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INDLEDNING
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Dette materiale er oprindeligt udarbejdet af Det Nationale Videncenter, KOSMOS og 
Dansk Boldspil-Union i forbindelse med U21 EM-slutrunden i fodbold, der blev spillet 
i Danmark i juni måned 2011. Siden hen har vi løbende justeret indholdet, så det er 
tilpasset nye mål og krav.

Målet med materialet er, at give gode eksempler på hvorledes man kan inddrage 
aspekter af fodbold i den daglige undervisning i skolen.

Eksemplerne i materialet tager sit udgangspunkt i de forhold, der omgiver fodbold. 
På turen rundt i fodboldens verden stiftes der således bekendtskab med arbejdsopga-
ver for både arkitekter, designere, billedkunstnere, musikere, fysikere, matematikere, 
journalister, fotografer, tv-producere og fodboldtrænere – og for eleven i matematik, 
billedkunst, håndarbejde, fysik, dansk, historie, geografi, musik, engelsk, idræt...  

Eksemplerne retter sig primært mod undervisningsforløb i skolens mellemtrin og 
overbygning. Eksemplerne kan anvendes som inspiration til temauger, tværfaglige 
forløb eller alene i et enkelt fag, ligesom der også er lagt op til, at forløbene kan vari-
ere fra få lektioner til flere uger. 

Vi håber, du vil finde inspiration og gode ideer til undervisningen.

Rigtig god fornøjelse!
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DANSK 
BOLDSPIL-UNION

Dansk Boldspil-Union (DBU) blev stiftet i 1889 med det formål at fremme fodbolden i 
Danmark. 

Siden har DBU løbende udviklet dansk fodbold og beskæftiger sig med såvel bredde 
som elitefodbold; herunder en række fodboldskoleaktiviteter for børn og unge, blandt 
andet DBU’s Fodbolskole, Skattejagten og Pigeraketten, samt træner- og spilleruddan-
nelser, turneringer og ungdoms,- kvinde- og herrelandshold.

Med 330.000 fodboldspillere er fodbolden Danmarks største sportsgren, og hver dag 
bringer legen med den runde bold glæde for både børn og voksne, kvinder og mænd – 
og de mange fans, der dagligt følger Superligaen, landsholdet og fodbolden generelt.

Passion, udvikling og fællesskab – fodbold er for alle. Fra leg til landshold, fra bredde til 
elite og fra idrætsklubber til skole!
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   OPGAVER
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PÅ STADION
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På stadion

Stadion skal bygges, græsset skal gro (eller rulles ud), banen skal måles op, spillere og 
dommere skal klædes på til begivenheden, og publikum skal have slagsangen parat! 
Det er alt sammen med til at skabe en festlig ramme for en fodboldkamp, og i dette 
kapitel prøves nogle af opgaverne af i matematik, billedkunst og håndarbejde.

I matematik arbejdes der med den geometriske dimension, hvor grundplan af stadion 
tegnes – enten ved opmåling af virkeligheden eller ud fra skitser og mål angivet her 
i materialet. Derefter kan der arbejdes videre i billedkunst, hvor skitserne bliver til 
tegninger eller små modeller af virkeligheden. Det kan også være, at billedkunstforlø-
bet alene indeholder en tur til stadion, der ender i et abstrakt maleri af mennesker i 
bevægelse.

En oplevelse på stadion er allermest festlig, når tribunerne er fyldte med fans klædt 
i favoritholdets farver, og når slagsangene bølger frem og tilbage og bliver holdets 
’tolvte mand’. I håndarbejde arbejdes der med at designe det nye spilletøj, og i musik 
øves nationalsangen og nye slagsange komponeres.



SKITSEN TEGNES I 
MATEMATIK

Skitsen tegnes i matematik

Eksempel på forløb
Forløbet med at tegne en skitse af stadion kan tage sin 
begyndelse på tre forskellige måder.
1.  Eleverne tager en tur til det lokale stadion, hvor 

bane, tribuner mm. måles. Opmålingerne kan evt. 
støttes med informationerne i dette materiale

2.  Billeder og skitser af de fire stadions i dette ma-
teriale er alene udgangspunktet for skitserne, og 
eleverne kan evt. arbejde med forskellige stadions

Derefter laves der en model af stadion i det rette 
målestoksforhold. Alt efter klassetrin og niveau kan der 
differentieres i forhold til opgaven. Hvor detaljeret skal 
tegningen være, skal stadion tegnes i ét plan, eller skal 
det tegnes tredimensionelt?

I forbindelse med udarbejdelsen af en skitse af stadion, 
kan der arbejdes med flere typer af opgaver. 

Opmåling, målestoksforhold og indbyrdes placering af 
forskellige elementer, og hvor lang og bred er banen? 
Hvor stort er målfeltet? Hvor mange siddepladser er 
der? Hvor høj, lang og bred er tribunen? Hvor langt er 
der fra banen og ud til tribunen? Hvor høje er lysma-
sterne? Hvor er spillerboksene placeret? Loungen? 
Indgange mm?

Derudover kan der arbejdes med udregning af arealer, 
omkreds og rumfang på forskellige geometriske figurer. 
Hvad er radius af midtercirklen? Hvad er rumfanget af 
Herning Stadion? Hvad er arealet af en fodboldbane 
– og hvor mange gange kan dit værelse ligge på en 
fodboldbane? Hvor mange forskellige typer geometri-
ske figurer er der på en fodboldbane? Hvordan kan man 
udregne højden af en lysmast, når man ikke kan nå 
toppen med et målebånd? 

En fodboldbane
Fodbold spilles på en bane, der ifølge reglerne må være 
mellem 91 og 120 meter lang og mellem 45 og 91 meter 
bred, dog ikke kvadratisk! Rammerne for fodboldkam-
pen kan således være meget forskellige alt afhængig af 
hvor kampen spilles, så i 2008 blev det vedtaget, at en 
international standardbane skal være 105 meter lang 
og 68 meter bred. Derudover skal der være linjer, der 
markerer midten af banen, midtercirklen, straffesparks-
feltet og målfeltet, og I hver ende af banen står der et 
mål.

Når en skitse af stadion skal tegnes, arbejdes der med den geometriske dimension 
af matematikken, og i eksemplet her er der lagt op til, at eleverne skal gengive og 
tegne grundplan af stadion – evt. i en tredimensionel form. Alt efter forudsætninger 
og klassetrin kan der justeres på opgaver og krav.

FORENKLEDE FÆLLES MÅL I MATEMATIK(udkast fra uvm i foråret 2014)

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i arbejdet med GEOMETRI, der sætter dem i stand til..

1.-3. klasse:  
Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
4.-6.. klasse: 
Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

7.-9. klasse: 
Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
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ARBEJDSARK 1  
Aalborg Stadion 

Mål 
Længde af tribunebygning på længdesiden af banen: 112 meter
Højde på tribunen på langsiden af banen: 15 meter

Længde af endetribunen på breddesiden af banen: 113 meter
Højde på endetribuner: 11 meter
  
På sydsiden er der 15.m. og på nordsiden er der 8 m. til tribunebanden.
Højde på lysmaster: 36 meter
Antal siddepladser: 10.500

Målestoksforhold på tegning kan beregnes ud fra måling af midterlinjen på 
fodboldbanen, der er 68 meter.

AALBORG STADION

Skitsen tegnes i matematik
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Skitsen tegnes i matematik
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ARBEJDSARK 2  
Aarhus Stadion 

Stadion har en samlet kapacitet på 19.366 siddepladser. 

Antal siddepladser: 19.366
Højde på lysmaster: 38,5 meter

Mål af grundplan kan ses på tegningen.

AARHUS STADION

Skitsen tegnes i matematik
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ARBEJDSARK 3  
Herning Stadion 

Antal siddepladser: 9600 
Højde på lysmaster: 39 meter

Målestoksforhold på tegning af grundplan kan udregnes udfra længden af 
fodboldbanens midterlinje, der er 68 meter.

HERNING STADION

Skitsen tegnes i matematik
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ARBEJDSARK 3  
Herning Stadion 

Skitsen tegnes i matematik



TEGN, MAL ELLER BYG EN 
MODEL AF STADION I 
BILLEDKUNST

Tegn, mal eller byg en model af stadion i billedkunst

I forbindelse med forløbet i matematik kan der arbejdes videre med design, 
arkitektur, tegninger eller modellering i billedkunst (eller fremstille en model i 
sløjd). Forløbet i billedkunst kan også stå alene. 

Eksempel på forløb
Med baggrund i skitsen af stadion, som eleverne lavede i matematik, bygger 
eleverne små modeller eller laver tegninger af stadions.
Forløbet kan også tage sit udgangspunkt i billederne og målene opgivet på 
arbejdsarkene 1-3.

Eleverne kan arbejde med at gengive virkeligheden så tro som muligt, eller der 
kan arbejdes mere eksperimenterende med forskellige typer af materialer, ud-
tryk, stemninger og teknikker. Er eleverne arkitekter, der skal ’sælge’ projektet til 
investorer og byggeansvarlige med vellignende modeller og tegninger, eller er 
de kunstnere, der skal udtrykke en stemning, holdninger og følelser?
Forløbet kan også indeholde en tur til stadion, hvor eleverne tegner/maler 
stadion ud fra direkte iagttagelser. Eksempelvis ud fra temaet, mennesker i 
bevægelse.

Eleverne kan deles i grupper, der arbejder med hver deres stadionprojekt, 
forskellige teknikker, opgaver eller materialer, eller de kan arbejde med samme 
udgangspunkt men med forskellige udtryk og stemninger.
Der er således mange differentieringsmuligheder i forløbet.

Forløbet kan afsluttes med en udstilling.
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DESIGN AF SPILLETØJ 
I HÅNDARBEJDE
Danmarks spilledragt er rød og hvid – som Dannebrog – men gennem 
tiderne har designet ændret sig en del, både med hensyn til farvenu-
ancer, mønster, snit og længde af shorts og t-shirts. Hvordan skal den 
næste spilledragt se ud? Og hvordan skal den se ud, hvis man kommer 
fra Island eller England?

I forløbet i håndarbejde arbejdes der først og fremmest med den 
kreative designproces, men også med den æstetiske, funktionelle og 
kommunikative synsvinkel.

Hvad skal spilletøjet signalere? Hvordan skal det se ud, og i hvilket 
materiale skal det laves, hvis det også skal leve op til nogle funktio-
nelle krav? Eller skal designet være mere futuristisk og kunstnerisk?

Eksempel på forløb
Eleverne starter med at undersøge, hvordan det nuværende spille-
tøj ser ud i de enkelte lande, hvordan tøjet og designet har udviklet 
sig historisk, samt i hvilket materiale det er fremstillet.
Eleverne kan deles i grupper, der alle beskæftiger sig med Danmark, eller 
hver gruppe vælger hvert sit land.

Eleverne overvejer:
- Hvad spilletøjet skal signalere og kommunikere
- Hvad der er vigtig for funktionen
- Farver og mønstre
- Materiale
- Hvordan det skal fremstilles

Når design og materiale er valgt, starter arbejdet med at fremstille spilletøjet.
Forløbet kan afsluttes med en udstilling, hvor eleverne beskriver tankerne 
bag designet, med en cat-walk eller måske bæres tøjet, når eleverne skal på 
stadion for at se fodbold?

Design af spilletøj i håndarbejde





26    |    Rundt om bolden

SKRIV OG SYNG EN  
SLAGSANG I MUSIK
I forbindelse med fodboldkampe kan der være en del musik og sang involveret. En 
landskamp starter med, at de to landes nationalmelodier spilles, og når kampen går 
i gang, så har publikum og fans ofte en eller flere slagsange på repertoiret – ’… og vi 
sejler opad åen – vi sejler nedad igen…’. Derudover er der også en tradition for, at der 
op til slutrunder, som Europa- og Verdensmesterskaber laves en slagsang. Vi kender 
vist alle i en eller anden udstrækning sange som ’Vi er røde, vi er hvide..’, ’En, én for 
alle, alle for en..’? Så hvad er mere oplagt end at trække lidt fodboldstemning ind i 
musikundervisningen – eller musikundervisningen ud på fodboldstadion?

Eksempel på forløb:
Musik og fodbold kan kombineres på flere måder, men først og fremmest er det en 
oplagt mulighed for at samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, 
stemningsskabende, opildnende og manipulerende, men der kan også arbejdes med 
andre aspekter og i Musik som valgfag, er der muligheder for at arbejde mere i dyb-
den med koblingen mellem fodbold og musik. Eksempelvis:
• Nationalsange fra de forskellige lande
• Danse- og musikkultur fra de forskellige lande
•  Eleverne kan arbejde med samspil og sang omkring kendte danske  

(og udenlandske) fodboldslagsange
•  Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder compu-

ter, i skabende musikalsk arbejde med at fremstille slagsange o.lign. til Danmark – 
eller et andet land

Design af spilletøj i håndarbejde
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FRA FÆLLES MÅL I FYSIK/KEMI…

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet  

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive  

hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion  

og tyngdekraft (8.kl.)

FRA FÆLLES MÅL I IDRÆT…

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet  

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel  

hænder som fødder, som slagredskaber (5. kl.)

• mestre koordineringen af kropslige bevægelser og  

bevægelsesmønstre (7. kl.)

• vurdere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre (7. kl.)

• anvende tekniske færdigheder i forskellige spil (7. kl.)

• analysere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre (9.kl.)

• mestre teknik fra såvel individuelle idrætter som  

holdidrætter (9.kl.)

¹ Forsøget kan også ses på youtube.com og her:
 http://www.ap.smu.ca/demonstrations/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85

BRUG BOLDEN I 
FYSIK OG IDRÆT
Der er dømt frispark lige uden for straffesparksfel-
tet. Spilleren tager tilløb til bolden, sparker og skruer 
bolden uden om modstandere og målmand, og bolden 
ender helt oppe i målhjørnet. Fantastisk mål, men hvor-
dan kan det lade sig gøre?

Naturfaget fysik kan være med til at forklare forskellige 
fysiske faktorer i fodboldspillet. Det er i dette fag vi får 
svarene på:
•  Hvordan man skal sparke til bolden, for at den kom-

mer op i luften og for at ramme den med størst mulig 
kraft

•  Hvordan man kan få bolden til at skrue
•   Og hvorfor bolden altid ender med at lande igen.

Og i faget idræt kan teorien afprøves i praksis. 

Boldeksperiment nr. 1
En bold i bevægelse besidder en vis bevægelsesmængde 
(også kaldet momentum), der er lig massen af bolden 
(kg) gange hastigheden (m/sek) af bolden. 
Dette kan illustreres med to bolde. En basketball og en 
tennisbold.

Boldene slippes fra omkring brysthøjde på samme tid.1  
Idet boldene falder mod jorden opbygger de momen-
tum. Når basketballen rammer jorden, rebounder den 
og kolliderer med tennisbolden. Lige inden boldene 
kolliderer, bevæger de sig med samme hastighed, men 
basketballen har en større masse og derfor større mo-
mentum. Der sker nu det, at basketballen overfører det 
meste af sit momentum over i den lettere tennisbold, 
og resultatet er, at tennisbolden springer meget højt og 
basketballen næsten ikke springer fra jorden.
Forsøget kan også laves med tre bolde, hvor der udover 
en basketball og en tennisbold benyttes en bordten-
nisbold.

Brug bolden i fysik og idræt



FRA FÆLLES MÅL I FYSIK/KEMI…

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet  

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
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FRA FÆLLES MÅL I IDRÆT…

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet  

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel  

hænder som fødder, som slagredskaber (5. kl.)

• mestre koordineringen af kropslige bevægelser og  

bevægelsesmønstre (7. kl.)

• vurdere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre (7. kl.)
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² Efter den tyske fysiker, Heinrich Magnus, der studerede luft omkring roterende cylindere
³ Bernoullis princip er opkaldt efter den schweiziske videnskabsmand Daniel Bernoulli. Han fastslog, at hvis den 

samlede energi i en given luftmasse i følge loven om energiens bevarelse skal være konstant, så vil luftmassen 
udøve et lavere tryk på omgivelserne, hvis den er i bevægelse, end hvis den står stille. Bernoullis princip er den pri-
mære årsag til at vinger på flyvemaskiner samt fugle og andre dyr der praktiserer svæveflyvning, kan løfte deres 
’ejer’ til vejrs – og altså også årsagen til, at bolde og frisbees kan svæve i luften.

Brug bolden i fysik og idræt

Boldeksperiment nr. 2
I et spark vil foden kolliderer med bolden, og benets 
momentum overføres til bolden, og bolden vil bevæge 
sig, da benet (oftest) besidder større momentum end 
bolden. Enten via større hastighed eller større masse.
Hvis en bold skal sættes i bevægelse (accelerere), er der 
altså en kraft udefra, der skal ramme den – eksempelvis 
en fod. 

Newton’s lov om acceleration siger følgende: 
Acceleration = kraft (Newton) / massen (kg). 
Så jo større kraft der rammer bolden, eller jo lettere 
bolden er, jo mere accelerer bolden.

Samles de to principper, momentum og acceleration, 
så gælder det, at momentum i bolden er afhængig af 
kraften der overføres fra fod til bold, og tiden hvor der 
er kontakt mellem fod og bold.

Faktisk gælder det, at kraften i bolden er lig med æn-
dring i bevægelsesmængden delt med den tid, det har 
taget at ændre bevægelsen af bolden. Hvis bolden er i 
bevægelse i forvejen, skal boldens momentum enten 
trækkes fra eller lægges til den kraft, der tilføres.

Dette kan vises ved at tilføre forskellige typer af bolde 
samme kraft, og man vil se, at jo tungere bold, jo min-
dre acceleration. 

Der kan også arbejdes med teknikken i sparket og eks-
perimentere med at forlænge kontakttiden mellem fod 
og bold, så mere kraft fra benet overføres i bolden. F.eks. 
ved at sparke til en bold, der triller mod sparkeren.

Boldeksperiment nr. 3
Nu skal vi have bolden til at skrue, og forstå hvordan vi 
får bolde og frisbees til at svæve. Det hjælper Magnus 
effekten 2  og Bernoulli’s princip 3  os med at forstå.
Bernoulli’s princip siger, at trykket er lavere, når luften 
er i bevægelse, og et givent legeme i luften vil dermed 
bevæge sig fra et højt tryk mod det lavere tryk. For en 
flyvemaskine betyder det, at der skal skabes et lavere tryk 
over vingerne end under vingerne. Luften skal altså sæt-
tes mere i bevægelse over vingerne end under vingerne. 

En frisbee og en flyvinge er derfor konstrueret, så 
overfladen er længere på oversiden end på undersiden. 
Luften har således en længere vej at tilbagelægge over 
end under, og luften bevæger sig dermed hurtigere, 
hvilket skaber et lavere tryk. Ergo, frisbeen og flymaski-
nen vil svæve.4

Mål overfladen og underfladen på en frisbee. Prøv at 
kaste den.

Tag et stykke papir, ca. A5 størrelse. Hold på det i hver 
hjørne på den korte led. Pust på oversiden af papiret. 
Hermed er der større hastighed af luften på oversiden, 
hvilket skaber lavere tryk. Papiret står lige ud i luften!
Lig på ryggen. Pust under en bordtennis med et sugerør 
eller hold en tændt føntørrer under en bordtennisbold. 
Luftstrømmen er med til at bevæge bolden.
Stil to tomme sodavandsdåser på en glat overflade. 
Pust med et sugerør (eller en føntørrer) mellem de to 
dåser – de to dåser skulle gerne ende med at rykke ind 
mod hinanden.
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4 Se flere eksempler på www.youtube.com. Sørg på "Bernoulli's princip".
5 Se et fremragende eksempel på www.youtube.com. Skriv: "Roberto Carlos: Bernoulli's princip"

Boldeksperiment nr. 4
Vi vil nu have en fodbold til at svæve længere i luften, 
samt få den til at skrue.5 
Når vi sparker til bolden, tilfører vi en kraft. Bolden 
vil begynde at bevæge sig. Når bolden er i luften, vil 
farten dæmpes af vindmodstand, og tyngdekraften vil 
trække den mod jorden. Sparkes bolden langs græsset 
vil farten dæmpes af den friktion og modstand, der er i 
græsset. Derfor er græsset fx klippet helt kort, og nogle 
gange bliver det også vandet, når der spilles internatio-
nale kampe, så bolden kan trille så hurtigt som muligt.

Hvis vi rammer bolden på siden, vil vi tilføre den et 
skru – og så træder Magnus effekten til. Magnus ef-
fekten virker altid i en ret vinkel til hastighedens vektor 
og aksen, som bolden skrues om. En bold skruer 100% 
om den horisontale akse – backspin – vil kraften være 
vertikal. Bolden vil løfte sig. Det er det princip, der er 
anvendt i konstruktionen af et golfjern. Hvis aksen for 
skruet flyttes, får bolden også en anden bane i luften. 
Hvis bolden rammes på højre side, vil bolden dreje om 
en vertikal akse og skrue mod venstre. Det handler altså 

om at kunne kontrollere, hvor man rammer bolden.
Bolden rammes nu på højre side, bolden accelererer og 
bevæger sig mod venstre. Der sker nu det, at luftstrøm-
men omkring bolden også ændrer sig og skruet bliver 
forstærket af ændringen af luftstrømmen omkring 
bolden. Resultatet bliver, at bolden skruer mere og 
mere: Boldens nøjagtige bane vil dog også afhængig af 
boldens momentum, vind, vejr, boldens størrelse, vægt, 
overflade mm.
 
Eksperimenter nu med at skrue forskellige typer bolde 
– vægt, størrelse og overflade – og eksperimenter 
også med forskellige sparkeformer. Anvend evt. også 
tennisketsjer eller bordtennisbat, så eleverne kan lave 
’overspin’, og se at bolden ’dykker’ hurtigere.
Sæt en ’mur’ op til et frispark og forsøg at skrue bolden 
udenom.

Brug bolden i fysik og idræt
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FRA FÆLLES MÅL I IDRÆT…

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 

kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil (5. kl.)

• udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til 

idrætslige aktiviteter (5. kl.)

• forholde sig til tabe-/vindereaktioner i konkurrence (5. kl.)

• acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder (5. kl.)

• forstå betydningen af fairplay (5. kl.)

• organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og 

aktiviteter (7. kl.)

• forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbase-

rede idrætsaktiviteter (7. kl.)

• forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence 

(7. kl.)
• handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet (7. kl.)

FRA FÆLLES MÅL I MATEMATIK…

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 

kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

Statistik og sandsynlighed

1.-3. klasse: Eleven kan udføre enkle statisktiske undersøgelser og 

udtrykke intuitive chancestørrelser

4.-6. klasse: Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser 

og bestemme statistiske sandsynligheder

7.-9. klasse: Eleven kan vurdere statistiske un-

dersøgelser og anvende sandsynlighed



PLANLÆG OG SPIL EN  
FODBOLDTURNERING I  
IDRÆT OG MATEMATIK
I dette forløb arbejder eleverne med at planlægge og gennemføre en fodboldturne-
ring – både på og udenfor banen. 

Eleverne skal overveje holdstørrelser og regler for spillet, turneringsformen, point-
givning, holdinddeling, forestå og udføre dommerfunktionen (hvis de vælger, at 
der skal dommer på), notere point og målscorer i regneark og efterfølgende lave 
statistiske beregninger. 

Forløbet vil, hvis alle elementer inddrages, således lægge op til et tværfagligt forløb 
mellem matematik og idræt, men emnet ’fodboldturnering’ kan også alene være 
temaet i matematiktimerne eller i idrætstimerne.

Når eleverne har et overblik over antallet af deltagere 
og fundet frem til, hvordan de skal matches, så plan-
lægges turneringsformen. I kan lade eleverne selv ud-
forme turneringsformen eller bruge et af eksemplerne 
på de næste sider.

Når turneringsformen er på plads, skal der trækkes  
lod om holdenes placering i grupperne, og i cup-turne-
ringen skal der trækkes lod om første kamp. Derefter 
skal den endelige turneringsplan udarbejdes i regneark  
og i udskrift, så holdene kan se hvor og hvornår, de  
skal spille. 

Regler skal aftales, så ingen deltagere er i tvivl om, hvad 
de må og ikke må. Hvor lang tid varer kampene? Hvor 
store skal målene være og banen? Hvor meget tæller et 
mål, en sejr og en uafgjort kamp?

Her er der masser af muligheder for at arbejde med 
forhandling, spiludvikling og samarbejde. Så skal der 
sættes baner op og måske dømmes kampe.

Undervejs skal resultater noteres og stillinger løbende 
opdateres. Efter sidste kamp skal det endelige regnskab 
gøres op. Hvem vandt? Og hvorfor?

6 På http://jyske3bold.dk kan findes regler mm. til 3 mod 3 kampe. Eller læs på DBU’s hjemmeside, hvordan man 
kan arrangere fairplay stævner 3 mod 3 til 7 mod 7, www.dbu.dk

Tilrettelæggelse af en fodboldturnering
Eleverne kan selv vælger hvilken form, fodboldturne-
ringen skal have, men alt andet lige så giver en kamp 
5 mod 5 eller 3 mod 3 langt flere boldberøringer og 
muligheder for den enkelte til at være aktivt involveret i 
spillet, end hvis der spilles 11 mod 11, så læg op til at tur-
neringen skal være med hold af 3 til 5 spillere. Der gives 
her et par eksempler på, hvorledes en fodboldturnering 
kan arrangeres, og hvilke forhold der kan være hensigts-
mæssige at tage højde for.6

Første overvejelse (for læreren) er, om eleverne, der 
arrangerer turneringen, selv deltager, eller om de ar-
rangerer turneringen for andre klasser. Hvis arrangør-
klassen selv spiller, kan der laves en tavle, hvor spillerne 
efter en kamp noterer resultater, og så bearbejdes det 
hele først efterfølgende.

Udgangspunktet for turneringen er antallet af spil-
lere. Hvor mange elever (klasser) deltager i turnerin-
gen? Derefter skal eleverne overveje, om de skal spille 
kønsadskilt eller kønsintegreret. Hvis turneringen plan-
lægges for flere klasser og årgange, skal de endvidere, 
overveje om turneringen skal være årgangsopdelt eller 
måske være opdelt efter noget andet, fx højde. Det er  
oplagt at arbejde med emner som pubertet, fysiologisk 
udvikling og fysiske forskelle mellem drenge og piger.

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik 
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Eksempel på tilrettelæggelse af fodboldturnering 1
Eksempel med 50 børn fra to klasser. Holdene er blandet piger og drenge.

Der laves 10 hold med 5 spillere på hvert hold. De 10 hold placeres i to grupper. I dette 
eksempel vil der i hver runde i gruppespillet være et hold, der sidder over. De spillere 
kan dømme/tælle mål i de øvrige kampe. Hvis I vil undgå, at et hold sidder over, skal I 
sørge for, at der er et lige antal hold i hver gruppe. Justér evt. ved holdstørrelserne for 
at få enten færre eller flere hold.

Hold Antal kampe Antal mål for Antal mål mod Point

A

B

C

D

E

Kampe A B C D E

A

B

C

D

E

Kampe Resultat

Nr. 1 Gruppe A – Nr. 1 Gruppe B

Nr. 2 Gruppe A – Nr. 2 Gruppe B

Nr. 3 Gruppe A – Nr. 3 Gruppe B

Nr. 4 Gruppe A – Nr. 4 Gruppe B

Nr. 5 Gruppe A – Nr. 5 Gruppe B

Kampe A B C D E

A

B

C

D

E

Hold Antal kampe Antal mål for Antal mål mod Point

F

G

H

I

J

Gruppe 1

Turneringsplan – Gruppe A

Turneringsplan – Slutspil

Turneringsplan – Gruppe B

Gruppe 2

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik



Eksempel på tilrettelæggelse af fodboldturnering 2
Der laves to grupper. Det kan være en gruppe med rene pigehold og en gruppe med 
rene drengehold. Det kan også være, at opdelingskriterierne har været et andet, men 
der spilles to separate turneringer efter cup-systemet, hvor både vindere og tabere af 
en kamp går videre – bare hver sin vej. I dette tilfælde med otte hold i en gruppe får 
hvert hold tre kampe, og der skal spilles på fire baner. I kamp 1 mødes hold A og hold 
B. Vinderen af den kamp går mod højre i figuren, og taberen går mod venstre. Og så 
møder de henholdsvis vinderen og taberen af kamp 2. Fordelen ved denne turnerings-
form er, at holdene hele tiden spiller mod et hold, der må formodes at have nogen-
lunde samme styrke.

Turnering A
 

Kamp 1
Hold A – Hold B

Kamp 2
Hold C – Hold D

Kamp 3
Hold E – Hold F

Kamp 5
Vindere 1 og 2

Kamp 9
Tabere 5 og 6

Kamp 6
Vindere 3 og 4

Kamp 10
Vindere 5 og 6

Kamp 4
Hold G – Hold H

Kamp 7
Tabere 1 og 2

Kamp 12
Vindere 7 og 8

Kamp 8
Tabere 3 og 4

Kamp 11
Tabere 7 og 8

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik 
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Eksempel på tilrettelæggelse af fodboldturnering 3
I denne turneringsform får spillerne individuelle point 
og skifter hold og modstandere i hver kamp 7.

• Spillerne dømmer selv
•  Hvert hold hedder et bogstav og forsvarer et mål med 

samme bogstav
•  Fire eller tre spillere på hvert hold
•  Mål kan markeres med kegler
•  Sejr giver 20 point, uafgjort giver 10 point. Hver sco-

ring tæller et point
•  Overtrækstrøjer/bånd ligger ved hvert mål

Eleverne starter med at udfylde Spillerlisten. Når navne-
ne på alle deltagere er skrevet ind, kan de se hvilke hold, 
de skal spille på i de enkelte kampe. Spiller nr. 1 skal 

således spille for hold A i første kamp, for hold B i anden 
kamp osv. På listen er der lavet op til 6 kampe, men det 
kan justeres alt efter hvor meget tid, der er afsat til hver 
kamp, og hvor lang tid turneringen skal vare. Husk, at jo 
flere spillere og hold, jo længere tid tager det ofte om at 
komme fra en kamp til en anden kamp.

Når spillerne er ført på deltagerlisten, skrives deres 
kamprækkefølge på hånden med en tusch.
Kampene startes og stoppes centralt, enten ved en 
tydelig fløjte eller over en højtaler. 

Efter hver kamp indberetter en spiller fra hver bane 
resultatet, som føres ind i resultattavlen.

Når sidste kamp er spillet, tælles point sammen, og en 
samlet vinder kåres.

Eksempel på baneorganisation

7 Turneringsformen kendes også som ’Snickers Cup’ fra DBU’s fodboldskoler

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik



Spillere Baner Spillerfordeling på banerne

8 1 4:4

9 1 4:4 + Dommer

10 2 3:3, 2:2

11 2 3:3, 2:2 + Dommer

12 2 3:3, 3:3

13 2 3:3, 4:3

14 2 3:3, 4:4

15 2 3:3, 5:4

16 2 4:4, 4:4

17 2 4:4, 4:5

18 3 3:3, 3:3, 3:3

19 3 3:3, 3:3, 4:3

20 3 3:3, 3:3, 4:4

21 3 3:3, 3:4, 4:4

22 4 3:3, 3:3, 3:3, 2:2

23 4 3:3, 3:3, 3:3, 2:3

24 4 3:3, 3:3, 3:3, 3:3

25 4 3:3, 3:3, 3:3, 4:3

26 4 3:3, 3:3, 3:3, 4:4

27 4 3:3, 3:3, 3:4, 4:4

28 4 3:3, 3:3, 4:4, 4:4

Eksempel på antal baner og antal spillere på hvert hold:

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik 
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Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
1 A:B A B
1 C:D C D
1 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
2 A:B A B
2 C:D C D
2 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
3 A:B A B
3 C:D C D
3 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
4 A:B A B
4 C:D C D
4 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
5 A:B A B
5 C:D C D
5 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
6 A:B A B
6 C:D C D
6 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
7 A:B A B
7 C:D C D
7 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
8 A:B A B
8 C:D C D
8 E:F E F

Resultattavle

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik



Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
1 A:B A B
1 C:D C D
1 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
2 A:B A B
2 C:D C D
2 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
3 A:B A B
3 C:D C D
3 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
4 A:B A B
4 C:D C D
4 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
5 A:B A B
5 C:D C D
5 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
6 A:B A B
6 C:D C D
6 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
7 A:B A B
7 C:D C D
7 E:F E F

Kamp Nr. Hold Resultat Point Point
8 A:B A B
8 C:D C D
8 E:F E F
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Spiller Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 Kamp 4 Kamp 5 Kamp 6 Total

Fornavn Efternavn Bane Point Bane Point Bane Point Bane Point Bane Point Bane Point Point Nr

A B C D E F

B C D E F A

C D E F A B

D E F A B C

E F A B C D

F A B C D E

A C E B D F

C E B D F A

E B D F A C

B D F A C E

D F A C E B

F A C E B D

A A C C E E

B B D D F F

C C E E A A

D D F F B B

E E A A C C

F F B B D D

F E D C B A

E D C B A F

D C B A F E

C B A F E D

B A F E D C

A F E D C B

  
               

Spillerliste

Planlæg og spil en fodboldturnering i idræt og matematik



Spiller Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 Kamp 4 Kamp 5 Kamp 6 Total

Fornavn Efternavn Bane Point Bane Point Bane Point Bane Point Bane Point Bane Point Point Nr

A B C D E F

B C D E F A

C D E F A B

D E F A B C

E F A B C D

F A B C D E

A C E B D F

C E B D F A

E B D F A C

B D F A C E

D F A C E B

F A C E B D

A A C C E E

B B D D F F

C C E E A A

D D F F B B

E E A A C C

F F B B D D

F E D C B A

E D C B A F

D C B A F E

C B A F E D

B A F E D C

A F E D C B
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MATEMATIK I  
FODBOLDTURNERINGER

I forlængelse af fodboldturneringen kan der arbejdes 
med udregninger, tabeller og statistik i matematik. 
•  Resultater og placeringer illustreres i tabeller
•  Hvor mange mål blev der scoret i gennemsnit  

per kamp?
•  Hvor mange point blev der i gennemsnit givet  

per kamp?
•  Hvor mange uafgjorte kampe var der? Og hvad var 

sandsynligheden for, at en kamp endte uafgjort?
•  Hvis der nu var givet et andet pointantal for en sejr og en 

uafgjort, var der så den samme vinder i gruppespillet?

Eksempel på udregninger af pointsystemer
Hvilken betydning har pointsystemer for, hvem der vin-
der en turnering? Tag udgangspunkt i den gennemførte 
turnering med eleverne og sæt nogle andre kriterier for 
pointgivning, end det der blev spillet efter i turnerin-
gen. Hvis point for en sejr ændres fra 3 til 2 point var det 
så det samme hold, der vandt? Eller hvad hvis målene 
ikke talte med i det samlede resultat i den individuelle 
turnering i eksempel 3?

Udregning på pointsystemer kan fortages på en lands-
holdsturnering eller en slutrunde eller på den danske 
Superliga for mænd eller 3F-ligaen for kvinder, hvor 
vinderen findes efter et slutspil. Eller i håndbold hvor 
mesterskabet afgøres med semifinaler og finalekampe.

Eksempel på statistik af den ’relative’ alderseffekt
Flere studier i bl.a. fodbold og ishockey har vist, at 
hovedparten af de spillere, der når helt til tops i den 
nationale og internationale elite, hovedsageligt er født 
i første kvartal af et udvælgelsesår. I sportsgrene, hvor 
konkurrencen er stor og fysisk styrke og udholdenhed 
har stor betydning, har børn med fødselsdag først 
på året således væsentlig bedre chancer for at blive 

udtaget til klubbens bedste hold eller diverse regions- 
og landshold. Hvorfor nu det? Er børn født i december 
måned mindre talentfulde end børn fra januar eller 
februar måned? Højst sandsynlig ikke, men for børn be-
tyder 5-12 måneders aldersforskel rigtig meget i forhold 
til den fysiologiske udvikling og modning. De ældste 
børn af en årgang vil således i ungdomsårene have fysi-
ske fordele frem for deres holdkammerater, der er født 
senere på året. De ældre spillere afgør kampe. De vinder 
dueller og løber stærkere end de andre. Altså vælges de 
til klubbens førstehold, udpeges til ekstra talenttrænin-
ger. De spiller alle kampene. Og efter nogle år på den 
måde, har de lige pludselig modtaget mere målrettet 
træning og flere træningstimer. Og så ER de blevet 
bedre… I nogle perioder og i nogle idrætsgrene har skæ-
ringsdatoen ligget den 1. august. Første kvartalsspillere 
vil så være de spillere, der er født august – oktober.

Hvem vandt i jeres turnering – eller endte i top 5 i den 
individuelle turnering? Var det også de ældste spillere?

Eleverne kan fortsætte undersøgelsen på andre hold og 
i andre idrætsgrene. Eksempelvis for områdets bedste 
fodboldhold, håndboldhold, svømmehold.

Matematik i fodboldturneringer
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DEN EUROPÆISKE DIMENSION
- GEOGRAFI OG ENGELSK
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Danmark spiller mod andre lande, både for at kvalificere sig til 
Europamesterskabet og for at kvalificere sig til verdensmesterskabet. Men hvor mange 
lande er der i verden - og hvor mange af dem har et landshold?

En landskamp er en begivenhed, hvor også sproget er i forkus. Kan et studie af det svejtsi-
ske landshold bruges i tysk undervisningen – eller i fransk? Kan et studie af det engelske 
landshold bruges i engelsk? Kan landskampen bruges generelt i forbindelse med undervis-
ningen i engelsk? I dette afsnit er der givet nogle eksempler på, hvorledes man kan ind-
drage en landskamp i geografi og engelsk, men den internationale dimension i fodbold kan 
inddrages i mange af skolens fag. Kun fantasien (og politik…) sætter grænser… 



Eksempler på opgaver i geografi og/eller engelsk
Disse eksempler kan alle bruges i engelskundervis-
ningen – produkterne skal så bare være på engelsk. 
Opgaveløsningerne kan også anvendes som baggrund 
for artikler til netavisen og/eller webtv beskrevet i 'Den 
gode historie’. 
•  Undersøge alt om landet og skriv artikler om det, eller 

fremlæg det ved præsentation
•  Undersøge fodboldkulturen og fodboldens vilkår i det 

valgte land 
•  Læse om de deltagende nationer på UEFA’s hjemme-

side (www.uefa.com)
•  Planlægge oplæg om landets hovedstad og udvalgte 

regioner/områder af landet
•  Undersøge og beskrive historiske træk
•  Undersøge og beskrive landets internationale politik 

fx medlemskab af EU og Nato
•  Interviewe spillere (hvis det er muligt..)
•  Følge og beskrive landets træning og resultater  

•  Skrive nyhedsartikler om landets kampe og træning

•  Følge det valgte lands træning, evt. skrive logbog over 
træningen (husk at sikre, at I har adgang)

•  Interviewe tilskuere, pressefolk eller andre om det 
valgte lands spillere

•  Tilegne sig ordforråd ud fra givne materialer
•  Indhente oplysninger om det valgte land på nettet
•  Kommentere en fodboldkamp på engelsk

Klassen/grupper vælger i geografi et land, de vil følge 
og undersøge, eller de vælger hvilket område og op-
gave, som de vil undersøge og arbejde med. Elevernes 
produkter kan samles i en helhed i en powerpoint præ-
sentation og/eller netavisen og webkanalen (se ’Den 
gode historie’).

Den europæiske dimension – geografi og engelsk
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DEN GODE HISTORIE
DANSK OG BILLEDKUNST

Journalist for en dag? Eller for en slutrunde? Sportsnyhederne har sine faste sider i 
stort set en hvilken som helst avis. Ja, der udgives sågar aviser kun med fodbold som 
tema. Der er tv-kanaler, der kun sender sport, og hvilket andet område kan prale 
af at have sine helt egne 10-60 minutter af daglige nyheder i den bedste sendetid 
(hvis vi ser bort fra Vejret..)? Sporten fylder en del i medierne. Og nu kommer også et 
eksempel på, hvorledes sporten – og fodbold – får en plads i undervisningen…

9 Husk at sikre, at I har tilladelse til at vise billeder og video inden forløbet 
starter og afgør om, elevernes net-avis og web-tv skal lægges ud til  
offentlig adgang, eller om det skal være på skolens Intranet eller  
på en lukket kanal i et andet forum (Facebook.com, youtube.com,  
skoletube.dk eller lignende).

FORENKLEDE FÆLLES MÅL (UDKAST FRA UVM) I DANSK
FREMSTILLING1.-3. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte 

situationer

3.-4. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige 

situationer

5.-6. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift , tale, lyd og billede i formelle situationer

7.-9. klasse: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form der passer til genre og situation

I danskundervisningen kan der arbejdes med journa-
listiske teknikker og relevante opgaver, der fremmer 
elevernes forståelse for, hvordan det at skrive kan sætte 
spor.
Elevernes nygerrighed og evne til at kunne tænke pro-
blemorienteret er centralt i denne proces. Når projektet 
går i gang, er der desuden mulighed for differentiering, 
da forskellige opgaver skal varetages for at få nyheder-
ne og historierne ud.
Et andet ben i dette eksempel er at inddrage IT i under-
visningen. Eksemplet lægger op til, at eleverne skriver 
net-avis og laver web-tv (og/eller måske radio?). 9

Den gode historie Dansk og billedkunst 
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DEN GODE
HISTORIE I DANSK

Den gode historie i dansk

Eksempel på forløb
Først og fremmest skal redaktionen etableres. Hvilke 
opgaver og ansvarsområder skal fordeles?
Overvej om rollerne skal være for hele forløbet, eller om 
der skal skiftes ud undervejs, alt afhængigt af hvor lang 
tid I benytter til forløbet. Forløbet kan også organise-
res, så klassen deles i mindre grupper, der alle har en 
opgave med at fremstille artikler til net-avisen samt 
indslag til web-tv. 

Eksempler på funktioner og arbejdsopgaver: 
Redaktør/web-master: 
•  Indsamle og opsætte materiale fra journalister og 

fotografer
•  Have det overordnede overblik over de forskellige 

gruppers arbejde
•  Være i stand til at opsætte deadlines

Journalister:
•  Samarbejde med fotograferne og redaktørerne
•  Lave en uddybende artikel og en fængende billedtekst
•  Opsøge og indsamle viden til artikler og indslag på 

videokanal

Fotografer
•  Tage billeder og videofilme
•  Samarbejde med journalister omkring de billeder, der 

skal tages

TV-producer
•  Samarbejde med redaktørerne
•  Sammensætte videoklip fra reportager med speak og 

studiebilleder

Tv-oplæsere
•  Samarbejde med journalister, fotografer  

og tv-producere
•  Udvælge og oplæse baggrundsviden og kæde indslag 

sammen

Eksempler på indhold i net-avis og web-tv
•   Baggrundsartikler og historisk viden om fodbold
•  Nyhedsindslag
•  Reportage fra kampe, fan-grupper, stadion, hjælpere 

(og evt. spillere og trænere hvis adgang)
•  Stadion før og efter kampe
•  ..

I forløbet arbejdes med mindmapping og powerpoint i 
forbindelse med brainstorm.
Der arbejdes med journalistiske genrer såsom research, 
artikel, deadline, billedtekst, videobilleder.
Der arbejdes med digitalt kamera og arbejdes med bil-
ledtekst hertil.

Der arbejdes med video og videoredigering.
Der oprettes forum for net-avisen og net-tv på enten 
en åben eller en lukket kanal på internettet. Fora kan 
oprettes på enten skolens intranet eller gratis fora, som 
facebook.com, youtube.com, skoletube.dk. Disse tillader 
også flere forskellige fil-typer til upload, og det er mu-
ligt både at lave åbne og lukkede grupper/kanaler.

IT-Praksis…
Lydoptagelser: De fleste mobiltelefoner indeholder en 
diktafon, ellers kan en bærbar computer benyttes, samt 
et gratis lydprogram. 10

Billeder- og videooptagelser: Der skal bruges et eller 
flere digitale kameraer og videokamera, men igen kan 
elevernes mobiltelefoner være et glimrende alternativ 
og supplement. Ligesom web-cam også kan benyttes. 
Videooptagelser kan redigeres i fx ’Moviemaker’.

10 Eksempel: Audacity http://audacity.sourceforge.net/. I kan finde en vejledning 
til programmet under ’Lærer i grundskolen, Musik’ på www.emu.dk
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EN HISTORIE I BEVÆGELSE
I BILLEDKUNST

En historie i bevægelse I billedkunst

Eksempel på forløb
•  Eleverne undersøger og henter inspiration fra andre ste-

der hvor mennesker i bevægelse er fremstillet.  
Aviser, tv-billeder, malerier, tegninger..

•  Eleverne fotograferer, tegner, maler billeder af mennesker 
i bevægelser

•  Eleverne samarbejder med journalister og redaktører 
om at lave beskrivende og kommunikerende billeder til 
nyhedsindslag, reportager, avisartikler, fortællinger mm.

I billedkunst sættes der fokus på den praktiske billedfremstilling, kundskab om bil-
leder og visuel kommunikation. Eleverne får mulighed for at arbejde med at udvikle 
deres billedsprog, og omdrejningspunktet for arbejdet med billeder i denne sam-
menhæng kunne være mennesker i bevægelse.
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11 Referencer:
• ’Recreational football as a health promoting activity: a topical review’, Kru-

strup, 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 play-
ers’, Randers, Nybo, Petersen, Nielsen, Christiansen, Bendiksen, Brito, Bangsbo 
& Krustrup. In Scand J Med Sci Sports 2010: 20 (suppl. 1): 14-23



FODBOLD (- OG SUNDHED) 
I IDRÆT

Det er oplagt at arbejde med fodbold i idræt. Fod-
bold og idræt kan trækkes ind tværfagligt i forhold til 
de øvrige eksempler på forløb, men det kan også stå 
alene, og så kan der arbejdes med tekniske og taktiske 
færdigheder, grundlæggende bevægelser, sammenspil, 
småspil og fairplay. Forskere fra Institut for Idræt i Kø-
benhavn 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.11

Dårlig fysisk forfatning, som følge af en øget tendens 
til en inaktiv livsstil, er en ikke uvæsentlig årsag til en 
øget forekomst af hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, 
muskel-skelet besvær og skader og stofskifte relaterede 
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 det kan også opnås i fodbold.

Fodbold indeholder mange forskellige intense former 
for bevægelse: Accelerationer, sprint, retningsskift, 
spark, spring, løb og gang forlæns, sidelæns og bag-
læns, tacklinger og nærkampe, hvilket effektivt stimu-
lerer muskler, knogler, sener, led og konditionen. Udover 
de fysiologiske parametre er der også tekniske, taktiske 
og sociale aspekter involveret i fodboldspillet. 

På TV eller stadion 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 tekni-
ske detaljer og samspil, som ser legende let ud. Disse 
detaljer er ikke mulige at udføre uden træning, og de 
mest spektakulære kan kun udføres, efter at spilleren 
i timevis har eksperimenteret og leget med bolden. I 
spillet skal handlingen udføres med med- og modspil-
lere 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 fod-
bold på det niveau forbundet med en positiv sundheds-
profil. 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 sammen-
lignet med aktiviteter som styrketræning og løb var der 
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 over-
veje de anvendte træningsmetoder og miljø i studierne 
og den motivation, der har været hos forsøgspersoner-
ne til at deltage aktivt i spillet. Alt andet lige kan man 
ikke forvente, at der er en positiv sammenhæng mel-
lem det at stå passivt i et hjørne af fodboldbanen og 
de målte sundhedsparametre, og det vil således højst 
sandsynlig ikke være nok at dele eleverne i to hold og så 
spille en fodboldkamp – medmindre alle deltagere er 
aktive og involveret i spillet. Det skal måske gribes lidt 
anderledes an.

Men hvad kan vi gøre, for at eleverne er aktive og invol-
verede i en fodboldkamp?
En af metoderne er at ændre på holdstørrelserne. Jo 
færre på et hold, jo flere boldberøringer og involvering 
i spillet – og større mulighed for succes. Eksempler på 
organisering af småspil kan se i afsnittet, ’Fodbold-
turnering i matematik og idræt’. Jo bedre tekniske, 
taktiske og fysiske forudsætninger eleven har, jo større 
involvering kan man også forvente – ikke mindst hvis 
med- og modspillere er på samme niveau. Elementer 
af spillet kan øves i småspil, overtalsspil og fx sparke 
og skudøvelser. En anden mulighed er, at øge elevernes 
kendskab og forståelse for fodboldspillets roller og 
færdigheder. 

Den sidste mulighed gives der et eksempel på her. 
Eksemplet kan evt. kombineres med fysiske målinger, 
pulsmålinger mm. i relation til sundhed og træningsfy-
siologi.

Fodbold (- og sundhed) i idræt
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I skoleidrætten er der elever med stor spilforståelse og 
tekniske fodboldfærdigheder, og så er der elever, som 
aldrig har spillet fodbold – altså 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 sam-
tidig sætter 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 ressour-
cer til gavn for både den enkelte elev og holdet som 
helhed. 

Fodboldrollespillet er i udgangspunktet et 7-mands-
spil, 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, og alle spil-

12 Fodboldrollespillet er beskrevet første gang i ’Inspirationsmateriale, Aktiv Rundt i Danmark, 2005’ og igen i 2010  
  i artikler af Lene B Terp



lere vil 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 spillestile. På det ene hold 
forsøger spillerne konstant at drible og finte modstan-
derne, mens det 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 
og derefter navngive rollekortene med spillere fra de 
respektive lande.

Organisering af rollespillet:
Materialer: To fodboldmål (7-mands eller 11-mands) og 
hvad størrelsesmæssigt svarer til ca. en halv fodbold-
bane, 60-70 meter x 45-50 meter. En bold og overtræks-
veste eller bånd til det ene hold.
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.
Klassen deles i hold af 7-10 elever. Er der flere end 20 
aktive elever, laves et tredje hold.
Hvert hold vælger en træner, som er ansvarlig for op-
varmningen og for at taktikken overholdes.
De to hold trækker lod om at blive enten Rødt eller Blåt 
hold.
De to hold vælger et land og eleverne giver rollekortene 
navne på spillere fra de pågældende lande, og som 
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 kor-
tet/rollen fra den udskiftede.
I 2. halvleg skal træneren – i samarbejde med spillerne 
– forsøge at fordele rollerne hensigtsmæssig i forhold 
til den enkelte spillers færdigheder i relation til taktik-
ken, rollekortene og holdet.
Der spilles to halvlege af 10 – 30 min alt afhængigt af 
samlet tid.
Lav evt. en revanche-kamp, hvor der i perioden mellem 
de to kampe arrangeres træning af eleverne selv.
Andre roller/opgaver:
Det sker, at elever ikke kan være fysisk aktive i idræts-
undervisningen, 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 
dem klart, at det er en holdopgave, som skal løses. De 
vil blive udfordret på den måde, at de skal sætte ord på 
deres fodboldviden, de skal udvise stor grad af samar-
bejde 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 
eller prøvet.
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 begge hold, hvis der 
spilles 7 mod 7, da for mange udskiftere minimere den 
aktive spilletid.
Er der målvogtere i klassen så spil på 11-mandsmål. 
Benyt ellers 7-mandsmål.

Evaluering
Samtale om roller, taktik, fairplay, fodbold- og idræts-
kultur, intensitet, fodbold som motion. Kunne de to 
hold følge den fastlagte taktik og roller, og kunne del-
tagerne udfylde de opstillede roller, og hvad skete der, 
hvis de ikke kunne? Hvorledes greb de øvede boldspil-
lere spillet an? Hvad gik godt, og hvad gik ikke så godt? 
Hvorfor – og hvornår – var det ikke muligt at følge tak-
tikken? Hvorledes gik det, da holdene selv skulle fordele 
roller efter kompetencer?
Se evt. efterfølgende eller før fodboldforløbet en fod-
boldkamp på det lokale stadion, hvor eleverne analy-
serer kampen og spillernes roller på banen eller se en 
landskamp.
Snak med eleverne om roller, relationer og samarbejde.
Hvordan var intensiteten i spillet, og var der fysisk for-
skel på at spille de forskellige pladser og roller? 

Et fodboldrollespil
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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 bolde-
robring. Her forsøger spillerne at komme til at afslutte på mål. Hvis modstanderne 
får fat i bolden, forsøger holdet hurtigt at generobre den.

RØDT HOLD                     

LAND: _______________________________________

BILAG 1 / Kortet kopieres og udleveres til RØDT holds træner.

Et fodboldrollespil



Målmand:  __________________________

Def.: 
 1. Forhindrer bolden i at gå i mål…

Off.: 
 1. Sparker 10 ud af 10 gange langt op til angriberen.
 2. Alternativt trilles bolden ud til forsvarspiller  

– som så sparker langt!
   

Venstre forsvarer:  _____________________

Def.: 
 1. Dækker modstanderens angriber op i  

egen forsvarszone.
 2. Laver opbakning på anden forsvarsspiller.

Off.: 
 1. Sparker bolden langt frem mod angriberen
 2. Sparker bolden langt frem til kantspillerne

Højre forsvarer: _______________________

Def.: 
 1. Dækker modstanderens angriber op i  

egen forsvarszone
 2. Bakker anden forsvarsspiller op.

Off.: 
 1. Sparker bolden langt frem mod angriberen
 2. Sparker bolden langt frem til kantspillerne 

Defensiv midtbane: ____________________

Def.:
 1. Stopper gennembrud på midten af banen

Off.:
 1. Spiller bolden frem til angriber eller kantspillere
 2. Er støttespiller for angriber og kantspillere.
 3. Ligger uden for målfeltet ved indlæg

Højre kantspiller: _____________________

Def.:
 1. Stop gennembrud på kanten

Off.:
 1. Hold bredden i spillet 
 2. Løb til baglinien og spil bolden ind mod mål
 3. Løb ind mod mål til afslutning, når modsatte kant  

har bolden

 
Venstre kantspiller:____________________

Def.:
 1. Stop gennembrud på kanten

Off.:
 1. Hold bredden i spillet 
 2. Løb til baglinien og spil bolden ind mod mål
 3. Løb ind mod mål til afslutning, når modsatte  

kant har bolden

Angriber:____________________________

Def.:
 1. Læg hårdt pres på modstanderens forsvarsspillere

Off.:
 1. Scor mål – helst med hovedet!
 2. Spil bolden videre til kanterne og løb ind i feltet.
 3. Spil bolden tilbage til den defensive midtbane og  

løb ind mod mål 

RØDT HOLD                     

LAND: _______________________________________

BILAG 2 / 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.

Et fodboldrollespil
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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 spil-
lerne – tænker hele tiden på at score mål og lave nogle finurlige finter.

BILAG 3 / Kortet kopieres og udleveres til BLÅT holds træner.

BLÅT HOLD                     

LAND: _______________________________________

Et fodboldrollespil



Målmand: __________________________

Def.: 
 1 Forsøger at forhindre scoringer…
 2. Fungerer som ekstra sweeper

Off.: 
 1. Bolden spilles ud i fødderne til nærmeste  

frie medspiller 

Sweeper: ____________________________

Def.:
 1. Forhindrer modstanderen i at score og  

afslutte på mål

Off.:
 1. Dribler med bolden fremad hvis muligt
 2. Altid spilbar og støttespiller for midtbanespillerne
 3. Spiller korte bolde til midtbane eller backs

Venstre back: _________________________

Def.:
 1. Lukker for gennembrud på kanten
 2. Hjælper sweeperen i forsvarsspillet

Off.:
 1. Udfordrer den direkte modstander på kanten
 2. Spiller bolden til central midtbane eller  

til angriberne
 3. Går med i angrebene så ofte som muligt 

Højre back: __________________________

Def.:
 1. Lukker for gennembrud på kanten
 2. Hjælper sweeperen i forsvarsspillet

Off.:
 1. Udfordrer den direkte modstander på kanten
 2. Spiller bolden til central midtbane eller  

til angriberne
 3. Går med i angrebet så ofte som muligt

Central midtbane: _________________________

Def.:
 1. Stopper gennembrud på midten af banen.

Off.:
 1. Bliver centralt på banen i alle spillets faser
 2. Er støttespiller og hele tiden spilbar
 3. Spiller angriberne lige på eller i dybden 

Angriber: _______________________________
__

Def.:  
 1. Arbejder sjældent defensivt…

Off.:
 1. Scorer mål!
 2. Udfordrer og finter konstant den direkte modstander
 3. Spiller korte afleveringer til den anden angriber, den 

centrale midtbane eller ud til fremadløbende backs

Angriber: _______________________________
__

Def.:   
 1. Hjælper tit midtbanen med at forsvare 

Off.:
 1. Scorer mål!
 2. Udfordrer og finter konstant den direkte modstander
 3. Spiller korte afleveringer til den anden angriber, den 

centrale midt eller ud til fremadløbende backs 

BLÅT HOLD                     

LAND: _______________________________________

BILAG 4 / 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.

Et fodboldrollespil
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LINKS…
• Dansk Boldspil Union, www.dbu.dk 

Her findes masser af eksempler på øvelser og lege i ’øvelsesbanken’, 
landsholdsdatabase over alle spillere, information om alle DBU's 
landshold, samt træner-, dommer-  og lederuddannelser

• www.landsholdsklubben.dk
• www.facebook.com/Landsholdsfodbold.herreungdom
• www.facebook.com/Kvindefodbold
• www.facebook.com/Landshold
• UEFA, alt om fodbold i Europa, www.uefa.com 
• Fodboldens legestue, www.legestue.net
• EMU, www.emu.dk
• Undervisningsministeriet, www.uvm.dk
• Skoletube, www.skoletube.dk
• Youtube, www.youtube.com
• Facebook, www.facebook.com
• University College Syddanmark, www.ucsyd.dk 
• KOSMOS, videncenter for Børn, Sundhed,  

Kost og Motion, www.vicekosmos.dk 

Links



Rundt om bolden    |    61


