk aktivitet i skolen - Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 – 2004 (www.uvm.dk)• inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning - Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 2 – 2008 (www.uvm.dk)
• Den sundhedsfremmende skole -– et inspirationsmateriale til teori og praksis (karsten sørensen og Børge koch, videncenter for sundhedsfremme (University College syddanm,ark og Det nationale videncenter kosMos)• spot på fysisk aktivitet - sundhedsundervisning med playspots i skolen (redaktionsgruppen bag inspira-tions-materialet fra Det nationale videncenter kosMos: katrine Bertelsen, pia B. paustian, karsten sørensen, Børge koch. Fra kræftens Bekæmpelse: Charlotte klinker, trine søe, trine Dybkær, simon rask)



fodbold  

og sundhed

lene bjernIng terp

lektor, university college syddAnmArk

kAndidAt i id
ræt og sundhed

dbu instruktør og ueFA A-licenstræner



Inspirationshæfte  |  aktiv rundt i Danmark 

s25

Fodbold og sundhed

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 idræts-
erfaring. De undersøgte typer af idrætsundervisningen dækker basketball, floorball, 
fodbold, cirkeltræning og løb, som repræsenterer henholdsvis intervalboldspil, fitness-
træning 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
udvalgte trInmål for faget Idræt efter 2. klassetrIn, som de 
valgte øvelser kan opfylde:
• Udføre enkle former for løb, spring og kast.
• kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, 

vende og dreje.
• Deltage i og forstå enkle idrætslige lege.
• Udføre enkle handlinger, først og fremmest sparke.
• aflevere og modtage med forskellige boldtyper (fodbolde).
• spille enkle boldspil med få regler.
• Deltage i lege og leglignende opvarmningsformer.
• Udføre enkle grundtræningselementer.
• kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet.
• Deltage i idrætsaktiviteter i uderummet.

Idrættens værdIer
• samarbejde med en eller flere om at lege.
• kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og andre.
• kende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, som vrede, glæde, skuffelse 

og udmattelse.
• overholde enkle spilleregler.
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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, ”or-
ganisation”). 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 sam-
tales 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 dribleøvel-
sen stilles forskellige opgaver som:
• spille bolden gennem målet, løbe udenom og modtage bolden 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 øvel-
sen, og hvad der kræves for at kunne nå at drible gennem mange keglemål (driblefær-
digheder, 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  
forpustede er i?
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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 ”drib-
leøvelse til mange mål” (se billede 1, ”organisation”) eller på to linjer over for hinanden 
med en afstand 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 øvel-
sen, og hvad der kræves for at kunne nå at drible gennem mange keglemål (drible-
færdigheder, 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 stolperne (se billede 1, ”orga-
nisation”). Det gælder nu om at sparke bolden gennem hulahopringe og ramme kegler-
ne. 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 
banen 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 overlig-
geren? 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.
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SparKe-gribe-Fodbold

Materialer: 1 bold, 16 kegler til markering af bane og scoringszoner, 
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, 1 større 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).
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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 forsvars-
spil. og med bare tre elever på hvert hold er det nemmere at færdighedsdifferentiere 
holdene.

evaluerIng
samtale og instruktion om samarbejde, taktik, teknik (afleveringer, modtagning,  
driblinger) og intensitet.

2. 
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Spil til to mål med bander

Materialer:1 bold, kegler til markering af bane, overtræksveste 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 bevæge-
lige 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 målvog-
tere, således at der alt i alt er 9 spiller på de to hold. scores der sjældent mål, flyttes 
målene tættere sammen!

evaluerIng
samtale og instruktion om samarbejde, taktik, teknik (afleveringer, afslutninger, mod-
tagning, driblinger) og intensitet.
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lInks:
• Move it kids, kampagne for sFo: www.dif.dk/Moveitkids/Forside.aspx
• Dansk Boldspil Union, www.dbu.dk, her findes masser af eksempler på  

øvelser og lege i ”øvelsesbanken” 
• kosMos, videncenter for Børn, sundhed, kost og Motion, www.vicekosmos.dk 

IllustratIoner:
• sportsplanner, www.sportsplanner.dk

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

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. 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 klassetrin, 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 udgangspunkt, men der gives også inspi-
ration og henvisninger til den teoretiske del.
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leKtioner/aKtivitet/opgaver

SKoven 

klassetrin: aktiviteten er målrettet 0. til 2. klassetrin. 
variGHeD: længden af aktiviteten kan variere, alt efter hvor mange dele man 
vælger at inddrage.  
Materialer: papir, tegne- og skriveredskaber. 

aktIvIteter
Denne opgave skal gerne give eleverne en introduktion til skove i Danmark.  
Du kan finde information om de forskellige typer skov, træer og meget andet på  
www.skovognatur.dk > Ud i naturen > naturkanon.

• snak med eleverne om de forskellige typer skov i Danmark. Hvilke typer  
træer kender eleverne?

• snak med eleverne om årstiderne i skoven, og hvordan man kan kende  
de forskellige årstider. 

• snak med eleverne om, hvilke regler der gælder, når man opholder sig i en skov. 
• snak med eleverne om, hvilke dyr de kender fra skoven. 
• lav et opgaveløb i skoven, hvor opgaverne går ud på at kende skoven.  

Man kan eksempelvis samle blade fra 3 forskellige træer, finde nogle bestemte  
bær eller lignende. 

• Hvor højt er et træ? eleverne kan måle højden på et træ på følgende måde.  
Du skal bruge en blyant, et målebånd og en hjælper.
 - stil dig i god afstand på træet, og hold en blyant ud i strakt arm. toppen af blyan-

ten skal flugte med toppen af træet, og du skal sætte din tommelfinger, så den 
flugter med træets bund. nu drejer du blyanten, så den følger jorden.  
Hjælperen går hen til træet og følger blyantens retning, så han til sidst står ved 
blyantens spids. træets højde svarer nu til afstanden mellem træet og hjælperen.

fælles mål
opgaven tager udgangspunkt i følgende slutmål:

natur/teknIk
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber  
og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
• tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd, når der  

holdes smådyr i fangenskab og ved ikke at kaste affald i naturen.
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underSøg naturen

klassetrin: aktiviteten er målrettet 0. til 2. klassetrin. 
Materialer: papir, tegne- og skriveredskaber. Det er ofte en 
god ide at medbringe laminerede billeder af planter og blade, så 
eleverne kan genkende dem i skoven. 
variGHeD: længden af aktiviteten kan variere, alt efter hvor 
mange dele man vælger at inddrage. nogle af opgaverne fore-
går i skoven, mens andre kan foregå i klassen. 

aktIvIteter
skoven åbner en verden af farver, former og materialer for 
eleverne. Der er dog visse regler for, hvad man må indsamle i 
skoven. Du kan læse mere herom på:  
www.skovognatur.dk > Ud i naturen > adgang til naturen.

• lav en konkurrence i klassen, hvor man skal finde og  
eventuelt navngive flest forskellige planter på 1x1 meter 
skovområde eller andet afgrænset areal.

• snak med eleverne om, hvad planter behøver for at kunne 
vokse. Her kan man komme ind på områder som vand, sol, 
næring og lignende. 

• lad eleverne arbejde med vands forskellige tilstands- 
former og undersøge temperaturerne ved de forskellige.  
arbejdet kan lede videre til vandets kredsløb og begreber 
som nedbør og fordampning. 

• Gå en tur gennem skoven, og indsaml planter og blade. 
Hjemme i klassen kan eleverne sortere dem efter  
forskellige kriterier. 
 - eleverne kan sortere tingene efter egne kriterier. 
 - eleverne kan sortere bladene efter, hvilket træ  

de stammer fra.
 - eleverne kan sortere tingene efter farve,  

størrelse og lignende. 

• lad eleverne tegne så mange forskellige planter og træer i 
skoven som de kan. De kan eventuelt også tage blade med  
fra de enkelte planter og klistre på tegningerne.

• lad eleverne undersøge træernes alder ved at tælle  
årringe på fældede træer.

• lad eleverne undersøge, hvor mange ting på skolen de kan 
finde, som er lavet af træ. eleverne kan enten lave en liste 
med de fundne ting eller skrive det på tavlen. aktiviteten kan 
evt. udvides til også at omfatte hjemmet. 

• lad eleverne grave syltetøjsglas ned i jorden, og lad det være 
natten over. næste dag kan eleverne undersøge, hvilke dyr 
der er gået i fælden. Husk at lave et ”tag” over glasset, så 
dyrene ikke drukner, hvis det begynder at regne.

• snak med eleverne om dyrenes fødekæder, og lad dem  
via tegninger, billeder og tekst illustrere disse fødekæder.

• Fortæl og tegn en ting fra skoven. en elev eller læreren 
tænker på en ting fra skoven og fortæller om tingen, men må 
ikke sige, hvad det er. eleverne skal nu tegne tingen og gætte, 
hvad det er. aktiviteten kan enten laves hele klassen samlet 
eller i mindre grupper. 

fælles mål
opgaven tager udgangspunkt i følgende slutmål:

natur/teknIk
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet  
sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen 

efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, 
farve, funktion og anvendelse.

• kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst.
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Kend råvarerne

klassetrin: aktiviteten er målrettet 0. til 2. klassetrin. 
variGHeD: længden af aktiviteten kan variere, alt efter hvor 
mange dele man vælger at inddrage.  
Materialer: papir, tegne- og skriveredskaber samt forskellige 
frugter og andre råvarer.

aktIvIteter
aktiviteterne tager udgangspunkt i, at eleverne skal få et større 
indblik i de forskellige råvarer. 
• lad eleverne tegne de råvarer, som de kender. 
• snak med eleverne om de forskellige grupper af råvarer, de 

kender. Hvad indeholder eksempelvis de enkelte grupper som 
bær, frugter og nødder.

• lad eleverne finde forskellige råvarer i blade og tilbudsaviser. 
eleverne kan sortere råvarerne efter forskellige kriterier, 
eksempelvis danske/udenlandske råvarer, farve, smag,  
eller hvor den vokser, dvs. i jorden, på buske, på træer  
eller lignende. 

• lad eleverne gætte navnene på forskellige råvarer, eksempel-
vis via en aktivitet, hvor eleverne skal kombinere råvarer med 
deres navne. tag fx 10 råvarer og 10 navne på papir, og læg 
dem på et bord. Herefter skal eleverne kombinere råvarerne 
med det rigtige navn. 

• lad eleverne lave en collage med de råvarer, som de har 
derhjemme i deres køleskab, have og lignende. De kan  
tegne, tage billeder og skrive på deres collage.   

• lav sanseøvelser med eleverne, hvor de skal gætte for-
skellige råvarer efter duft, smag og lignende.  
Du kan finde inspiration til sanseøvelser på  
www.arla.dk > Børnehjørne > Gang i køkkenet > sanselege.

• snak med eleverne om, hvor maden kommer fra, samt hvor-
dan man skaffede mad tidligere. i kan blandt andet snakke 
om samlere og jægere, hvem der lavede hvilket arbejde og 
om boligforhold. 

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:
• beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres 

navne og kunne henføre dem til grupper.
• kende menneskets sanser og enkle regler for sundhed.
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Find mad i naturen

klassetrin: aktiviteten er målrettet 0. til 2. klassetrin. 
variGHeD: længden af aktiviteten kan variere, alt efter hvor 
mange dele man vælger at inddrage.  
Materialer: papir, tegne- og skriveredskaber. Det er ofte en god 
ide at medbringe laminerede billeder af de forskellige planter, bær 
og frugter, så eleverne kan genkende dem i skoven. Husk behol-
dere eller poser, så eleverne har noget at samle tingene i. 

aktIvIteter
Fortæl eleverne, hvilke planter, bær og frugter der er i sæson, 
og hvor de typisk vokser. Hvis der er mulighed for det, kan du 
tage eleverne med ud at samle sæsonens råvarer i naturen.
• 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.

eksempelvis kan man: 
• Finde skovsyre i skoven eller almindelig syre på enge og gam-

le græsmarker. skovsyre er meget almindelig i bøgeskov og i 
granskov på sur jord. De friske blade har en behagelig syrlig 
smag, der adskiller dem fra alle andre blade. De indeholder 
oxalsyre ligesom rabarber, så man må ikke spise for mange 
af dem, men prøv eksempelvis at lægge nogle blade under en 
mad med torskerogn, i en æggekage, eller kom lidt i en salat.

• Find forvildede æbletræer. De er mange steder ganske almin-
delige i småskove og hegn. Frugterne er betydelig større end 
de rigtige vilde skovæbler. sammenlign smagen mellem de 
forskellige træer. 

• pluk bær på heden, ved stranden, i skoven eller i markhegn. 
Der er i september og oktober mulighed for at finde

 - tyttebær, blåbær, mosebølle (heder og lysåbne skove  
på sur og letfugtig bund), 

 - tranebær (moserne – forsigtig!), 
 - sortebær (hederne), 
 - brombær, korbær, mirabeller, kræger (skovbryn og hegn), 
 - slåen og havtorn (ofte tæt på stranden), 
 - hyldebær (småskove og hegn), 
 - forskellige slags hyben (ofte tæt på stranden). 
 - Hjælp hinanden 2–3 ad gangen, og saml en lille  

portion sammen.
• tag ud og besøg en gård og se, hvordan dyrene lever på en 

dansk gård. Du kan booke et gårdbesøg på  
www.arla.dk/gaardbesoeg.

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:
• beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet,  

kende deres navne og kunne henføre dem til grupper.
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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.arla.dk/gaardbesoeg
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opSKriFter

grønne boller og urteSmør

inGreDienser:
Brød til 10 – ca. 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 to 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 bage-

papir, 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 minutter, 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 eventuel 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 diskuter smagsforskellen.  
Bærrene skal trække lidt, inden de spises.

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.
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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 smørklat, 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. 

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 plastikposer 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/opskrifter - karolines køkken indeholder et væld af opskrifter, som kan bruges i undervisningen. Mange af opskrifterne indeholder ernæringsberegninger.• www.arla.dk/gaardbesoeg - kom ud og se, hvordan fødevarer bliver produceret hos en mo-derne dansk mælkeproducent.
• 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 tilgængelige for offentligheden.• www.faellesmaal.uvm.dk – Fælles Mål 2009



  

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 på 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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Find vej i danmark

Mange steder i Danmark er der udsat 
’faste poster’ i form af en træpæl med 
et ’postskilt’ med postnummer og en 
bogstavkode. på hjemmesiden www.
findveji.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.

orientering og FælleS mål 2009 
i Fælles Mål for idrætsundervisningen indgår orienteringsaktiviteter som en del af 
fagets indhold. For mange skoler er det svært at håndtere denne målsætning, da sko-
lerne traditionelt ikke har adgang til et kortmateriale, der kan anvendes til orienterings-
aktiviteter. 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 0.-2. klasse vil det primære fokus være rettet mod aktiviteter i ude-
rummet og vil kun inddrage kortet delvist.  

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 abstrak- 
tionsevne 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 bag-
gårde 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 2. korttrappe.

Figur 3. luftfoto er et letforståeligt kort. Fotoet er fra nyborg vold. ”luftfoto, copyright CoWi”
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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 
forståelse af perspektivtegningen også indsigt i målestoksfor-
hold 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.  
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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 KortForStåelSe  
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 tradi-
tion 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 navi-
geret med et kort som redskab. 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 elementer, at enkelte knæk-
ker koden med det samme, mens andre skal bruge år, før de forstår essensen.

i de følgende aktiviteter prøver vi gradvist at indarbejde kortet som en del af udeaktivi-
teterne i idrætsundervisningen, men det primære fokus på dette klassetrin er at lave 
aktiviteter udendørs. Det er vores erfaring, at man ikke skal introducere symbolkortet 
allerede i de første skoleår, da eleverne ikke er klar til at omsætte de abstrakte sym-
boler. Derimod kan eleverne fint anvende simple kort over klasserummet, gymnastik-
salen eller luftfotografier, eller man kan blot bruge begrebet poster om noget, der skal 
findes uden kort – ofte synes eleverne, det er sjovt, da det det minder om en skattejagt.

God fornøjelse med undervisningen!

orientering i skolen
bringer eleverne tættere på naturen

Figur 7. Det må ikke være for svært, for så bliver eleverne frustrerede  – men heller ikke for let, for så keder de sig.
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Figur 8. alle signaturerne/symbolerne på et orienteringskort.

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. 
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SvingFigur og de blinde muS 

svIngfIgur

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 10-20 minutter
Materialer: ingen

fag og mål

natUr/teknik
• Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende 

deres navne og kunne henføre dem til grupper.

iDræt
• Udtrykke forskellige figurer kropsligt.
• Deltage i og forstå enkle idrætslige lege.
• Deltage i idrætsaktiviteter i uderummet.

fremgangsmåde
De fleste kender legen, hvor en butiksindehaver skal sælge 
mærkelige svingfigurer til en køber. Her er det en ”skovfoged”, 
som (med hjælp fra en voksen) svinger de andre børn, som 
lander i forskellige stillinger. Dyrefigurerne skal stå helt stille, 
mens skovgæsten (et andet barn) går med skovfogeden rundt 
og får fremvist alle skovens dyr. skovfogeden kan sætte liv i 
dyrene ved at trykke på ”tænd-knappen”. nu begynder dyret at 
bevæge sig, og skovgæsten og skovfogeden skal gætte, hvilket 
dyr det er, hvorefter det slukkes igen. når alle dyrene er prøvet 
af, kan skovgæsten vælge et dyr med hjem. Herefter bliver der 
liv i skoven, og alle dyrene sætter i gang på en gang!

de blInde mus

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-30 minutter
Materialer: Haler i form af snor eller bånd. Bind til øjnene. 
lang snor og genstande til den alternative leg.

fag og mål

natUr/teknik
• Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende 

deres navne og kunne henføre dem til grupper.
• kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever.

iDræt
• Deltage i og forstå enkle idrætslige lege.
• Deltage i idrætsaktiviteter i uderummet.

fremgangsmåde
ved denne leg lærer eleverne om mus og dyr i skoven, og samti-
dig opnår de tryghed og tilvænning til at færdes i terrænet.
spidsmusens nyfødte unger er helt blinde, og for at finde vej, 
bider de sig fast i hinandens haler. Den forreste har musemors 
hale i munden, og nu kan de følge hende.
lad børnene lege spidsmuseunger. Bind haler om livet på bør-
nene, og lad ”museungerne” få bind for øjnene eller blot holde 
øjnene lukkede. nu kan musemor føre sine unger i en  
lang række forsigtigt rundt i området. 

alternatIv:
legen kan også laves således, at der bindes en snor op igen-
nem terrænet. Undervejs på snoren er der bundet forskellige 
genstande fast. Børnene skal nu med bind for øjnene mærke sig 
vej frem og huske, hvad de mødte af ting undervejs.

aKtiviteter
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poStjagt

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-30 minutter 
Materialer: 10-20 selvklæbende mærkater, alternativt stiftklemmer
et klippekort/kontrolkort pr. elev, hvis der benyttes stiftklemmer

fremgangsmåde
Der klistres små skærme, bogstaver eller pointlapper til afrivning rundtomkring på 
skolens område. Man kan også ophænge stiftklemmer og udstyre eleverne med et 
klippekort/kontrolkort.

inden for et givent tidsrum skal eleverne finde så mange af disse poster som muligt.

varIatIon:
placer et antal (fx 10) poster ved et begrænset antal ”terrængenstande” såsom bænke, 
lygtepæle og døre. Fortæl eleverne, at de finder poster ved fx 5 døre, 2 bænke og 3 
lygtepæle. Hvem kan først finde alle 10 poster?

formål:
• terræntilvænning, højt aktivitetsniveau, opvarmning. en orienteringsaktivitet, der  

kan foregå på skolens område, og som kræver et minimum af forberedelse, for-
kundskaber og udstyr.

placer posterne, så de er lette at finde

brug skolens område, og fortæl eleverne  

områdets afgrænsning

stiftklemme ved trappe
stiftklemme og klippekort

 pointlapper på lygtepæle
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Fysisk aktivitet 
kombineret med 
enkel kortlæsning
introduktion til 
kort i form af enkel 
kortskitse

o-løbStagFat

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-45 minutter
Materialer: 16 markeringskegler, plastspande eller lignende, 16 stiftklemmer, 16 
kartonstykker med postnumre 1-16, et klippekort/kontrolkort pr. elev. ved 2. og 3. del 
en kortskitse med postplaceringer

fremgangsmåde
øvelsen er god at bruge som et forløb med følgende elementer:

1. i hallen eller på et område på størrelse med en halv fodboldbane er markeringskeg-
ler eller lignende stillet op som poster. Under keglerne ligger kartonstykker med po-
stens nummer samt en stiftklemme, der bruges til at klippe i kontrolkortet. Der er lige 
numre i den ene zone og ulige numre i den anden (se kortskitse nedenfor). Deltagerne 
må lede efter den rigtige post ved at løfte keglerne og finde det rigtige postnummer, 
der er næste nummer. Derefter løbes igennem farezonen til næste post. Der benyttes 
ikke kortskitse.

2. Den næste del af forløbet er præcis som 1, men nu har eleverne en kortskitse med, 
så de kan læse, præcis hvor posten er. kortskitsen er let at orientere, da der er lige 
numre i den ene ende og ulige i den anden ende. posterne er stadig forsynet med 
numre. postnumre skal passe med kortskitse og skal være placeret andre steder end 
under 1, da deltagerne ellers vil kunne huske, hvor posterne var.

3. Denne del er som 2, men nu er der ingen kartonstykker med postnumre under keg-
lerne. Deltagerne skal nu finde fra post til post kun ved hjælp af kortskitsen.

Der benyttes 1-2 fanger(e), der kun må opholde sig i farezonen. Det er fangeren/fanger-
nes opgave at få fat på løberne på deres vej mellem posterne. Man er fanget ved berø-
ring. når en løber bliver fanget, byttes funktion, så fangeren bliver løber og omvendt.

formål:
 - en sjov og god øvelse, der forener træning i kortlæsning med fysisk aktivitet, 

spænding og socialt samvær.

kortskitse over keglernes placering

kartonstykke med postnummer og 

stiftklemme under kegle
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hold-StaFet 

klassetrin: 0.-2. klassetrin
variGHeD: 45-60 minutter 
Materialer: 3 x 10 luftfotos med tre baner a ca. 400 m. 

fremgangsmåde
Der laves tre forskellige baner a ca. 400 m. eleverne inddeles i hold med tre på hver. 
De tre forskellige luftfotos med baner deles ud til eleverne på holdet, således de hver 
har et kort. 
alle eleverne starter samlet, og hver løber på holdet løber den udleverede bane. når 
første løber på holdet kommer til startområdet igen, så venter han/hun, indtil eget hold 
er samlet. når de alle tre er i mål igen, så bytter de kort, så de løber en ny bane. sådan 
foregår det også på tredje og sidste tur. alle på holdet skal således løbe tre gange. Det 
hold, der først har gennemløbet de tre baner har vundet. Man kan eventuelt indsætte 
en opgave midt på hver bane, så løbeturen deles i to bidder. 

formål:
• at introducere orienteringsaktiviteter og opnå kortforståelse. 

på fotografierne herover ses de tre forskellige stafetbaner. De har en længde på ca. 
400 m, har hver fire poster og er omtrent lige svære. alle på holdet skal løbe de tre 
baner, før holdet er færdigt. 

luftfoto, copyright CoWi

placer posterne, så de er lette at finde. brug skolens area-ler og det nære område, og fortæl eleverne om områdets afgrænsning.
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Foto-orientering

klassetrin: 0.-2. 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 bagsiden, så sættet kan genbruges. skriveredskaber, 
så eleverne kan markere, hvilket foto der passer til hvilken post.

fremgangsmåde
10-15 letgenkendelige punkter indtegnes som poster på kortet (fx legeredskaber, sta-
tuer 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 svær-

hedsgraden ved zoome 

ind og ud på detaljer på 

fotografierne – f.eks. hele 

statuer eller dele af statuer.

når først Fotoorienteringen 

er etableret, kræves der 

ingen forberedelsestid, 

idet der ikke skal sættes 

postmarke-ringer ud.

kort med poster indtegnet
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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”

enghave foto-orIenterIng 



  

gert nIelsen & mads Ingvardsen.  

dAnsk orienterings-Forbund. il
lustrAtioner: Flemming nørgAArd,  

mogens hAnsen, gert nielsen & mAds ingvArdsen.

orIenterIng  

 og de  

”naturlIge fag” 
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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 skoleundervis-
ningen, men i de seneste år har der ligeledes været et stigende fokus på idrættens 
potentiale 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” 
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orientering og de naturlige Fag 
læring og glæden ved at bevæge sig kommer hos de små elever bedst til udtryk igen-
nem leg. lege, der kan lære dem om dyrene og naturen, samtidig med at deres moto-
rik stimuleres, og de tilegner sig egne erfaringer med naturen. trinmålene for idræt hos 
elever efter 2. klassetrin fremhæver, at eleverne skal deltage i idrætsaktiviteter i ude-
rummet. orienteringsaktiviteterne bliver derfor på 0.-2. klassetrin med udgangspunkt i 
at opnå fortrolighed ved at færdes i terrænet og tilvænne elevernes krop og motorik til 
det udfordrende underlag. Dertil kobles relevante mål for de naturvidenskabelige fag 
på samme klassetrin. 
vi starter derfor dette afsnit med at kigge nærmere på, hvad eleverne skal kunne efter 
3. klassetrin i fagene natur/teknik og matematik ifølge de Fælles Mål 2009. ligeledes 
vil der ved hver aktivitet under afsnittet ”Forslag til aktiviteter” være tilknyttet et eller 
flere mål.

natur/teknIk
Det er relevant at lave orienteringsaktiviteter i naturen med eleverne, hvis man ønsker 
at arbejde med disse mål i natur/teknik:
• kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne.
• kende signaturer for land, sø, hav og bjerg ved brug af atlas og kort.
• Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne 

henføre dem til grupper.
• kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at eleverne skal gøre deres egne erfaringer, 
oplevelser og iagttagelser. sker dette igennem leg, opnår man samtidig praktiske fær-
digheder 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 genstande. lad eleverne selv sætte 
en post ud og indtegne den på deres kort. Derefter kan de bytte og finde vej via hinan-
dens 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 plan-
lægge grønne områder og skovbrug.

Figur 1
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matematIk 
vil man arbejde tværfagligt med matematik i idrætsundervisningen, vil orienterings-
aktiviteter give mulighed for at beskæftige sig med følgende emner i forhold til Fælles 
Mål 2009:
• løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv 

tænkning, inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer (problem-
behandlingskompetence).

• Foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt.
• Bruge matematik i relevante hverdagssituationer.
• arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger 

og matematiske opgaver.
• indgå i dialog om matematik, hvor elevernes forskellige ideer inddrages.

Undervisningen tager udgangspunkt i et konkret problem, som kan løses med mate-
matik, så eleverne bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede 
situationer vedrørende fx naturforhold. orienteringsaktiviteterne kan tilrettelægges, 
så eleverne kan arbejde selvstændigt eller sammen med de redskaber, de har fra 
matematikken. 
Fx kan man arbejde med størrelsen af genstandene på kortet i forhold til virkeligheden. 
eleverne kan måle omkredsen af et træ eller en brønd. Udregne arealet på skolegår-
den ved at måle siderne. Dernæst kan man så sammenligne længden på bænkene med 
den samlede længde af skolegården og tale om, hvordan forholdet er imellem dem. Fx 
at bænkene skal tegnes mindre eller større. 

Figur 2 Figur 3
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post med spørgsmål

aKtiviteter

post-tipskupon

poSt-tipSKupon

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-30 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 sæt-
ter grænser.

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

orientering brugt tværfagligt. 
undervisning under åben  
himmel ude i naturen
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norden- og Søndenvinden

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-20 minutter
Materialer: 4 skilte med bogstaverne n, s, ø, v. et eller flere kompasser.

fag og mål

natUr/teknik
• kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne.

iDræt
• Deltage i og forstå enkle idrætslige lege
• Deltage i lege og leglignende opvarmningsformer
• Deltage i idrætsaktiviteter i uderummet

fremgangsmåde
lad eleverne sammen diskutere, hvor nord, syd, øst og vest er. sæt de 4 skilte op i et 
afgrænset område, fx på træer eller væggene i gymnastiksalen. Herefter får eleverne 
et kompas, så de kan se, om de har gjort det rigtigt. 
legen er en fangeleg, som kan bruges til opvarmning i idrætstimen. en elev udpeges 
til at være søndenvinden og to eller tre til at være nordenvinden. nu gælder det om 
ikke at blive fanget af nordenvinden. Den fryser nemlig det til is, som den rører ved. 
eleverne skal derfor ”fryse” i den stilling, som de er i, når de bliver rørt. Herefter kan 
de blive tøet op igen af søndenvinden, som er varm og smelter isen. Dette gøres ved at 
blive båret sydpå af søndenvinden. er man indenfor, kan de fangede personer lægges 
på en madras i den sydlige ende af gymnastiksalen. efter legen kan man snakke med 
eleverne om, hvordan temperaturerne er, de steder hvor vindene kommer fra, og hvor-
for det forholder sig sådan.
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plantegning og orientering 

klassetrin: 0.-2. klassetrin
variGHeD: 60-120 minutter
Materialer: 25 stykker papir eller et færdigtegnet kort over gymnastiksalen.

fremgangsmåde
eleverne får udleveret et stykke papir, hvorpå de skal tegne gymnastiksalen. oftest er 
dette hurtigt gjort, da det mere eller mindre blot er en firkant. når denne er tegnet i 
et læsbart målestoksforhold, sættes eleverne i gang med at sætte gymnastikredska-
berne ud på gulvet. Disse tegnes på kortet som vist på figuren herunder. 
når kortet er færdigtegnet, skal eleverne lave små baner til hinanden, som skal gen-
nemløbes. Dette kan gøres i små hold, så der ikke bliver for meget ventetid. Da der er 
et begrænset antal kombinationsmuligheder, så skal man maksimalt lave øvelsen fire 
gange, da det ellers bliver meget ensformigt. 

formål:

natUr/teknik
• kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne.

MateMatik
• Foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt.

iDræt
• introducere orienteringsaktiviteter. 

De to kort herunder viser en plantegning af en gymnastiksal. Det ene er med en bane i 
salen, og det andet er det rene kort uden bane. 

bliv eventuelt enige om, med hvilke symboler 
redskaberne skal tegnes.
undgå for mange små redskaber, da disse er 
svære at tegne på kortet.
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nord, Syd, øSt, veSt

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-30 minutter
Materialer: et kort eller en kortskitse pr. elev. et kompas pr. elev. en rød tusch

fremgangsmåde
Med en rød tusch tegnes en streg langs kortets nordkant. 
eleverne udstyres med et kompas og får forklaret, at den røde pil altid peger mod nord.
når man vender kortet, så den røde kant peger samme retning som kompassets røde 
pil, vender kortet rigtigt i forhold til omgivelserne.
Gå en tur på skolens område med kort og kompas, og sørg for, at kortet vender rigtigt, 
når man fx drejer omkring et hjørne af en bygning. Hvis ikke man har et kort over sko-
len, kan en enkel kortskitse sagtens benyttes, blot nordkanten er markeret med rødt.
Man kan introducere eleverne til verdenshjørnerne ved at stille sig med næsen mod 
nord, så vil venstre være mod vest og højre mod øst.  Man vil så have ryggen mod syd – 
hvor solen står kl. 12.00.

formål:
• at lære verdenshjørnerne at kende samt at kunne nordvende kortet ved hjælp af et 

kompas.

tIp:
en rød streg langs nordkanten af kortet gør det enkelt at orientere kortet ved hjælp af 
et kompas. rød kant og rød pil skal vende i samme retning.

Man kan med fordel markere nord på kortet med en rød streg, så eleverne blot skal orientere kortet efter kompassets røde nordpil.
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tæl til 40

klassetrin: 0.-2. klassetrin 
variGHeD: 15-30 minutter
Materialer: en stor terning eller mange små. papir med tallene 1-40. 

fag og mål

matematIk
• Bruge matematik i relevante hverdagssituationer.
• arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger 

og matematiske opgaver.

iDræt
• Deltage i og forstå enkle idrætslige lege.
• Deltage i lege og leglignende opvarmningsformer.
• Deltage i idrætsaktiviteter i uderummet.

fremgangsmåde
legen udvikler elevernes sociale og kropslige kompetencer og er samtidig en øvelse 
i at lægge tal sammen. sidst men ikke mindst opnår børnene en fortrolighed med at 
færdes i terrænet. 
et areal er markeret i terrænet. Her er der sat 40 sedler op med tallene 1-40 skrevet 
bagpå. eleverne deles i hold af 3-4 personer. Hvert hold får lov til at slå med den store 
terning og husker det tal, de slog, fx 5. når læreren sætter legen i gang, skal holdene 
ud at finde den seddel, der har deres nummer. intensiteten i legen kan øges ved at 
finde en bakkeskråning at placere tallene på. Det giver samtidig læreren et bedre over-
blik ved at have udsyn fra toppen eller bunden. 
når hele holdet har været henne at røre ved tallet 5, må de løbe tilbage til terningen og 
læreren. Her slår de igen. Det nye tal, fx 4, lægger de til det gamle tal og får 9. nu skal 
holdet finde nummer 9. sådan fortsætter legen, indtil holdet rammer tallet 40 eller 
derover. Det hold, der først er færdigt, har vundet. Holdet må gerne sprede sig i jagten 
på at finde deres tal.
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