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”Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger
om 60 minutters daglig motion
samt Fødevarestyrelsens
anbefalinger om kost”

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 kampagnen 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 aktiviteterne 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 seksualundervisning og familiekundskab”, som er beskrevet i Faghæfte 21 under Fælles Mål
2009. Konceptet er inspireret af ”sutte-træet”, hvor små børn hænger deres sut op i
et træ og på den måde siger farvel til vanen med at bruge sut. Ideen er, ligesom med
”sutte-træet”, at eleverne afleverer deres dårlige vaner synligt for verden og sætter
nogle andre og mere sundhedsfremmende vaner ind som erstatning. De får, ligesom på
de øvrige klassetrin, udleveret et aktivitetskort, men har mulighed for selv at definere,
hvilke sundhedsfremmende aktiviteter/vaner, de ønsker at arbejde med i de tre uger,
kampagnen varer.
Vi håber, du vil få et godt udbytte af hæftet samt mange gode ideer til din undervisning!
Venlig hilsen

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

arrangører:
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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
7-11-årige spiser 21 procent frugt og grønt i mængder, der svarer til ”6 om dagen”kampagnens anbefalinger.

Kun 5 % af de 15-18-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
• 1½ 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.
Inspirationshæfte | Aktiv rundt i Danmark
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Spis mere frugt og
grønt – 6 om dagen
Det første af Fødevarestyrelsen otte
officielle kostråd

Overvægt øger risikoen for nogle af de hyppigste kræftformer
Kræftens Bekæmpelse

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 hyppigste 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 kapitel 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
Aktiv rundt i Danmark | Inspirationshæfte
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målsætning
Målsætningen med dette kapitel er at give eleverne viden om frugt og grønt for derigennem at gøre dem nysgerrige og give dem lyst til at spise mere af det. I kapitlet vil
der blandt andet være små opskrifter, som eleverne kan eksperimentere med på skolen og derhjemme. Derudover vil der være en række opgaver om frugt og grønt, som du
kan indarbejde i fagene natur/teknik, geografi, matematik og hjemkundskab. Opgaverne
tager udgangspunkt i trinmålene for de enkelte fag:

Natur/Teknik

Matematik

Efter 6. klassetrin:

Efter 6. klassetrin:

Den nære omverden:
• Kunne sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer.
• Begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel.

Matematiske kompetencer:
• Løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der
giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer
og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence).

Den fjerne omverden:
• Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for
dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur.
Menneskets samspil med naturen:
• Anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på
bæredygtig udvikling.

Matematik i anvendelse:
• Arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det
nære samfundsliv og naturen.

Hjemkundskab
Slutmål:

Geografi
Efter 8. klassetrin:
Regionale og globale mønstre:
• Beskrive og forklare Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige
typer af levesteder og livsbetingelser (fælles med biologi).
Naturgrundlaget og dets udnyttelse:
• Give eksempler og forklaringer på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med biologi).
Kultur og levevilkår:
• Kende til fødevareproduktion.
• Kende til regional og global handel, infrastrukturer og kommunikationsformer samt udveksling af tjenesteydelser og
arbejdskraft.

Kultur – æstetik – livskvalitet: Madlavning
og måltider:
• Eksperimentere med fødevaresammensætninger og krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk.
• Reflektere over og sætte ord på sansemæssige oplevelsers
samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt
det æstetiske i forbindelse med fødevarer og måltider.
Samfund – ressourcer og miljø – etik: Fødevarer,
forbrug, hygiejne:
• Få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse,
sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse).
• Analysere forskellige fødevaregruppers kvalitet i forhold til
smagsmæssige og madtekniske egenskaber, sundhed, miljø,
etik og pris.
• Tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at
leve bæredygtigt og med både sundhed og livskvalitet.

Inspirationshæfte | Aktiv rundt i Danmark
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opgaver/opskrifter

Undersøgelse om frugt og grønt
(matematik)
Klassetrin: 6. og 7. klasse.
Varighed: 2-4 lektioner.
Materialer: Papir og blyant. Eventuelt forskellige typer af
frugt og grønt målt op i 100-grams portioner.
Hvor meget frugt og grønt spiser klassen?
Uden nogen længere introduktion beder du eleverne tage stilling til følgende spørgsmål (svarene noterer de enkeltvis på et
stykke papir):
• Hvor meget frugt spiste du i går? (fx æble, pære, banan, appelsin og mandarin).
• Hvor meget grønt spiste du i går? (fx salat, agurk, ærter, majs og
blandede grøntsager).
• Drak du juice i går? (KUN ren frugtjuice og altså ikke saftevand, der er tilsat sukker).
Tallene offentliggøres:
• Eleverne fortæller hver især, hvor mange gram frugt, grønt
og juice de indtog i går. (Hvis nogle elever drak mere end 100
gram juice, bliver de kun noteret for 100 gram. Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig, at man kun drikker ét glas juice om
dagen). Tallene skrives ind i en tabel.

Aktiv rundt i Danmark | Inspirationshæfte
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Følgende opgaver kan eksempelvis løses:
• Lav et søjlediagram, der viser klassens indtag af frugt, grønt
og juice.
• Hvor mange gram frugt, grønt og juice indtager klassens
elever i gennemsnit om dagen? Hvad bliver det om ugen?
Om året? Hele deres skoletid?
Tal med eleverne om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at
man skal spise 600 gram frugt og grønt om dagen (se kapitlets
indledning samt faktaboksen for inspiration). Herefter kan følgende opgave eksempelvis løses:
• Hvor mange procent af eleverne i klassen får tilstrækkeligt
med frugt og grønt? Er det over eller under landsgennemsnittet? (Husk usikkerheden i jeres egen
undersøgelse).
• Hvor mange gram ligger klassens gennemsnitlige indtag af
frugt og grønt under den anbefalede mængde? Hvad bliver
det om ugen? Om måneden? Om året?
• Hvor mange gram ligger den mindst frugtglade elev efter
den anbefalede mængde? Hvad bliver det om ugen? Om
måneden? Om året?
NB: Med udgangspunkt i tallene kan du stille individuelle
opgaver til eleverne alt efter deres faglige niveau.

Frugt, grønt og læring

Morgenmad med frugt og grønt
Grøntsager er ikke almindelige på et dansk morgenbord.
Men i andre kulturer som eksempelvis den tyrkiske er det helt
naturligt at spise agurker, tomater og peberfrugt til morgenmad. Her giver vi lidt inspiration til, hvordan du sammensætter
et morgenmåltid, der indeholder masser af frugt og grønt og
giver dig lyst til at gå i skole og lære noget.
Øllebrød med sveskejuice til 4 personer:
6 skiver schwartzbrot eller andet groft mørkt rugbrød
6 dl sveskejuice
1 spsk mørk muscovado-sukker eller brun farin
1½ dl piskefløde
100 g friske bær
sådan gør du:
• Grøntsagerne koges møre i lidt vand. Vandet hældes fra, og
grøntsagsjuicen tilsættes og koges op.
• Rugbrødet brækkes i mindre stykker og lægges i en gryde.
Sveskejuicen hældes over. Kog op og lad simre, mens der
indimellem røres med et piskeris. Når øllebrøden har en
passende konsistens (efter ca. 10 minutter) smages til med
sukker. Sukkermængden kan varieres efter smag.
• Serveres med lidt pisket fløde og friske bær.

Fakta
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man spiser 600 gram frugt
og grønt om dagen, jf. ”6 om dagen”-kampagnen. Halvdelen af
det daglige indtag af frugt og grønt bør komme fra grøntsager.
Gerne de grove typer som kål, rodfrugter og bønner.
Danske børn og unge i alderen 11-14 år spiser
for lidt frugt og grønt:
• Kun 11 procent når 600 gram om dagen.
• Aldersgruppen indtager i gennemsnit 355 gram frugt og
grønt om dagen. Tallet er justeret, så børn og unge, der drikker mere end 100 gram juice om dagen, kun noteres for 100
gram juice. Man kan altså ikke få sine seks stykker frugt og
grønt fra seks glas juice.

Crüsli til 4 personer:
50 gram kokosflager
50 gram rosiner
50 gram hakkede mandler
25 gram tranebær
50 gram æbletern
25 gram honningristede solsikkekerner.
sådan gør du:
• Alle ingredienser blandes og serveres oven på
ymer eller yoghurt.

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
• 1½ 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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Frugt og grønt fra hele verden
Klassetrin: 6. og 7. klasse
Varighed: 4-6 lektioner
Materialer: En blå papirdug, Grønt karton, Sakse, tuscher og
limstifter, En bunke reklamer med masser af billeder af frugt og
grønt, Adgang til internettet.
Hvor kommer frugter og grøntsager fra?
Fælles brainstorm på tavlen:
• Snak med eleverne om, hvilke frugter og grøntsager de kender, og skriv dem op på tavlen.
Lav et verdenskort:
• Del klassen op i fem grupper (én gruppe for hvert kontinent).
• Hver gruppe tildeles eller vælger et kontinent, som de tegner
på grønt karton i et størrelsesforhold, der aftales på klassen.
Eksempelvis 1:14.000.000. Kontinentet klippes ud, og større
byer tegnes ind. Herefter samles verdenskortet og limes op
på den blå dug.
• Klimabælterne tegnes ind.
Placer frugter og grøntsager:

Aktiv rundt i Danmark | Inspirationshæfte
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• Listen af frugter og grøntsager fordeles mellem grupperne.
• Ved hjælp af internettet finder grupperne viden om de frugter
og grøntsager, som de har fået tildelt. De skal eksempelvis
lave fem ”vidste du, at…” om hver frugt eller grøntsag. Gruppen undersøger også, hvor frugterne og grøntsagerne dyrkes.
• Grupperne finder billeder af frugterne og grøntsagerne i
reklamer og på internettet. Herefter placerer de billederne på
verdenskortet, der hvor frugterne og grøntsagerne dyrkes. De
fem ”vidste du, at…” sættes også på kortet.
• Tal undervejs med eleverne om, hvorvidt der er et mønster i
placeringen af frugter og grøntsager på verdenskortet.
Sammensæt en spændende frugt
- eller grøntoplevelse:
• Med udgangspunkt i verdenskortet kan hver gruppe fremlægge en spændende frugt- eller grøntoplevelse for resten
af klassen. Oplevelsen skal begrundes ud fra den viden, som
verdenskortet repræsenterer. (Eksempelvis kan gruppen
sammensætte en frugtskål, der udelukkende består af frugter, der dyrkes på vores breddegrader, de kan sammensætte
en juice ud fra principper om bæredygtighed, et morgenmåltid, der udelukkende består af rodfrugter osv.) Gruppen
begrunder sine valg og må meget gerne tage smagsprøver
med til klassen.

Frugt, grønt og læring

Frugt- og grøntsagsis
beskrivelse:
Eleverne deles i grupper, og med udgangspunkt i verdenskortet
fra opgave 2 vælger hver gruppe et kontinent, hvorfra ingredienserne til deres frugt- eller grøntsagsis skal komme. Grupperne
begrunder deres valg, der smages og evalueres. Grupperne kan
eksempelvis få tildelt en anden gruppes is, som de skal lave en
skriftlig anmeldelse af. De skal bruge deres viden om frugt og
grønt til eksempelvis at vurdere fiber- og vitaminindhold, smag,
konsistens og farve. Der kan eksempelvis findes en vinder.

Eksempel på europæisk Softice
til 5 personer:
300 gram 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.

Grøntsagssuppe
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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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:

tip en 13’er
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

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

2. Hvilken aldersgruppe spiser mindst frugt og
grønt i Danmark:
a) 7-10 år
b) 11-14 år
c) 15-18 år

9. Hvor meget agurk skal du spise for at have spist 100 gram
grøntsager
a) Ca. ¼
b) Ca. ½
c) Ca. 1

3. Hvor meget frugt og grønt skal du spise om dagen?
a) Mindst 100 g
b) Mindst 400 g
c) Mindst 600 g

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

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 danskerne 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
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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

Frugt, grønt og læring

referencer/litteratur/links
Rapporter:
kan hentes
es kostvaner fra 1995-2006”. Rapporten
DTU Fødevareinstituttet (2008): ”Danskern
lt.aspx?ID=8366
gratis på http://www.food.dtu.dk/Defau
Web:
• 6 om dagen: http://6omdagen.dk/
=16
//www.rynkeby.dk/Default.aspx?AreaID
• Rynkeby - om juice og sundhed: http:
x.php?id=2
• Viden om mad: http://www.vom.dk/inde
p.dk
dcom
• Fødevaredatabasen: http://www.foo
• Alt om kost: http://www.altomkost.dk
restyrelsen.dk
• Fødevarestyrelsen: http://www.foedeva
t.dk/
w.ss
//ww
• Sundhedsstyrelsen: http:

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)
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Indledning
Et bevægelsesfremmende miljø i skolegården.
Artiklen indeholder fine eksempler på aktivitetsmuligheder i skolegården, hvor inspirationen og rammen for den fysiske udfoldelse er opstregninger på fliser, asfalt eller
jorden.
Vi ved fra undersøgelser, at en væsentlig barriere for børns bevægelse er manglende
legemuligheder og faciliteter i skolen og fritidsordningen. Det er også afgørende for,
om børnene er ude eller inde i frikvartererne (Nielsen, 2004). Faciliteter/rum der kan
bruges til fysisk aktivitet, blandt andet skolegårde, der er åbne uden for skoletiden,
nævnes som en fremmende faktor for børns daglige bevægelsesniveau (Ibsen, Klinker
og Støckel, 2009).
I de nyeste udgivelser om lege- og fysiske aktiviteter og etableringer af gode miljøer
hertil betones det, at streger, der udgør et lege- eller idrætsrum, inspirerer til aktivitet
(Andersen, 2009; Schytte, 2009). I planlægning er det vigtigt at skabe rammer, der
umiddelbart og lettilgængeligt understøtter bevægelse i hverdagen. Her udgør skolegården et oplagt miljø, hvor børnene gerne skal være fysisk aktive flere gange i løbet af
skoletiden og gerne også i deres fritid.
Det er også interessant, at børn i 5. klasse nævner fangelege, sjipning, hinke i hinkerude
mv. som deres mest brugte selvorganiserede fysiske aktiviteter (Ibsen, 2007).
Meget peger i retning af, at der vil være aktivitetsmæssige, sundhedsmæssige og
sociale effekter ved at forbedre rammer og faciliteter for leg og idræt i skolegården.
En enkel løsning vil være flere opstregninger, der inspirerer til kendte og nye aktiviteter.
Flere måder at lave legestreger på.
Nye lege- og spillepladser kan laves på forskellige måder, alt efter hvor lang tid
man ønsker, de skal være brugbare og tillokkende. Man kan:
Tegne midlertidige streger med en pind i grus eller jord
Male selv med kridt eller plastmaling på fliser og asfalt (kort holdbarhed)
Påklistre malertape på fliser og asfalt (kort holdbarhed)
Etablere en professionel opstregning (lang holdbarhed)
Introduktion og igangsætning
Det er målet at få eleverne til at være fysisk aktive i skolegården i forbindelse med
frikvarterer og fritid. Her er det oplagt at bruge et par idrætstimer til at introducere
legene og spillene. Samtidig vil legepatruljer og/eller aktive gårdvagter kunne holde
interessen i gang ved hele tiden at tilføre nye variationer og udfordringer.
Permanent professionel opstregning af nogle hinkeruder og spilbaner gør det lettere
at komme i gang med fysiske aktiviteter.
Til beskrivelse af lege og aktiviteter er hentet inspiration fra et par gamle legebøger
og diverse netsider. Se referencer/litteratur/links.

”I planlægning er det vigtigt at skabe rammer, der umiddelbart og
lettilgængeligt understøtter bevægelse i hverdagen. Her udgør
skolegården et oplagt miljø, hvor børnene gerne skal være fysisk
aktive flere gange i løbet af skoletiden og gerne også i deres fritid.”
Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent, TRESS AS (2010)
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målsætning
Ud fra blandt andet trinmålene for faget idræt
efter 7. klasse kan peges på følgende mål:
Hinke- og hoppelege
• At udbygge elevernes færdigheder i at hoppe, hinke og stå i
balance på et ben.
• At udbygge elevernes færdigheder i at kaste, gribe,
studse og drible med bolde.
• At få eleverne til at øve forskellige tekniske færdigheder
inden for løb, spring og kast.
• At få eleverne til at mestre koordineringen af kropslige
bevægelser og bevægelsesmønstre.
• At give eleverne muligheder for at organisere og gennemføre
forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter.
• At få eleverne til at forstå og forholde sig til egen rolle
og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter.
• At få eleverne til at forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence.
• At eleverne forstår betydningen af gamle lege.
• At eleverne i praksis afprøver at handle i overensstemmelse
med fairplaybegrebet.
• At lade eleverne anvende regler i forskellige idrætslige spil.
Boldspillege på fladen og op ad muren
• At øve elevernes færdigheder i at kaste, gribe og sparke til
bolde.
• At øve elevernes færdigheder i at kontrollere bolde i
slagboldspil.
• At få eleverne til at mestre koordineringen af kropslige
bevægelser og bevægelsesmønstre.
• At give eleverne muligheder for at organisere og gennemføre
forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter.
• At få eleverne til at forstå og forholde sig til egen rolle og
eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter.
• At få eleverne til at forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence.
• At eleverne forstår betydningen af gamle lege.
• At eleverne i praksis afprøver at handle i overensstemmelse
med fairplaybegrebet.
• At lade eleverne anvende regler i forskellige idrætslige spil.
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lektioner/aktivitet/opgaver
Spille mur – Murbold – spring over
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 5–15 minutter
Materialer: En god stor mur uden vinduer med et åbent jævnt spilleareal foran.
En soft fodbold, en mini soft håndbold, en volleyball eller en tennisbold.
beskrivelse af aktiviteten
FODBOLDSPILLET:
Det klassiske spil murbold går i al sin enkelthed ud på at sparke en fodbold eller
lignende mod muren på skift.
Man udgår af spillet, hvis man ikke kan ramme muren i sit spark. Bolden må ikke
tæmmes, standses eller berøres to eller flere gange. Man behøver ikke at vente med
at sparke, til bolden ligger stille.
Der kan deltage 3-8 elever i et spil, som skal spille bolden efter tur i en bestemt
rækkefølge. Gruppen aftaler selv det område af væggen, som skal træffes med
bolden, hvis man ikke skal udgå.
Vinderen er den, der er længst tid med i spillet.
Når en ny omgang begynder, kan man fx lave en rækkefølge efter, hvornår man udgik
sidst. Den, som først gik ud, starter først, vinderen til sidst.
I spillet har de dygtigste fodboldspillere klare fordele. Man kan dog stille krav om,
at elever, der er med på turneringshold i fodboldklubben, kun må sparke med deres
sparkesvageste ben.
SPRING OVER - KASTE/GRIBE-SPILLET:
I kaste/gribespillet ’Spring over’ skal man efter tur kaste en mini soft håndbold, en
volleyball eller en tennisbold mod en mur og hoppe over bolden, der hvor den studser
på underlaget. Det går så ud på at lave kastet så vanskeligt, at den næste i rækken ikke
kan gribe bolden.
Der kan deltage 3-8 elever i et spil, som skal spille bolden efter tur i en bestemt rækkefølge. Gruppen aftaler selv det område af væggen, som skal træffes med bolden.
Man udgår:
• Hvis man ikke griber bolden fra den, som hopper over den, efter bolden har studset
én gang på underlaget.
• Hvis kasteren ikke selv kan hoppe over den bold, som er kastet.
• Hvis kasteren ikke træffer det aftalte område på muren.
Vinderen er den, der er længst tid med i spillet.
Når en ny omgang begynder, kan man fx lave en rækkefølge efter, hvornår man udgik
sidst. Den, som først gik ud, starter først, vinderen til sidst.
Variationer og nye udfordringer
• Kan også spilles hvor to grupper af elever, som spiller lige ved siden af hinanden,
konkurrerer om at holde bolden længst muligt i spil. Hvilken gruppe får først 25 eller
50 spark/kast? Det giver mulighed for at fokusere på venlige og præcise afleveringer
via muren.
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Spillefeltets og styrefeltet
størrelse og udformning
Spillefeltet er ca. 120 x 180
cm. Hvert cirkelfelt
har en størrelse på ca. 25 cm
i diameter.

TWISTER
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 5-15 minutter
Materialer: Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
En flaske til at styre aktiviteten med.
beskrivelse af aktiviteten
Twister leges på et spillefelt med fire rækker af 6 grønne, 6 blå,
6 røde og 6 gule cirkler. Ved siden af dette spillefelt optegnes
et styrefelt, hvor en flaske kan drejes rundt og markere nye
opgaver til deltagerne. Styrefeltet sætter rammen for hænders
og fødders placering på de farvede cirkler (se billede).
Spilleregler: Hvis der fx er fem deltagere, er den ene spilstyrer.
Først siger spilstyreren navnet på deltager nummer 1 og drejer
derefter flasken i styrefeltet. Hvis flasken peger på feltet ”højre
fod” og på en rød prik, skal deltager nummer 1 sætte sin højre
fod på en af de røde cirkler i spillefeltet. Derefter sker det
samme for deltager nummer to, tre og fire. Spilstyreren drejer
på ny flasken, og deltagerne får nye udfordringer til placering af
hænder og fødder alt efter, hvor flasken peger.
Vinderen er den, der står tilbage til sidst og har holdt balancen,
når alle de andre enten er væltet eller har givet op.
Variationer og nye udfordringer
• Der kan spilles med, at alle deltagerne får den samme
opgave.
• Der kan spilles med, at flasken drejes på ny for hver deltager.
• Spillefelt og styrefelt kan også bruges til en hoppeleg, hvor
man hurtigst muligt med højre eller venstre fod skal hoppe
hen på det felt, flasken peger på.
• Endvidere kan spillefeltet anvendes som en stor hinkerude
til diverse hinke- og hoppeaktiviteter. Se ideerne under ’Åben
hinkerude’.
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Banens størrelse og
udformning
Er i alt 840 cm lang

syvspring
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 2-5 minutter
Materialer: Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
beskrivelse af aktiviteterne
SYVSPRING er en sjov og meget gammel kraftleg, hvor man i
løbespring skal gennemføre springene ved at lande på alle syv
streger.
Banen har otte streger med syv forskellige afstande imellem.
Den første streg er startstregen. Det er tilladt at tage tilløb
hen til den første streg. Det hjælper godt med lidt fart på, hvis
banen skal gennemføres.
Afstanden er en fod/30 cm mellem streg 1 og 2.
Mellem streg 2 og 3 skal der være 2 fod/60 cm. Således vokser
afstanden med en fod/30 cm for hver ny streg. Se foto.
IDEBANK til Variationer og nye udfordringer
• Man kan tilføje det ottende og det niende spring som en
ekstra udfordring.
• Man kan løbe den igennem fra modsat side, hvor man så
skal træde mellem stregerne.
• Man kan optegne en længere bane, hvor afstanden mellem
stregerne gradvis formindskes efter streg syv. Så bliver der
tale om i alt 14 spring.

Legestreger og spillerum

Åbne og kreative hinkeruder
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 5-15 minutter
Materialer: Evt. gadekridt/malertape til opstregning. En
flad sten/hinkesten/hacky sack til hver deltager. En eller to
soft håndbolde, basketbolde eller volleybolde. Et sjippetov pr.
deltager.
beskrivelse af aktiviteterne
En ’åben hinkerude’ er et almindeligt hinkerudesystem (fx
kvadratiske felter på 40 x 40 cm) kun med rammer og uden tal
og bogstaver. Her kan aktiviteterne variere efter deltagernes
færdigheder og kreativitet efter devisen:
Skab en aktivitet, hvor fx en hinkesten, en bold eller et sjippetov
indgår.
Afprøv og tilpas aktiviteten.
Prøv at udfordre de andre elever i aktiviteten.

En ’kreativ hinkerude’ er et sammenhængende rudesystem,
som tegnes i skolegården. Felterne består af flere forskellige
former og størrelser af felter, som varierer i afstande, slyngninger og retningsskift. Systemet skal udfordre balancefærdigheder, og der kan indgå hinkesten, bolde, sjippetove eller helt nye
elementer.
Man kan også bruge terrænet, forhøjninger, bænke og vægge til
sin kreative hinkerude. Eller måske bliver det ligefrem til et visuelt og bevægelsesmæssigt kunstnerisk element i skolegården.
IDEBANK til Variationer og nye udfordringer
• Man kan hoppe fx på et ben, to ben, sidelæns, baglæns, med
drej i luften eller med lukkede øjne.
• Man kan drible med en bold med to hænder, med en hånd
eller ved at studse den parvis til hinanden.
• Man kan sjippe med flere mellemhop i hvert felt, løbetrin, på
et ben, sjippe baglæns eller sjippe baglæns og hoppe forlæns.

Hinkerudernes størrelse
og udformning kan varieres meget.
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Gitterkvadrat
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 5-15 minutter
Materialer: Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
En flad sten/hinkesten/hacky sack til hver deltager.
En eller to soft håndbolde, basketbolde eller volleybolde.
Et sjippetov pr. deltager.
beskrivelse af aktiviteterne
Et ’gitterkvadrat’ er et hinkerudesystem opstreget med fx 7 x 7
eller 5 x 5 kvadratiske felter på 50 x 50 cm kun med rammer
og uden tal og bogstaver.
To sjove aktiviteter er ’tre på stribe’ og ”hvem kommer først
til centrum?’

’HVEM KOMMER FØRST TIL CENTRUM?’
De to spillere, der udfordrer hinanden i denne dyst, står i feltet
i hver sit hjørne diagonalt af gitterkvadratet. Efter startsignalet skal de hoppe diagonalt frem og tilbage i felterne, så de
kommer ind mod centrum. Det gælder om at nå først ind i det
midterste felt i gitterkvadratet. Man må ikke berøre stregerne,
når der hoppes. Se tegning.
Variationer og nye udfordringer
• Man kan hoppe fx på et ben, to ben, baglæns eller
lave løbetrin.
• Der kan indgå 4 elever i spillet. De vil dog krydse hinanden
i hoppene.
• Man kan drible med en bold med to hænder eller
med en hånd.

’TRE PÅ STRIBE’
Et hoppespil, hvor 2 hold med hver 3 deltagere spiller mod
hinanden. Det gælder om, at holdet først får stillet sig op med
tre deltagere på stribe som i kryds og bolle-spillet.
Det ene hold starter ud for de tre midterste felter på siden af
gitterkvadratet. Det andet hold står med sine tre deltagere
på samme måde på ydersiden af gitterkvadratet, men på den
anden akse. Der trækkes lod om, hvilket hold der begynder.
Holdene skal skiftevis med en af deres deltagere lave et hop
hen mod eller inden for det egentlige spillefelt, der er de ni
felter i det modsatte hjørne. Det er her, man skal danne tre på
stribe.
Man må kun hoppe ind i feltet ved siden af det, man står på.
Når man er kommet ind i spillefeltet, må man ikke hoppe uden
for dette.
Variationer og nye udfordringer
• Når alle er nået ind i spillefeltet med de ni felter, må man frit
hoppe til et ledigt felt.

Banestørrelse og
udformning
felter,
Spillepladsen med 7 x 7
i alt 320 x 320 cm.
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Ostespil – firkant – four square
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 10-20 minutter
Materialer: Evt. gadekridt/malertape til opstregning.
En soft basketball/volleyball/fodbold eller anden stor blød bold
beskrivelse af aktiviteten
”OSTESPILLET” spilles i stor en firkant, som er delt op i 4
kvadratiske felter. Man skal være mindst 4 spillere, men gerne
5, 6 eller måske flere. Der trækkes lod om de fire spillepladser i
firkanten. Øvrige deltagere venter i kø efter tur.
1 er det laveste felt, 2 er det felt, man server til, 3 er det næstbedste felt, og 4 er kongefeltet. I felt 4 er der en del af en cirkel,
der kaldes osten. Det er ”kongen”, der står i felt 4, som sætter
spillet i gang. Bolden kastes/skubbes ned i osten, så den hopper
over i felt 1. Husk, at serven er en igangsætning af spillet, som
skal være venlig og spilbar for modtagen. Modtageren i felt 1
spiller bolden til enten felt 2, 3 eller 4. Bolden må kun ramme
eget felt én gang, og på den måde forsøger man at presse de
andre til ikke at kunne spille bolden kontrolleret videre.
Det enkelte spil er slut, og den, som har lavet fejl, er død, når:
Bolden rammer et af spilfelterne to gange.
Bolden spilles eller berøres, men rammer ikke et af de tre andre
felter.
Bolden gribes og kastes eller slås nedad som i et smash (bolden
må kun skubbes eller slås opad under spillet).
Når det enkelte spil er slut, indrangeres deltagerne på ny. Taberen går ud bagerst i køen, og deltagerne fra spillefelterne rykker
opad i systemet og fylder den plads ud, hvor taberen stod. Den
første i køen rykker ind i felt 1.
Det gælder selvfølgelig om at være kongen i felt 4 og blive der i
længst tid.

Variationer og nye udfordringer
• ’Peperoni’: Kongen må serve til alle de tre andre felter.
• Kongen skal serve fra en position bag hjørnet af sit felt.
• Kongen skal ikke ramme osten, men serve direkte til felterne.
• Kongen må foreslå regelændringer, fx efter at have holdt sig
i kongefeltet 3 eller 5 gange.
• Den nye i felt 1 må foreslå regelændringer.
• Man skal altid spille bolden opadgående med begge hænder.
• Man må godt slå bolden nedad/smashe bolden.
• Det er tilladt at slå til bolden i luften, inden den hopper i
feltet.
• Bolden må spilles med alle dele af kroppen.
• Det er tilladt at spille bolden to gange i luften, efter den har
hoppet i dit felt.
• Hvis bolden rammer dig direkte, er det tilladt at spille den
med hænderne, efter den også har hoppet i feltet.
NB: Der foreligger mange variationer af reglerne til ostespillet.
Der findes også nogle officielle regler, se fx:
www.squarefour.org/rules
Der afvikles for øvrigt verdensmesterskaber i spillet, som på
engelsk hedder ’Four Square’.

OSTESPIL - Banestørrelse og udformning
Spillepladsen er
400 x 400 cm
– kan til de mindste
være lidt mindre.

Ostebane

Begyndere bør spille med, at bolden skal skubbes eller slås
opad under spillet, og at kongen server via ’osten’.
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evaluering
I forbindelse med en vurdering af det fysiske aktivitetsniveau i skolegården bør der
mindst en gang årligt laves en iagttagelse af, hvilke aktiviteter eleverne har gang i.
I en sådan vurdering er det vigtigt, at både elever, lærere og pædagoger bliver spurgt,
især gårdvagter og evt. legepatruljer.
Evalueringen skal bruges til forbedringer og nyudvikling af legestreger og spillebaner,
som eleverne ønsker at bruge. Samtidig bør man vurdere indsatsen omkring den introduktion, igangsætning og inspiration, der sker i løbet af skoledagen.
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Indledning
g
”Af alle uvigtige tin
her i livet er fodbold
den vigtigste”
)

78
(Pave Paul 6. 1963-19

Fodbold er sundt! Forskere fra Institut for Idræt i København har gennemført flere
studier, som omhandler sammenhængen mellem fodboldtræning og forskellige sundhedsparametre, 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, muskel-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: Accelerationer, 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 medog 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 forbindes 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 forudgående 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 forskningsresultaterne, den specifikke målgruppe og forhold i skoleidrætten at komme med eksempler
på spil med udgangspunkt 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 håndbold, 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 idrætserfaring. De undersøgte typer af idrætsundervisningen dækker basketball, floorball,
fodbold, cirkeltræning og løb, som repræsenterer henholdsvis intervalboldspil, fitnesstræning og traditionel udholdenhedstræning.
I de beskrevne spil i dette kapitel kan der arbejdes med specielt de taktiske og fairplaymæssige aspekter af fodboldspillet - ud over de fysiske. Endvidere kan de alle udføres
niveau- og kønsintegreret. I spillene vil der være en høj fysisk aktivitet, men spillene
opfylder også andre mål såsom træning af fodboldtekniske og taktiske færdigheder,
grundlæggende bevægelser, sammenspil og fairplay.

målsætning
Trinmål for faget idræt efter 7. klassetrin:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
Kroppen og dens muligheder
• anvende forskellige tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast.
• mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre.
• vurdere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre.
• anvende tekniske færdigheder i forskellige spil.
• forstå og anvende taktiske handlemåder og regler i forskellige idrætslige spil.
• kende til grundtræningselementerne: udholdenhed, bevægelighed, styrke,
koordination og kondition.
• kende til digitale muligheder i forbindelse med pulsmåling, konditionstest og
energiomsætning.
Idrættens værdier
• forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter.
• forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence.
• forklare psykiske reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet.
• vurdere den velkoordinerede bevægelse.
• kende til træningens betydning for sundhed og trivsel.
• kende forskellige motionsformer.
• handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet.
• anvende regler i forskellige idrætslige spil
Idrættens kultur
• forholde sig til idrættens betydning i andre lande.
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aktiviteter
3 mod 3-spillet og bandespillet kan bruges som forøvelser til
rollespillet, og der kan suppleres med andre øvelser fra inspirationshæfterne 0.-2. klassetrin og 3.-5. klassetrin samt andet
anbefalet litteratur. 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 om sundhed
med fokus på kondition, muskelstyrke med mere, kan pulsmåling og samtale om muskelstyrke og intensitet i de enkelte
øvelser være oplagt.

3 mod 3 til mål

Spil til to mål med Bander

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.

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
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 á 3
spillere. Hvert hold forsvarer to mål og angriber to mål.
Der spilles med almindelige fodboldregler, dog spilles bolden
ind med fødderne ved indkast i stedet for at kastes.
Når der både skal forsvares to mål, og der kan angribes til
to mål, vil den spiller, eller i dette tilfælde de to spillere, der
umiddelbart ”tager målet”, ofte komme i situationer, hvor de
også kommer med i angrebet. Derved bliver eleven uanset
færdigheder langt mere involveret i spillet, end det vil være
tilfældet, hvis der kun blev spillet til et mål – og der scores flere
mål! Når der spilles tre mod tre, vil der ligeledes kunne arbejdes
med principper i spillet som dybde og bredde, afleveringer og
angrebs- og forsvarsspil. Og med bare tre elever på hvert hold
er det nemmere at færdighedsdifferentiere holdene.
Evaluering
Samtale og instruktion om samarbejde, taktik, teknik (afleveringer, modtagning, driblinger) og intensitet.

Beskrivelse
Der laves 2 lige stærke hold (blåt og rødt). De to hold deles
igen i to, således at Blå bliver til Blå1 og Blå2, hvor de øvede
boldspillere udgør det ene hold, mens de uøvede udgør det
andet. Blå1 spiller mod Rød1, mens Blå2 og Rød2 er bander,
som spiller bolden tilbage på banen, så snart den har passeret
sidelinjen. Banderne er bevægelige og har alt efter færdigheder
1, 2 eller 3 berøringer. Blå2-banderne skal forsøge at spille
Blå1-spillerne, Rød2-banderne spiller Rød1-spillerne.
Banderne må ikke tackle hinanden eller tackles af spillere på
banen! Der spilles 3 mod 3, 4 mod 4 eller 5 mod 5 på en bane,
som ca. har størrelsen af en kvart fodboldbane. Spilles der kun
3 mod 3, skal banen være mindre. I hver ende er placeret et
mål. Der skiftes hold efter ca. 2 minutters spil. Opdelingen af
holdene kan også være efter køn, således at piger spiller mod
piger, mens drengene er bander og omvendt. Der spilles evt.
med faste målvogtere, således at der alt i alt er 9 spiller på de to
hold. Scores der sjældent mål, flyttes målene tættere sammen!
Evaluering
Samtale og instruktion om samarbejde, taktik, teknik (afleveringer, afslutninger, modtagning, driblinger) og intensitet.
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Et fodboldrollespil
Materialer: To fodboldmål (7-mands eller 11-mands) og hvad
størrelsesmæssigt svarer til ca. en halv fodboldbane, 60-70
meter x 45-50 meter. En bold og overtræksveste eller bånd til
det ene hold.
Beskrivelse
I skoleidrætten er der elever med stor spilforståelse og tekniske
fodboldfærdigheder, og så er der elever, som aldrig har spillet
fodbold bortset fra de gange, hvor de er blevet benyttet som
”venstre back”, fordi man ellers ikke kunne spille elleve mod
elleve…
Dette rollespil er en hjælp til de elever, som aldrig har forstået
begreberne og rollerne i fodboldspillet, og samtidig stiller det
krav til de rutinerede fodboldspillere om samarbejde, vejledning
og ansvar. Formålet med fodboldrollespillet er at få viden om
taktiske forhold i fodbold, egne færdigheder i forhold til tildelte
roller, fairplay og udnyttelse af den enkelte elevs ressourcer til
gavn for både den enkelte elev og holdet som helhed.
Fodboldrollespillet er i udgangspunktet et 7-mandsspil, men I
kan evt. også spille 6 mod 6 eller op til 9 mod 9. Der kan selvfølgelig også spilles 11 mod 11, men jo flere med- og modspillere,
jo mere kompleks bliver spillet, og jo sværere er det at være
uøvet. Ligeledes vil alle spillere uanset niveau få færre boldberøringer og være mindre involveret i spillet.
Hver elev får tildelt en taktisk rolle i forhold til en spilposition på
et fodboldhold. Rollekortene tager udgangspunkt i to forskellige
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spillestile. På det ene hold forsøger spillerne konstant at drible
og finte modstanderne, mens der på det andet hold spilles mere
direkte mod mål og med længere afleveringer.
Holdene er her beskrevet som to farver, rød og blå, men
eleverne kan evt. vælge at være forskellige lande eller klubber
og også navngive spillerne, og der kan i den forbindelse også
arbejdes med forskellige idræts- og sportskulturer.
Organisering af rollespillet:
• Bilagene 1-4 kopieres, så de kan udleveres til de to hold.
• Rollekortene trykkes, evt. på farvet papir (rødt og blåt), klippes ud og lamineres evt.
• Klassen deles i hold a 7-10 elever. Er der flere end 20 aktive
elever, laves et tredje hold.
• Hvert hold vælger en træner, som er ansvarlig for opvarmningen, og for at taktikken overholdes.
• De to hold trækker lod om at blive enten rødt eller blåt hold.
• De to hold vælger at være et land eller en klub, og eleverne
giver rollekortene navne på spillere, som de kender, og som
evt. matcher de beskrevne roller og opgaver.
• Rollekortene lægges med beskrivelserne nedad, og hver spiller fra de respektive hold trækker et kort.
• I 1. halvleg skal hver spiller forsøge at udfylde den på kortet
beskrevne rolle.
• Alle spillere skal benyttes.
• Ved udskiftning overtager den indskiftede spiller kortet/rollen
fra den udskiftede.
• I 2. halvleg skal træneren i samarbejde med spillerne forsøge
at fordele rollerne hensigtsmæssig i forhold til den enkelte
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spillers færdigheder i relation til taktikken, rollekortene og
holdet.
• Der spilles to halvlege a 10-30 minutter alt afhængig af
samlet tid.
• Lav evt. en revanche-kamp, hvor der i perioden mellem de
to kampe arrangeres træning af eleverne selv.
Andre roller/opgaver:
Der er ofte elever, som ikke deltager aktivt i idrætsundervisningen, så her er beskrevet nogle roller til dem. Tag dog kun de
inaktive roller i brug, hvis det bliver absolut nødvendigt.
• ”Ekspertanalyse” efter kampen:
-- Hvorledes løser holdene de taktiske opgaver?
-- Er der synlige forskelle i de to holds spillestile og spillesystemer?
• Reportage fra kampen til skolebladet.
• Samaritter, ambulance-folk og cheerleaders.
• Dommer og linjedommere.
Differentiering
Lad de øvede fodboldspillere være eksperterne, men gør det
klart, at der er en opgave, som skal løses. De vil blive udfordret
på den måde, at de skal sætte ord på deres fodboldviden, og de
skal udvise stor grad af samarbejde og lederevne. Måske vil de
finde ud af på holdet, at den bedste leder ikke nødvendigvis er
den bedste fodboldspiller og omvendt. De uøvede skal forsøge
at udfylde nogle roller, som vil være nødvendige for, at spillet
kan lykkes. Måske oplever de, at de kan mere eller noget andet,
end de tidligere har været klar over?
Forsøg at dele holdene op, så der er både øvede og uøvede på

begge hold. Er to klasser slået sammen, kan det evt. være en
ide at lade to øvede hold spille mod hinanden og to uøvede mod
hinanden. Der skal helst ikke være flere end 8-9 aktive på hvert
hold, hvis der spilles 7 mod 7, da for mange udskiftere minimerer den aktive spilletid.
Er der målvogtere i klassen, så spil på 11-mandsmål.
Benyt ellers 7-mandsmål.
Evaluering
Samtale om roller, taktik og fairplay. Kunne de to hold følge den
fastlagte taktik og roller, og kunne deltagerne udfylde de opstillede roller? Hvad skete der, hvis de ikke kunne? Hvorledes greb
de øvede boldspillere spillet an? Hvad gik godt, og hvad gik ikke
så godt? Hvorfor og hvornår var det ikke muligt at følge taktikken? Hvorledes gik det, da holdene selv skulle fordele roller
efter kompetencer?
Se evt. efterfølgende eller før fodboldforløbet en fodboldkamp
på det lokale stadion, hvor eleverne analyserer kampen og spillernes roller på banen, eller se en landskamp på tv.
Snak med eleverne om roller, relationer og samarbejde[2].
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BILAG 1
RØDT HOLD

LAND: ___________________________

Oversigt over spillesystem, spillestil og løbebaner:
MÅLMAND-2-3-1
Spillestil:
Der spilles ud fra en stærk defensiv organisation. Holdet vil hellere vinde 1-0 end spille uafgjort 3-3.
Der er størst chance for at score mål, når bolden er i modstanderens målfelt, så derfor skal bolden sparkes/spilles derop så
ofte og så hurtigt som muligt.
Bolden spilles/sparkes hurtigst muligt op på modstanderens
banehalvdel efter bolderobring. Her forsøger spillerne at komme til at afslutte på mål. Hvis modstanderne får fat i bolden,
forsøger holdet hurtigt at generobre den.
Kortet kopieres og udleveres til rødt holds træner.
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BILAG 2
RØDT hold

LAND:____________________________

Kortet kopieres i minimum tre eksemplarer. Et til læreren og et til evt. observatører, et
til den valgte træner, så vedkommende kender spillernes roller, og et eksemplar, som
klippes ud til rollekort til den enkelte spiller.

Målmand: ___________________
Def.:
• Forhindrer bolden i at gå i mål…
Off.:
• Sparker 10 ud af 11 gange langt op til angriberen.
• Alternativt trilles bolden ud til forsvarspiller –
som så sparker langt!

Venstre forsvarer: ____________________
Def.:
• Dækker modstanderens angriber op i egen forsvarszone.
• Laver opbakning på anden forsvarsspiller.
Off.:
• Sparker bolden langt frem mod angriberen
• Sparker bolden langt frem til kantspillerne

Højre forsvarer: _______

_____________
Def.:
• Dækker modstanderens angriber op i egen forsvarszone
• Bakker anden forsvarsspiller op.
Off.:
• Sparker bolden langt frem mod angriberen
• Sparker bolden langt frem til kantspillerne

Defensiv midtbane: _______________________
Def.:
• Stopper gennembrud på midten af banen
Off.:
• Spiller bolden frem til angriber eller kantspillere
• Er støttespiller for angriber og kantspillere.
• Ligger uden for målfeltet ved indlæg

Højre kantspiller: ___________________
Def.:
• Stop gennembrud på kanten
Off.:
• Hold bredden i spillet
• Løb til baglinien, og spil bolden ind mod mål
• Løb ind mod mål til afslutning, når modsatte kant
har bolden

Venstre kantspiller:_____________________
Def.:
• Stop gennembrud på kanten
Off.:
• Hold bredden i spillet
• Løb til baglinien, og spil bolden ind mod mål
• Løb ind mod mål til afslutning, når modsatte kant
har bolden

Angriber :__________________________
Def.:
• Læg hårdt pres på modstanderens forsvarsspillere
Off.:
• Scor mål, helst med hovedet!
• Spil bolden videre til kanterne, og løb ind i feltet.
• Spil bolden tilbage til den defensive midtbane, og
løb ind mod mål
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BILAG 3
BLÅT HOLD

LAND:___________________

Oversigt over spillesystem, spillestil og løbebaner:
MÅLMAND-1-2-1-2
Spillestil:
Bolden spilles op ad banen med korte afleveringer til nærmeste
medspiller, helst langs jorden.
Spillerne udfordrer konstant den direkte modstander.
Holdet vil hellere score en masse mål og spille 3-3 end vinde
1-0. Holdet og alle spillerne tænker hele tiden på at score mål
og lave nogle finurlige finter.
Kortet kopieres og udleveres til BLÅT holds træner.
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Bilag 4
BLÅT HOLD

LAND:_____________________________________

Kortet kopieres i minimum tre eksemplarer. Et til læreren og evt. observatører, et til
den valgte træner, så vedkommende kender spillernes roller, og et eksemplar, som
klippes ud til rollekort til den enkelte spiller.

Målmand: _________________________
Def.:
• Forsøger at forhindre scoringer…
• Fungerer som ekstra sweeper
Off.:
• Bolden spilles ud med fødderne til nærmeste
frie medspiller

Sweeper: ____________________
Def.:
• Forhindrer modstanderen i at score og afslutte
på mål
Off.:
• Dribler med bolden fremad hvis muligt
• Altid spilbar og støttespiller for midtbanespillerne
• Spiller korte bolde til midtbane eller backs

Venstre back: __________________________
Def.:
• Lukker for gennembrud på kanten
• Hjælper sweeperen i forsvarsspillet
Off.:
• Udfordrer den direkte modstander på kanten
• Spiller bolden til central midtbane eller
til angriberne
• Går med i angrebene så ofte som muligt

Højre back: __________________________
Def.:
• Lukker for gennembrud på kanten
• Hjælper sweeperen i forsvarsspillet
Off.:
• Udfordrer den direkte modstander på kanten
• Spiller bolden til central midtbane eller
til angriberne
• Går med i angrebet så ofte som muligt

Central midtbane: _______________________
Def.:
-- Stopper gennembrud på midten af banen.
Off.:
-- Bliver centralt på banen i alle spillets faser
-- Er støttespiller og hele tiden spilbar
-- Spiller angriberne lige på eller i dybden

Angriber: __________________________
Def.:
• Arbejder sjældent defensivt…
Off.:
• Scorer mål!
• Udfordrer og finter konstant den direkte
modstander
• Spiller korte afleveringer til den anden
angriber, den centrale midtbane eller ud til
fremadløbende backs

Angriber : ______________________
Def.:
• Arbejder sjældent defensivt…
Off.:
• Scorer mål!
• Udfordrer og finter konstant den direkte
modstander
• Spiller korte afleveringer til den anden
angriber, den centrale midtbane eller ud til
fremadløbende backs
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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 henve
nder sig primært til mellemtrin og udskoling.
Yderligere information kan fås hos projektlede
r Lene B. Terp, lbt@ucsyd.dk.
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referencer/litteratur/links
Litteratur:
• [1] Peter Krustrup, Jens Bangsbo, Mads Bendiksen, Institut for Idræt, Københavns Universitet. http://www.ifi.ku.dk/
Forskning/projekter/integreret_fysiologi/boern/
• [2] Andreassen & Wadel
• ”Recreational football as a health promoting activity: a topical review”, Krustrup, Aagaard, Nybo, Petersen, Mohr &
Bangsbo. In Scand J Med Sci Sports 2010: 20 (suppl. 1): 1-13
• ”Football to tackle overweight in children”, Faude, Kerper, Multhaupt, Beziel, Junge & Meyer. In Scand J Med Sci Sports
2010: 20 (suppl. 1): 103-110
• “The development of social capital through football and running: studying an intervention program for inactive women”,
Ottesen, Jeppesen & Krustrup. In Scand J Med Sci Sports 2010: 20 (suppl. 1): 118-131
• “Activity profile and physiological respone to football training for untrained males and females, elderly and youngsters:
influence of the number of players”, Randers, Nybo, Petersen, Nielsen, Christiansen, Bendiksen, Brito, Bangsbo & Krustrup. In Scand J Med Sci Sports 2010: 20 (suppl. 1): 14-23
• “Fodbold for små fødder”, Anders Halling, Per Andersen & Hans Pedersen, Forlaget Djurs
• Anders Halling & Per Fibæk Laursen, ”Boldspilundervisning – fra boldbasis til teambold”, Odense Universitets Forlag, 2001
• Kjell Schou Andreassen & Cato Wadel, ”Ledelse, teamarbeid & teamutvikling i fotball og arbeidsliv”,
• SEEK A/S Flekkefjord, 1989
• Stig Eiberg & Peder Siggaard, “Boldbasis - en praktisk håndbog”, Københavns Universitet og Forlaget Hovedland, 2000
• Knud Åge Nielsen & Max Rasmussen, ”Spil bold - med livet som indsats”, DGI
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
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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 de seneste par år nydt
stor succes og anerkendelse på den baggrund. Med dette kapitel vil vi gerne bidrage
til, at eleverne får nogle værktøjer til at kunne bedømme fødevarer. Kapitlet fokuserer
specielt på, hvad fødevarer indeholder, 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 Naturfredningsforening 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
formelt og uformelt niveau - hvor meget konkrete og nærværende oplevelser kan
støtte op om elevernes læring. I skoven kan alle sanserne komme i spil og undersøgelser viser, at børn der opholder sig meget i naturen har en bedre koncentration og evner
at holde opmærksomheden længere. Dette konkluderes blandt andet i den svenske
undersøgelse ”Ute på dagis” ledet af Patrick Grahn.

”Det jeg hører, glemmer jeg
Det jeg ser, husker jeg
Det jeg gør, forstår jeg”
Kungfutse 557-479 f.Kr.
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målsætning
Fælles mål
Følgende kapitel tager udgangspunkt i Fælles Mål, specielt for
faget natur/teknik, men også for faghæfte 21, Sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab. Efter hver aktivitet
kan du finde en kort oversigt over, hvilke dele af Fælles Mål,
aktiviteten kan være med til at opfylde.
Opgaver
Der er til de enkelte opgaver ikke tilføjet noget specifikt 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 inspiration og henvisninger til
den teoretiske del.
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lektioner/aktivitet/opgaver

Fakta
80 % af forbrugerne har
svært ved at læse og
forstå en varedeklaration
. Dette var konklusionen på en større unders
øgelse foretaget i 2007
blandt Forbrugerrådets
forbrugerpanel.

kend varens indhold
Klassetrin: Aktiviteten er målrettet 6. til 7. klassetrin.
Varighed: 2 x 45 minutter. Man kan også forlænge trin 2 og
dermed gøre det til et længere forløb.
Materialer: Forskellige emballager fra færdigretter. Eleverne
kan eventuelt medbringe nogle hjemmefra.
Aktiviteter
Det kan være rigtig svært at tyde en varedeklaration, og undersøgelser viser, at et fåtal kan læse en varedeklaration rigtigt.
Det er muligt at differentiere denne opgave via antallet og
niveauet af stillede spørgsmål til eleverne.
Trin 1
Eleverne får udleveret en varedeklaration fra en færdigret,
eksempelvis en pizza eller lignende, og får herefter 15 minutter
til at svare på følgende spørgsmål.
• Hvad indeholder varen mest af?
• Hvis der ikke står procenter på ingredienserne, hvordan
kan man så vide, hvad der er mest af i produktet?
• Hvor meget vejer produktet?
• Hvor længe kan produktet holde sig i fryseren?
• Hvor meget kulhydrat, protein og fedt er der i produktet?
• Hvor meget energi er der i 100 gram af produktet?
• Hvor meget energi er der i hele produktet?
• Hvordan er energifordelingen i produktet?
• Hvilke forbrugermærker har produktet, eksempelvis fuldkornsmærket, nøglehulsmærket eller andre?
Trin 2
Introduktion til varedeklarationer. Fortæl eleverne, hvad en varedeklaration skal indeholde, og hvordan den er opbygget. Du kan
finde informationer om varedeklarationer på Dansk Varefakta
Nævns hjemmeside, hvor der findes en pjece om læsning af

varedeklarationer. Pjecen kan enten downloades eller bestilles i
trykt form. www.varefakta.dk > Forbruger/Underviser
Trin 3
Eleverne får nu udleveret en varedeklaration fra en anden
færdigret og skal nu svare på de samme spørgsmål.
Fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i følgende slutmål.
Faghæfte 21
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv
og sunde levevilkår i fremtiden.
Natur/teknik
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der
påvirker disse, samt anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed.
Hjemkundskab
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet
sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
• redegøre for energibehov og energigivende stoffers, fibres,
vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning.
• vurdere en vare ud fra en varedeklaration og have kendskab
til mærkningsordninger.

Inspirationshæfte | Aktiv rundt i Danmark

s41

Naturens spisekammer

e-numre
Klassetrin: Aktiviteten er målrettet 6. til 7. klassetrin.
Varighed: Ca. 20-25 minutter.
Materialer: Forskellige poser med vingummi – både konventionel og økologisk.
Aktiviteter
E-numre findes i mange fødevarer, men det er svært at gennemskue, hvad de betyder. Opgaven er her at sætte fokus på
tilsætningsstoffer og give eleverne et indblik i de forskellige hovedgrupper inden for E-numrene. Du kan låne E-nummerbogen
(Hallas og Zink) på biblioteket. Den giver en gennemgang af alle
E-numrene. Tilsætningsstoffer bruges i vores fødevarer for at
give en bestemt virkning. Det kunne være længere holdbarhed
eller en bestemt lugt, smag eller farve.
Du kan læse mere om tilsætningsstoffer på www.altomkost.dk
> Viden om > Fødevarer > Tilsætningsstoffer. Her kan du finde
en kort introduktion til tilsætningsstoffer og downloade en pjece
om emnet.
• Lad eleverne undersøge en pose almindelig vingummi for
E-numre, og lad dem lave en liste med de enkelte E-numre.
• Undersøg en pose økologisk vingummi for E-numre, og lav
en liste over de enkelte E-numre.
• Lad eleverne lave en sammenligning af de forskellige lister.
• Lad eleverne lave sensoriske undersøgelser af posernes
indhold. Lad dem vurdere smag, duft, konsistens og lignende.
Hvilke smager bedst, hvilke smager mest af frugt, og hvilke
smager mest syntetisk?
• Lad eleverne undersøge posernes energiindhold og energifordeling. Der er her en mulighed for at komme ind på begrebet
tomme kalorier.
Se mere på www.maksenhalvliter.dk > Underviser
Differentiering
Her kan man eventuelt lade nogle af eleverne arbejde videre
med at undersøge, hvad forskellige snacks bidrager med rent
ernæringsmæssigt. På www.madklassen.dk/undervisning kan
du under opgavesamlingen til de 8 kostråd blandt andet finde
opgaver om sukker i fødevarer.
Der er mulighed for at arbejde videre med grafiske illustrationer
af energifordelingen via eksempelvis regneark.
Fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i de samme dele af Fælles Mål
som den første opgave.
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pr. g
Kulhydrat bidrager med 17 kJ
Protein bidrager med 17 kJ pr.

g

me fra fedt, heraf maks.

Maks. 30 % af energien skal kom
10 % fra mættet fedt.

Fedt bidrager med 37 kJ pr. g

Alkohol bidrager med 29 kJ pr.

komme fra kulhydrater,
50-60 % af energien skal gerne
ker
heraf maks. 10 % fra tilsat suk
komme fra protein
10-20 % af energien skal gerne

g

g
Kostfibre bidrager med 8 kJ pr.

Din mad giver dig energi til
da
Energien kommer fra kulhyd gens gøremål.
rat, protein,
fedt og alkohol. Senest har
man fundet ud
af, at også kostfibre bidrag
er med energi.

Bedøm varens indhold
Klassetrin: Aktiviteten er målrettet 6. til 7. klassetrin.
Varighed: Ca. 45 minutter.
Materialer: Forskellige emballager fra færdigretter. Eleverne
kan eventuelt medbringe nogle hjemmefra.
Aktiviteter
Opgaven bygger videre på den tidligere opgave. Nu skal eleverne
ind at analysere varernes indhold. Du kan læse mere om fødevarers indhold på www.altomkost.dk.
• Lad eleverne analysere 3-4 forskellige færdigretter og give
deres bedømmelse af den ”bedste”. Eksempelvis kan man få
eleverne til at medbringe emballage fra færdigretter, som de
ofte spiser.
• Eleverne kan bedømme færdigretterne ud fra følgende
kriterier:
-- Indpakningens udseende
-- Smag, duft og andre sensoriske indtryk
-- Hvordan mætter færdigretten?
-- Indholdet af kulhydrat, protein og fedt
-- Energifordelingen i færdigretten
-- Indholdet af frugt og grønt i færdigretten
• Lad eleverne undersøge, hvor meget arbejde de skal udføre
for at forbrænde energien fra færdigretten. En person på 45

kg forbrænder ca. 1884 kJ pr. time ved at løbe med moderat
intensitet. Den enkeltes energiforbrug afhænger blandt andet
af vægt, stofskifte og fysisk form.
-- Lad eksempelvis eleverne udregne, hvor mange gange de
skal løbe rundt om skolen for at forbrænde færdigretterne.
• Lad eleverne lave en bedømmelse af deres egen frokost.
Differentiering
Denne opgave kan differentieres ud fra mængden og niveauet
af kriterier, som eleverne skal bedømme færdigretten ud fra.
Eksempelvis kunne en del af eleverne arbejde med at finde indholdet af kulhydrat, protein og fedt, mens andre arbejdede med
udregning af energifordeling i retten.
Alternativt kan man også differentiere opgaven ved at få nogle
elever til at give forslag til, hvordan man kan ernæringsforbedre
de enkelte færdigretter. Eksempelvis ved at skifte til fuldkornsbrød, øge mængden af frugt og grønt eller lignende.
Fælles mål
Opgaven tager udgangspunkt i de samme dele af Fælles Mål
som den første opgave.
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Fotosyntesen
Kuldioxid + vand + sollys => glukose + ilt
6 CO2 + 6 H2O => C6H12O6 + 6 O2

Ud i naturen
Klassetrin: Aktiviteten er målrettet 6. til 7. klassetrin.
Varighed: Varigheden af denne opgave kan være meget forskellig, alt efter hvor mange dele man vælger at inddrage.
Materialer: Diverse opslagsbøger til bestemmelse af planter
og dyr. Beholdere til samling af bær og planter.
Aktiviteter
Vil man gerne gå mere i retning af naturlige fødevarer, så kan
man selvfølgelig også bevæge sig ud i naturen og finde dem
selv. Det er på alle årstider muligt at finde et væld af planter
og andet spændende i naturen. Sensommeren er eksempelvis
sæson for hyben, æbler, nødder og rodfrugter, blot for at nævne
nogle få. Denne opgave tager udgangspunkt i at undersøge
naturen. Du kan finde mere inspiration på www.aktivrundti.dk.

Fotosyntesen
Fotosyntesen er grundlaget for livet på jorden. I planternes
grønne blade omdannes kuldioxid og vand til ilt og sukker ved
hjælp af varmen fra solen.
Fotosyntesen er ét kredsløb i naturen, men der er flere andre,
som er vigtige. Eleverne kan desuden arbejde med vands
kredsløb. Her kan man eksempelvis lave et mini-økosystem i et
akvarium, hvor man følger vandets kredsløb.

Undersøg naturen
• Fortæl eleverne, hvilke planter, bær og frugter der er i sæson,
og hvor de typisk vokser. Tag derefter ud i naturen og saml
disse.
-- På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde et glimrende
årstidshjul, hvor du kan se, hvad der foregår i skoven på
nuværende tidspunkt.
www.skoveniskolen.dk > UV materialer > Årstidshjul
• Lav en konkurrence i klassen, hvor man skal finde og navngive flest forskellige planter på 1x1 meter skovområde eller
andet afgrænset areal.
• Find forvildede æbletræer. De er mange steder ganske almindelige i småskove og hegn. Frugterne er betydeligt større
end de rigtige, vilde skovæbler. Det er, fordi det er kerner fra
almindelige spiseæbler, der er smidt ud i naturen og er spiret.
Sammenlign smagen mellem de forskellige træer, og saml
nogle af de bedste sammen til pandekager eller anden mad.
• Lad eleverne arbejde med dyrenes fødekæder, og lad dem via
tegning, billeder og tekst illustrere disse fødekæder.

Jordens næringsstoffer
Planterne har brug for den rigtige mængde næringsstoffer fra
jorden for at kunne vokse optimalt. Næringsstofferne nitrat, kalium og fosfat kaldes for planternes makronæringsstoffer og er
i høj grad betydende for planternes vækst. Derfor er det vigtigt
med den rigtige mængde af disse stoffer i jorden. Ved for lave
mængder tilsætter man ofte ekstra næringsstoffer til jorden via
NPK-gødning.
• Lad eleverne undersøge, hvilken type jordbund der er i lokalområdet. Eleverne kan herefter undersøge, hvilke planter der
typisk vil have optimale levevilkår i denne type jordbund.
• Lad eleverne lave en analyse af skovens jordbund og undersøge, om planterne har de optimale forudsætninger for vækst.
Du kan købe et sæt til jordanalyse på www.sflab.eu > søg på
jordanalyse.
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Differentiering
Der er store muligheder for differentiering på det naturfaglige
område og specielt på detaljegraden af det kemiske sprog.
Det er også muligt at give enkelte elever til opgave at forklare
respiration, ligesom det er nærliggende at arbejde videre med
kroppens forbrænding.
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
• færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld
måde.
• beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne.
Hjemkundskab
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
• få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse,
sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse).

Lav din 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 beskrivelse af, hvordan du laver et godt bål på
www.aktivrundti.dk > inspiration > aktiviteter > lejrskole
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opskrifter
Grønne boller og urtesmør
ingredienser:
Brød ca. 10-20 stk.
• 20 g gær
• 4 dl valle eller te, fx urtete
• 1 dl finthakkede friske brændenældeblade eller bredbladet
persille
• 1 tsk. urtesalt
• 100 g grahamsmel (ca. 1¾ dl)
• 350 g hvedemel (ca. 6 dl)
Urtesmør
• 250 g smør
• 50 g anisisop eller mynte
• 25 g frisk kørvel
Bagetid:
• Ca. 30 minutter ved 200°.
sådan gør du:

Billedet er fra opskriften

Krukkebrød fra www.arla

.dk

Boller:
• Gæren udrøres i vallen, og finthakkede nælder og urtesalt
tilsættes.
• De 2 slags mel æltes i, og derefter hæver dejen tildækket i ca.
½ time.
• Slå dejen ned, og form den til ca. 20 små boller.
• Hvis du bager dem i ovnen, så stil dem på en plade med bagepapir, 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.
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Bålkartofler
ingredienser:
Tilbehør til 6
6 skrællede bagekartofler i store tern (ca. 1000 g)
2 zittauerløg i både (ca. 150 g)
1 tsk. groft salt
friskkværnet peber
50 g smør
6 aluforme (ca. 4½ dl)

sådan gør du:
• Fordel kartofler, løg, salt, peber og smør i aluformene.
• Pak formene godt ind i alufolie, og stil dem i bålets gløder.
• Lad bålkartoflerne bage i ca. 25 min., eller til kartofler og løg er møre.
Tips:
Bålkartofler kan også tilberedes i ovn. Dæk formene med alufolie, og stil dem på en
bageplade. Bag kartofler og løg midt i ovnen i ca. 30 minutter ved 225°. Lad kartofler
og løg hvile, stadig tildækket, uden for ovnen i ca. 15 minutter.
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Mere inspiration til bålmad
Herunder kan du finde lidt inspiration til mad på bål. Du kan finde mere inspiration til de
nedenstående punkter på www.aktivrundti.dk > Inspiration > Aktiviteter > Bålmad.
Kartoffelæg
Man skærer toppen af en stor kartoffel og udhuler den. Herefter slår man et æg ud
i hullet og sætter toppen fast igen med nogle tandstikkere. Kartoffelægget pakkes
ind i stanniol og lægges i bålets gløder. Her ligger det indpakkede kartoffelæg i 30-45
minutter. Det er færdigt, når ægget har konsistens som et hårdkogt æg.
Pandekager
Pandekager bliver også rigtig gode over et bål og kan spises med nysamlede bær. Man
kan eventuelt også lave kompot af de friskplukkede bær. Du kan købe pander med
ekstra langt skaft på www.baalmand.dk.
Marmelade
Lav rå marmelade af tyttebær, blåbær eller andre bær egnet til rå marmelade.
Bærrene moses med sukker eller lidt honning. Honning søder mere end sukker, så
der skal bruges forholdsvis mindre. Lav evt. begge dele, og diskutér smagsforskellen.
Bærrene skal trække lidt, inden de spises.
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, hvor man blandt andet
kan bruge brændenælder.

Brændenælder
at blive spist af dyr ved
Brændenælden forsvarer sig mod
som brænder, men
at ”brænde”. Det er plantens små hår,
ikke længere. Hvis man
hvis de bliver ødelagt, brænder de
tage hårdt fat på et
vil plukke brændenælder, kan man
mange blade, eksemblad og rive det af. Skal man samle
man med fordel tage
pelvis til en suppe eller til boller, kan
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.

• v
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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 overs
igt over, hvad der sker i skoven på de forskellige
årstider.
• www.arla.dk/opskrifter - Karolines Køkken indeh
older et væld af opskrifter, som kan bruges i under
visnin
gen.
Mange af opskrifterne indeholder ernæringsberegn
inger.
• 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 oplev
e sider af den
danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for
offentligheden.
• www.faellesmaal.uvm.dk – Fælles Mål 2009
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Orientering i skolen

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 nærområdet 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 idrætsgrenen er som nævnt kortforståelse og forståelsen af, at kortet er en abstrakt gengivelse
af virkeligheden. Derfor har vi valgt at sætte fokus netop kortforståelsen i det følgende.

Figur 1. En kort bane med star
på Østerbro i København.

t og mål på Strandvejens Skole
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Find vej i Danmark

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

af en træpæl med
der udsat ’faste poster’ i form
Mange steder i Danmark er
mesiden www.
er og en bogstavkode. På hjem
et ’postskilt’ med postnumm
d vej-poster’
oversigt over alle landets ’Fin
findveji.dk kan man finde en
sværhedsgrader.
rslag i forskellige længder og
samt finde kort med banefo
te poster, hvilket
nemt udføres på sådanne fas
Øvelserne i dette hæfte kan
er sat ud og ikke skal
ejde, idet posterne allerede
kan lette underviserens arb
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 skolerne traditionelt ikke har adgang til et kortmateriale, der kan anvendes til
orienteringsaktiviteter. Vi vil med dette kapitel forsøge at give
inspiration til, hvordan man kan lave orienteringsaktiviteter på
en nem og sjov måde.
I Fælles Mål 2009 under temaet kroppen og dens muligheder
står nedenstående trinmål beskrevet:
I dette hæfte for 6.-7. klasse vil aktiviteternes primære fokus
være rettet mod aktiviteter, hvor eleverne både planlægger og
gennemfører orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn.

Efter 2. klasse
deltaget i idrætsaktiviteter i

uderummet.

Efter 5. klasse
- færdes i uderummet ved
.
hjælp af kort i kendt terræn
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Efter 7. klasse
- planlægge og gennemføre
orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn.

Efter 9. klasse
- gennemføre orienteringsløb
.
ved hjælp af kort og kompas

Orientering i skolen

Figur 2. Korttrappe.

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 tilgængeligt. 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 fleste 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 abstraktionsevne har de fleste. Ulempen ved dette kort er, at det ikke er særlig præcist, da man
ikke kan se detaljerne. Ydermere gør skygger på fotografiet, at små veje og baggårde
ofte ikke kan ses på kortet/fotografiet. Men som udgangspunkt er fotografier fra luften
glimrende redskaber at starte med, da de netop giver indtrykket af, at man går med et
kort, som ser det hele ovenfra og ned.

Figur 3. Luftfoto er et letforståeligt

kort. Fotoet er fra Nyborg Vold. ”Luf

tfoto, 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 målestoksforhold
og de geografiske poler.

Figur 4. Perspektivkort over et mindre
skov- og parkområde.

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 specialtegnet 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 forståelsesramme er særdeles anvendelig, da man ved at have begge kort
ved hånden tydeligt ser, hvad symbolerne gengiver.
Figur 5. Symbolkortet er en mere eller mindre
gengivelse af virkeligheden.
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At forstå et kort
– er som at lære et nyt sprog.

t,
Figur 6. Brug tid til at forklare – men ikke for mege
t.
korte
for eleverne skal selv gøre sig erfaringer med

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 tommelfingerregel 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 undervisning
i
orientering, skal du gøre dig følgende klart:
• brug ca. 6 minutter (10 % af tiden) til at forkla
re 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.
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Figur 7. Det må ikke være for svært, for så bliver eleverne frustreret
–
men heller ikke for let, for så keder de sig.

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 tradition
for at navigere selvstændigt efter kort i naturen. De fleste har
set et kort før. Enten et verdenskort i flyveren eller fra en GPS
i bilen, men de færreste har selv navigeret med et kort som 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 knækker koden med det samme, mens andre
skal bruge år, før de forstår essensen.
I de følgende aktiviteter prøver vi at indarbejde kortet. Først som
luftfotos og perspektivkort over skolens nærområde for derefter
at introducere symbolkortet som en del af undervisningen.
Vi har lavet aktiviteterne med det udgangspunkt, at eleverne
både skal deltage aktivt i forberedte øvelser og være skabende
og kreative i andre øvelser.

God fornøjelse med undervisningen!
Orientering i skolen
bringer eleverne tættere på naturen
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Symbolerne på kortet
For at kunne læse en bog må man kunne bogstaverne, sætte dem sammen til ord og
derved danne meninger. På samme måde må man, for at kunne ”læse et kort”, kunne
kortets farver og signaturer. Næsten alle kort har en forklaring på, hvad de brugte
farver og tegn betyder: en signaturforklaring. Orienteringskort er så smarte, at uanset
om det er kort fra Kina, USA, Rusland eller Danmark, betyder farverne og signaturerne
det samme.
Forklaringer:
• Farven sort bruges altid til faste ting som huse, veje, stier, hegn, sten osv.
• Farven blå bruges til alt med vand som søer, moser, grøfter osv.
• Farven brun bruges til at angive højdeforskelle som bakker, lavninger, gravhøje,
skrænter osv.
Endvidere bruger man på orienteringskortet:
• Farven
til at angive skovområder, hvor træerne står med stort mellemrum.
• Farven grøn og nuancer af den til at fortælle, hvor tæt skoven er.
I den mørkegrønne farve kan du ikke løbe, men måske kravle.
• Farven gul viser, hvor der er åbent land som marker, heder, lysninger osv.

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

o-løbstagfat - Advanced.
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 30-45 minutter
Materialer: 16 postmarkeringer med stiftklemmer. Et kort
og et kontrolkort/klippekort pr. elev. Markeringskegler eller
lignende. Overtræksveste eller kasketter til fangerne.

O-Løbstagfat med fangerområde i midten

neret med
Fysisk aktivitet kombi
kortlæsning.
ing.
Høj intensitet og spænd

Fremgangsmåde
Et antal poster placeres, så de ulige numre er i den ene ende af
løbsområdet, og de lige numre er i den anden ende af løbsområdet (se illustration nedenfor). Mellem disse områder markeres
et fangerområde på kortet og med markeringskegler eller
lignende i terrænet.
Eleverne deles i to hold, hvor det ene er fangere, og det andet
er løbere. Fangerne kan eventuelt være udstyret med overtræksveste eller kasketter, så de er genkendelige. Alle løbere
er udstyret med kort og kontrolkort og skal klippe posterne i
rækkefølge. De, der er fangere, skal blive inden for fangerområdet, og de skal nu forsøge at fange løberne, mens disse krydser
fangerområdet for at finde alle posterne. Løberne starter samtidig og spredes ud til forskellige poster, og fangerne kan således
ikke regne ud, hvem der er på vej til hvilken post. Man er fanget
ved berøring, hvorefter man bytter funktion, så fangeren bliver
løber og omvendt. Aktiviteten afsluttes til et fastsat tidspunkt,
eller når de fleste har fundet alle poster.
En variation er at gennemføre aktiviteten parvis, hvor parrene
har hinanden i hånden under hele aktiviteten. Hvert par har så et
kort og et kontrolkort/klippekort.
Formål:
• At træne kortlæsning og orientering af kortet.
• En god social og fysisk aktivitet med spænding.
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stjernestafetten.
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 30-50 minutter
Materialer: 10-15 kort med 8-12 poster indtegnet på kortet.
X antal postmarkeringer.
Fremgangsmåde
Udøverne deles ind to og to. Hvert hold får et nummer, som
samtidig indikerer, hvilket postnummer holdet skal starte med
at opsøge. Derefter skal hvert hold finde en genkendelig genstand (postmarkeringen), der skal udgøre holdets postmarkering.
Der afholdes samlet start for alle dem, der skal løbe første
tur. Har holdet nummer 7, så skal holdets løber 1 finde post 7
og placere holdets postmarkering her, hvorefter han/hun løber
tilbage til start, hvor der skiftes til holdets løber 2, der står klar
til at løbe ud. Løber 2 finder nu postmarkeringen ved post 7,
medtager denne og løber frem til post 8, hvor den efterlades.
Løber 2 løber tilbage til start, hvor der skiftes til løber 1.
Løber 1 løber herefter ud til post 8, medtager postmarkeringen
og placerer den ved næste post, som i dette eksempel er post
1. Løber tilbage til start og skifter til løber 2. Således fortsætter
holdet, til de har været rundt til alle poster.
Formål:
• At introducere orienteringsaktiviteter i nærområdet.

Stjernestafetten er en sjov og intens leg, hvor eleverne
udfordres med kortet i hånden.

Placer posterne, så de er
lette at finde.
Brug skolens arealer og det
helt nære område, og vis
eleverne områdets afgrænsning. Lav i første omgang en
kort bane.
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Kort med poster indtegnet.

Foto-orientering.
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 15-45 minutter – kan varieres efter behov.
Materialer: Kort med 10-15 poster. Fotoark med 10-15 fotos.
Man kan med fordel laminere kortet med fotoarket på bagsiden,
så sættet kan genbruges. Skriveredskab, så eleverne kan markere, hvilket foto der passer til hvilken post.
Fremgangsmåde
10-15 letgenkendelige punkter indtegnes som poster på kortet
(fx legeredskaber, statuer eller skilte). Der tages et foto af hvert
punkt, og disse fotos printes på et A4-ark. Opgaven er så at
finde ud af, hvilket foto der passer til hvilken post på kortet.
Formål:
• Introduktion til orientering ved hjælp af let genkendelige fotos
som poster.
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Man kan variere sværhedsgraden ved zoome ind
og ud på detaljer på fotografierne – fx hele statuer
eller dele af statuer.
Når først foto-orienteringen er etableret, kræves
der ingen forberedelsestid, idet der ikke skal sættes postmarkeringer ud.

Orientering i skolen

Enghave Foto-orientering
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Fotos taget ved postplaceringerne
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Postudsætningsstafet
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 45-60 minutter
Materialer: Et luftfoto og et orienteringskort pr. elev. X antal
postmarkeringer.
Fremgangsmåde
Der laves to forskellige baner på ca. 1000 m. En bane laves på
et orienteringskort og en anden på et luftfoto.
Klassen inddeles i hold a to personer. Hvert hold udstyres med
lige så mange postmarkeringer med gruppens kendetegn, som
holdet har poster. Fx 10 A’er, hvis hold A har 10 poster på de to
kort.
Alle eleverne starter samlet. Halvdelen begiver sig ud på banen
med luftfotoet, og den anden halvdel på orienteringskortet.
Eleverne skal løbe begge baner. På den første bane skal de
sætte postmarkeringerne ud, hvor de er markeret på kortet.
Når de har sat markeringerne ud, venter de på deres makker,
til han/hun kommer tilbage til startstedet. Når denne ankommer til startstedet, byttes der kort, og på runde to samler man
holdets markeringer ind. Hvis eleverne er rutineret, kan man
lave forskellige baner til de enkelte hold. Men i første omgang
anbefales det, at alle løber samme bane.
Formål:
• At introducere orienteringsaktiviteter og opnå kortforståelse.

Placer posterne, så de er
lette at finde.
Brug skolens arealer og det
nære område, og fortæl eleverne om områdets afgrænsning.
Har skolen ikke et orienteringskort, så kan andre typer
kort også anvendes.
Eleverne skal have prøvet
orientering 3-4 gange, før de
bliver præsenteret for denne
aktivitet.

På orienteringskortet/fotografiet herunder ses de to forskellige stafetbaner. De har en længde på ca. 1000 m og er omtrent
lige svære. De har begge fem poster, og i første gennemløb skal de sættes ud, mens de i andet gennemløb skal samles ind.
Luftfoto, copyright COWI
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Mange-postløb
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 45-60 minutter
Materialer: 25 kort med 10-20 poster. Evt. 25 luftfotografier med 10-20 poster.
X antal postmarkeringer.
Formål:
• At introducere orienteringsaktiviteter og opnå kortforståelse.
Fremgangsmåde
Der laves et kort med 10-20 poster. Læreren placerer start i midten af postklyngen,
så han/hun udgør et knudepunkt. Læreren har dermed overblik over elevernes færden
under aktiviteten. Man kan afstemme posternes sværhedsgrad og banens længde efter
niveauet. Men som udgangspunkt skal man altid lave det nemt i starten.
Alle eleverne starter samtidig. Sæt en tidsbegrænsning på aktiviteten, fx 30 minutter.
Den, der har fundet flest poster i løbet af de 30 minutter, har vundet.
Posterne kan blot være almindelige skærme med en stiftklemme, som eleverne skal
opsøge i valgfri rækkefølge. Hvis man vil gøre aktiviteten lidt mere spændende, kan
man opsætte 10 sedler på hver post. Hver seddel kan rives af og har numrene 10, 9, 8,
7 osv. Den, der kommer først til posten, river 10-tallet af, mens den, der kommer som
nummer to, hiver 9-tallet af. Således kan man på posterne samle point og med fordel
løbe væk fra de andre, så man får poster med 10-taller frem for poster med lavere
point. Den elev, der efter 30 minutter har flest point, har vundet. Man kan med fordel
prøve aktiviteten med både et luftfotografi og et symbolkort, da dette vil lette forståelsen af orienteringskortet.

Placer posterne, så de er
lette at finde.
Brug skolens arealer og
det nære område, og fortæl eleverne om områdets afgrænsning.
Hvis der opsættes pointsedler på posterne, skal
de være lette at rive af,
da der ellers bliver kø
ved posten.

me 14 poster på. Det ene
to forskellige kort med de sam
På fotografierne herunder ses
det andet er det lidt mere
te kan orientere sig efter, og
er et luftfotografi, som de fles
specielle symbolkort.
Luftfoto, copyright COWI
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Undervisning og idræt i naturen
Mange skoler er begyndt at benytte sig af de potentialer, som natur- og friluftsliv rummer for undervisning og læring. Dette skyldes til dels, at der i dag er en større bevidsthed og anerkendelse af, at fysisk aktivitet på både kort og lang sigt har en sundhedsfremmende 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 skoleundervisningen, 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, friluftsliv 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.
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Orientering og de naturlige fag
Trinmålene for idræt hos elever efter 7. klassetrin fremhæver, at
eleverne skal planlægge og gennemføre orienteringsaktiviteter i
forskelligt terræn. Orienteringsaktiviteterne bliver derfor på 6.-7.
klassetrin med udgangspunkt i kortlæsning og kortforståelse i
forhold til forskellige terræntyper. I denne artikel kobles relevante mål for de naturvidenskabelige fag på samme klassetrin.
Vi starter derfor i dette afsnit med at kigge nærmere på, hvad
eleverne skal kunne efter 7. klassetrin i matematik, geografi og
biologi ifølge Fælles Mål 2009. Efterfølgende vil der ved hver
aktivitet under afsnittet ”Forslag til aktiviteter” være tilknyttet
et eller flere af disse mål.
Matematik og orienteringsløb
Vil man arbejde tværfagligt med matematik i idrætsundervisningen, vil orienteringsaktiviteter give mulighed for at beskæftige sig med følgende emner i forhold til Fælles Mål 2009:
• Fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger.
• Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder
størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed.
• Undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem
tegning (model) og tegnet objekt.
• Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og
kongruens.
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Eleverne kan igennem orienteringsaktiviteterne udvikle matematiske kompetencer og opnå viden og kunnen, således at de
bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende naturforhold. Undervisningen kan
tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og
samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik
rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Matematik kan bidrage til den generelle forståelse
af kort og styrke fornemmelsen af afstande og størrelsesforhold. Ligeledes lægger faget op til den abstrakte dimension af
kortlæsningen, hvor man skal kunne forestille sig, hvordan kortets symboler ser ud i virkeligheden. Her trækker den enkelte
elev på sine forestillinger og erfaringer med lignende terræner
og omgivelser.
Geografi
• Netop faget geografi og orientering er tæt sammenknyttet.
Her er kort en essentiel del af undervisningen, og koblingen
er derfor utrolig relevant. I forhold til Fælles Mål 2009 for 8.
klassetrin kan blandt andet nævnes:
-- Anvende kort og data som et væsentligt arbejdsredskab
til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål som
klimaændringer, landskabsdannelse, plantevækst, levevilkår,
handel, bæredygtighed, infrastrukturer og fysisk planlægning.

Orientering og de ”naturlige fag”

-- Kende til principper for korttegning og fremstilling af enkle
kort på grundlag af egne undersøgelser.
-- Kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling.
Igennem undervisningen kan eleverne skabe sig en grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelsen af geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundenes
udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Orienteringsaktiviteter giver eleverne oplevelser med naturen, og de ser på første
hånd den indflydelse, som mennesker kan have på naturen.
Det er et krav, at undervisningen skal anvende varierede
arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved feltarbejde og brug
af geografiske kilder.
Biologi
• Ifølge Fælles Mål for biologi skal eleverne efter 8. klassetrin
have arbejdet med følgende emner, der kan relateres til
orienteringsaktiviteter og idræt:
-- Redegøre for vigtige funktioner af indre organer og deres
indbyrdes samspil, herunder optagelse af næringsstoffer
og energi samt bortskaffelse af affaldsstoffer.
-- Give eksempler på, hvordan livsstil og levevilkår påvirker
menneskets sundhed.

-- Give eksempler på naturpleje og naturgenopretning.
-- Give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår
som led i naturforvaltningen.
Biologi giver mulighed for at arbejde med både de kropslige og
miljømæssige sider af orientering.
De kropslige og fysiologiske emner er relevante i forhold til
selve den måde, hvorpå sporten bliver dyrket. Orientering er
en udholdenhedssport, der kan være fysisk krævende og stiller krav til koncentrationen. Eleverne kan herigennem få gode
kropslige erfaringer med fysisk aktivitet i naturen og få oplevelsen af, at det kan være svært at koncentrere sig om kortet, hvis
pulsen er høj, og kroppens energidepoter er tømte.
Fx kan det være relevant at diskutere dilemmaet i, at hjernen
kun kan få sin energi igennem kulhydrat i blodet, glukose, og at
det samtidig er den energiform, som kroppens skeletmuskler
først begynder at bruge.
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aktiviteter
Orientering brugt
tværfagligt.
Undervisning under åben
himmel ude i naturen.

Post med spørgsmål

Posttipskupon.
Klassetrin: 6.-7. klassetrin.
Varighed: 30-45 minutter
Materialer: 10-15 postmarkeringer, eventuelt forsynet med
stiftklemme. 10-15 ark med spørgsmål. En tipskupon og blyant
pr. elev – blyant kan undværes, hvis der er stiftklemme på
posterne.
Posttipskupon

Fremgangsmåde
Der laves en orienteringsbane, eller der afmærkes en rute med
poster på. Ved hver post sættes en seddel med et spørgsmål og
tre svarmuligheder: 1, X, 2.
Eleverne udstyres med en tipskupon og skal krydse af eller
klippe i det rigtige felt.
Spørgsmål kan være tværfaglige eller knyttet til et bestemt
emne – kun fantasien sætter grænser.
Formål:
• At kombinere orientering og udendørsaktiviteter
med andre fag.
• At flytte undervisningen ud i naturen.
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Perspektivkort
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 2 x 90 minutter
Materialer: Papir og farveblyanter til eleverne.
3-5 poster eller strimler. 10 veste. 15-20 poster opsat i terrænet/området.
Fremgangsmåde
Øvelsen pågår over to lektioner. Den første lektion planlægges
i klasseværelset, og den anden foregår udendørs.
I første lektion skal eleverne tegne et perspektivkort over området, som det er vist på nedenstående illustration. Eleverne skal
have tilgang til forskellige farveblyanter, så bygninger, veje, stier,
græsarealer og træer kan indtegnes med forskellige farver.
Det er vigtigt at gøre eleverne klart, at kortet er en gengivelse af
virkeligheden, og at kortet skal kunne anvendes til at navigere efter.
Efter lektionen kan man med fordel scanne kortene ind.
I anden lektion skal eleverne planlægge løb til hinanden på de
kort, der er blevet fremstillet. Hvis kortene er scannet ind, kan
man planlægge banen i illustrator, PowerPoint eller lignende.
Eleverne laver en bane med 3-4 poster. Eleven sætter posterne
ud og får en anden til at løbe banen på det kort, der er tegnet.
Dette kan man gøre flere gange og eventuelt finde den bedste
korttegner i klassen.
Formål:
• At introducere kortforståelse ved at anvende perspektivtegninger og at fremstille skitser og tegninger efter givne
forudsætninger.
• Planlægning og gennemførsel af orienteringsaktiviteter i
forskelligt terræn.

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

Hjælp eventuelt eleverne med at
afgrænse området, de skal tegne.
Hjælp eleverne med at vælge farver til deres kort.
Sørg for at afsætte god tid til
korttegningen, og lad eventuelt
eleverne gå ud i området for at
tegne kortet.
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Symbolforståelse/symbolvandring
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 10-30 minutter
Materialer: Symboloversigten og en planlagt rute på 1-2 km.
Fremgangsmåde
Aktiviteten kræver et orienteringskort over et givent området.
Der planlægges en gåtur på 1-2 km i små grupper. Eleverne skal
nu opsøge så mange forskellige symboler, det er muligt. Start
med de store ting: huse, bakker, søer, hegn, å-løb og lignende.
Når eleverne er mere trygge ved kortet, kan øvelsen udvides
med de mindre detaljer som huller, lavninger, små høje, vækstgrænser og lignende.
Formål:
Geografi:
• Kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til
forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling
Idræt:
• at introducere orienteringsaktiviteter.

At forstå symbolerne er
dels en kognitiv opgave
og en praktisk evne,
hvorfor det er vigtigt at
forstå den teoretiske
mening med symbolet
og kunne genkende
denne i virkeligheden.
Symbolerne på orienteringskortet
er komplekse, men med lidt logisk
sans og
en god forklaring, kan det sagtens
læres.
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Målestok

Afstand på
kortet

Afstand i terræn
i centimeter

Afstand i terræn
i meter

1 km er på kortet
lig med

1:2.000

1 mm/1 cm

     /

     /

     /

1:

1 mm/1 cm

500/5.000

     /

     /

5m / 50 m

     /

     /

     /

4 cm

1.500/15.000

     /

     /

1 mm/1 cm
1 mm/1 cm
1:100.000

1 mm/1 cm

1:

1 mm/1 cm

Antal skridt

Målestoksforhold
Klassetrin: 6.-7. klassetrin
Varighed: 20 minutter
Materialer: Papir og skriveredskaber.
Fag og Mål
Matematik
• Kende og anvende målestoksforhold.
Fremgangsmåde
Aktiviteten er en enkel matematisk opgave, hvor de tomme
felter herunder skal udfyldes. Aktiviteten kan laves uden
kortmateriale, men kan med fordel krydres med korteksempler.
Hvis øvelsen bruges som oplæg/introduktion til orientering,
kan flere forskellige korttyper over lokalområdet medtages,
og der kan måles afstande i terræn og på kortet til bopæl,
idrætsklubben, svømmehallen eller til skoleinspektørens kontor.
Derudover kan man udregne, hvor mange skridt der er hen til fx
skoleinspektørens kontor. Dette kræver blot, at man måler 100
m af i skolegården og beder eleverne tælle deres skridt på 100
m. Dette gøres fire gange, og der udregnes et gennemsnit.

Ud i Naturen
Klassetrin: 6-7. klassetrin
Varighed: 2-6 timer
Materialer: Madpakke, godt fodtøj og en varm trøje.
Fremgangsmåde
Gå ind på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
http://udinaturen.skovognatur.dk/udinaturen/, og find en aktivitet i dit område.
Formål:
• At introducere eleverne til skoven og dens muligheder.
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Vidste du, at da istiden sluttede for ca.
14.000 år siden, var der i lang tid slet ingen
skov i Danmark.
Men klimaet blev lunere, og træer begyndte
at brede sig.
Det gjorde menneskene også, og de ryddede
skov allerede i sten- og bronzealderen.
Senere kom vikingerne og ryddede meget skov til deres landsbyer.
Det er ca. 1000 år siden. Måske kender du bynavne, der ender på -toft, -by, -strup,
-drup eller lignende. De er alle fra den tid. Senere igen blev der for alvor ryddet
skov. Nu sendte bønderne deres dyr ind i skoven for at æde olden, som er frugter
fra eg og bøg. De fældede meget træ til huse, brændsel og gærder om deres marker. På den måde var der meget lidt skov i Danmark omkring 1800. Noget måtte
gøres.
I 1805 fik vi en skovlov, og ny skov blev plantet.
Gennem årene har man fundet ud af, hvilke træer der egner sig bedst til det
danske klima. I dag vokser der over 150 forskellige slags træer i de danske skove,
men kun de 30 er rigtig danske. Resten kommer fra mange andre lande.
I dag er ca. 11 % af hele Danmark dækket af skov.
Vores regering har bestemt, at der de næste 100 år skal plantes en masse ny
skov, da skoven er vigtig for os alle. Skovene er smukke, og de giver os råstof.
Træet opsamler energi fra solen og er godt som brændsel. Hvor der er skov, er
vores grundvand godt beskyttet, og så dæmper træerne både vinden og støjen.
Hvert eneste år fældes der omkring 2 millioner m3 træ i Danmark. Tænk engang,
det svarer til en brændestabel på 1 meter i bredde og højde - og så næsten fem
rækker rundt om ækvator!
Ved du, hvor mange juletræer der hvert år fældes i Danmark? Omkring 8 millioner, så en masse familier i Europa holder jul med et dansk juletræ. Måske fra din
lokale skov?
Mange danskere er jægere, så måske kan du komme med på en jagt. Tænk
engang, at der hvert år skydes rigtig mange dyr i Danmark. Omkring 40.000 ræve,
130.000 harer og 100.000 rådyr. Alligevel er der masser af dyr tilbage til næste
år. Du kan forstå, at man skal se godt efter, for dyrene er gode til at gemme sig.
Hvis du hellere vil samle svampe, lytte til fuglesang eller tage ud med spejderne,
er det også en mulighed. Måske skulle du prøve at tage med, når naturforeningerne laver ture. Du kan også prøve at finde ud af, hvor der er en naturvejleder.
De laver mange forskellige ture, og måske vil de lave en tur for din klasse.
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