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Alle  fortjener  at  opleve  glæden    
ved  at  bruge  sin  krop  

 
Findes der noget mere fantastisk og rørende end at opleve børn lege, udvikle sig og trives? At høre deres 
latter, når de har det sjovt sammen med andre børn? Eller fornemme den vilje, det gå-på-mod og den 
frygtløshed, som de udviser, når de vil gennemføre en aktivitet, der giver dem udfordringer? Og ikke mindst 
at se dem triumfere og være stolte, når noget lykkes? Nej, vel? 
 
For et barn med særlige behov vil dette ikke komme lige så naturligt som for andre børn. Men det betyder 
ikke, at barnet skal undvære disse oplevelser. Og det er med det udgangspunkt, at Blovstrød Håndbold 
Forening igangsatte initiativet Motorik og BoldTM, som er et tilbud målrettet til børn med motoriske 
udviklingsforsinkelser eller tilsvarende nedsat funktionsevne. Formålet er dels at styrke børnenes motoriske 
og sensoriske udvikling, dels at give børnene oplevelsen af, at det er sjovt at bevæge sig og bruge sin krop  
i rammer, hvor der er plads til, at man har særlige behov. 
 
Vi har gjort os en masse erfaringer, børnene har udviklet sig motorisk og socialt, og vi har ikke mindst haft 
det rigtig skægt sammen. Børnene oplever sig selv som et hold, og de er glade for - og fortrolige med - 
hinanden. 
 
Hæftet her er vores bud på, hvordan du som forælder, pårørende eller idrætsinstruktør kan give børn med 
særlige behov den samme glæde, som andre børn har ved idræt, og dermed være med til at give dem en 
god start på livet som aktiv idrætsudøver. Jeg håber, at du vil blive inspireret af øvelserne i hæftet, og at den 
inspiration bliver omsat til udvikling, samvær, forøget livskvalitet og sjov sammen med det helt specielle 
barn, som du kender. 
 
 
God træning! 
 
 

 
 
 
 
 
Lene Norden 
Blovstrød Håndbold Forening 
Formand 
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Om  konceptet  Motorik  og  BoldTM  

Målet  med  træningen  
Målet med træningen er først og fremmest at udvikle børnene 
motorisk igennem leg og på en sjov og motiverende måde. Vi 
har også et fokus på det at være en del af et hold, og der 
indgår ofte hold-øvelser, hvor vi opfordrer børnene til at 
samarbejde og heppe på hinanden. Holdfællesskabet giver 
børnene den gode  og at være en 
del af et team. Udover holdsamarbejdet, giver vi børnene 
andre sociale udfordringer, fx er det at kravle under benene 
på et andet barn i ståtrold, noget som børnene skulle vænne 
sig til at gøre. Det går til gengæld fint nu. 
 
Med disse fokusområder søger vi at give børnene glæde ved at bevæge sig og at løfte deres motoriske og 
tekniske niveau inden for almindelige områder som fx kast og grib og løb, så de måske på et senere 
tidspunkt kan få lyst til at deltage på almindeligt udbudte hold eller blot føle sig komfortable med at deltage i 
leg i deres vante omgivelser på vejen. 

Træningens  opbygning  
Træningen er bygget op med faste rutiner og uden for mange skift for at give børnene genkendelighed og 
tryghed i træningen. 
Træningen indeholder altid disse elementer:  
 
 Samling på små måtter og gennemgang af dagens program  for at skabe struktur og forudsigelighed i 

træningen 
 Opvarmning, da det får pulsen op og gør kroppen klar til at være aktiv. 
 Bold- og kasteøvelser, da bolde er et velegnet og fleksibelt træningsredskab og gode at træne motorisk 

planlægning og koordination med. 
 Sanseøvelser, da mange børn med særlige behov ofte har svært ved at bearbejde forskellige 

sanseindtryk og dette er en forudsætning for motorisk udvikling. 
 Bliv stærk-øvelser, da styrkeøvelser kan udføres, så de på en sjov og motiverende måde styrker 

børnenes muskelstyrke og udholdenhed.  
 Nedkøling på madrasser med mulighed for massage med små bolde og vejledning i ledkompressioner 
 Visuel understøttelse af programmet, da det giver mange børn et bedre overblik og derved er med til at 

skabe forudsigelighed. Hver aktivitet har en farve, fx er old og kast-  rød, og skiftene 
mellem aktiviteterne markeres ved, at vi samles på måtterne og viser et farvet skilt med næste aktivitet. 

 Mulighed for graduering efter udviklingsniveau, så vi arbejder indenfor børnenes nærmeste 
udviklingszone og derved kan blive ved med at motivere dem til deltagelse. 
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Forældrene  har  en  rolle  
Træningen er tilrettelagt, så en forælder/pårørende deltager sammen med barnet. 
På den måde kan barnet få den støtte og hjælp fra en, som er vant til at aflæse, om 
barnet er motiveret for øvelsen, eller om der skal justeres i den. 
 
Det selv at skulle tage del i sit barns fysiske aktiviteter kan være svært at lægge ind i 
et travlt hverdagsprogram, hvor man måske også skal bruge sine ressourcer på 
andre hensyn til barnet  eller på søskende. Derfor træner vi hver anden uge og 
supplerer træningen med inspiration til øvelser, som man kan lave hjemme uden 
særlig plads eller særlige redskaber. Det gør det overskueligt lige at tage 15 
minutter ind i mellem med en øvelse, som barnet har godt at af lave  eller som det 
bare har syntes var sjov til træning. 
 

Redskaber    
Aktiviteterne i dette hæfte er lagt an på, at man har en sportshal 
eller lignende til rådighed og med de redskaber, der sædvanligvis 
findes i en hal. Desuden har vi suppleret med enkelte ting, som er 
enkeltindkøb, fx små måtter/tæpperester, balloner, jersey-stof til at 
sy et stofrør af osv. 
 
Øvelserne kan imidlertid med en lille variation også laves hjemme  
med samme eller næsten samme udbytte. Alle øvelser har derfor et 
forslag til en hjemmeøvelse. 
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Sanseintregration     et  gennemgående  fokus  
 
At kunne bearbejde informationer fra sansesystemet er en stor del af den 
motoriske udvikling og kontrol, og derfor er det vigtigt at arbejde med sanserne. 
Fokus på sanseintegrationen er derfor gennemgående i motoriktimen, ikke kun 
sanseøvelserne. Det er primært den vestibulære, proprioceptive og taktile sans, vi 
arbejder med. 
 
Den vestibulære sans er bl.a. med til at registrere ændringer i hovedets stilling i alle 
retninger, både nedad, opad, rotation af hovedet og lineære bevægelser af 
kroppen. Det er denne sans, der gør, at vi kan holde balancen. Den vestibulære 
sans er også med til at skabe ligevægt i kroppen, når vi bevæger os og har derved 
også indflydelse på vores kropsholdning. Det er også denne sans, der regulerer 
køresyge og fortæller os, at vi bliver svimle. Tendens til køresyge og utilpashed 
ved bevægelse kan altså være tegn på en underudviklet vestibulær sans. 
 
  
Den proprioceptive sans kaldes også muskel- og ledsansen, og det er denne sans, 
der informerer os om, hvilke stillinger de forskellige kropsdele indtager i rummet. 
Denne sans giver besked til hjernen om at regulere musklernes spænding og 
derved leddenes bevægelse, fx at kunne spænde musklerne og slappe af, og at 
kunne strække og bøje sine led. Derved er træning af den proprioceptive sans 
også med til at øge vores kropsbevidsthed. Denne sans fortæller os noget om 
hvor meget styrke vi skal ligge i den enkelte bevægelse, hvor meget kraft der skal 
til i den enkelte muskel og i hvilken hastighed bevægelsen skal udføres. Når 
bevægelsen bliver flydende og velkoordineret er der tale om motorisk 
planlægning, som er noget, vi har arbejdet en del med i motoriktimen. 
Stimulering af det taktile sansesystem, følesansen, er også vigtig for børnenes 
udvikling. En korrekt bearbejdning af taktile sanseinformationer er med til at give 
tryghed, opmærksomhed, læring og vigtig for den sociale udvikling. Børnene får 
også en større begrebsmæssig erfaring og større forståelse af omverdenen ved 
stimulering af den taktile sans, fx ved at røre ved forskellige materialer. Træning 
af den taktile sans bidrager derfor også til at øge kropsbevidstheden. 

   

Claire Ludvigsen 
Blovstrød Håndbold Forening 
Instruktør 

Signe Lassen  
Blovstrød Håndbold Forening 
Konceptudvikler og tidligere 
instruktør 
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Opvarmning  
  
Vi varmer altid op med enten en form for traditionelle opvarmningsøvelser pakket ind i en stafet eller 
lignende eller ved en leg. Opvarmningen får børnenes puls op og gør dem klar til træningen, både i muskler 
og led og mentalt.  
  
  
Forskellige  løbeøvelser,  svingøvelser  og  benøvelser 
Beskrivelse 

Der bestemmes en banestørrelse. Hvis det foregår i en 
hal, så brug fx en håndboldbane på tværs. Det er en god 
passende længde. Derefter udvælges 5-6 slags øvelser, som 
børnene skal udføre fra den ene ende af banen til den 
anden. Det kan være fx være: 
 Almindeligt løb 
 Sving med armene eller kun håndled 
 Hoppe 
 Hinke 
 Gadedrengeløb 
 Krydsløb, hvor det ene ben krydser over det andet 

 
Det er kun fantasien der sætter grænserne. Lad gerne børnene selv komme med forslag. Det kan give nogle 
kreative og sjove øvelser.  
 
Træningsfokus 
Kondition, udvikling af den bilaterale koordination, dvs. evnen til at koordinere højre og venstre side af 
kroppen. 
 
Redskaber 
En bane der er stor nok 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan graduere ved at lave sværere øvelser, fx krydsløb eller at svinge armene hver sin vej, eller ved at 
øge i tempoet på øvelserne. 
 
Graduering i forhold til børnenes niveau sker desuden automatisk, hvis man lader dem selv komme med 
forslag til øvelser. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Da øvelserne ikke kræver nogle redskaber, men en smule plads kan 
mange af øvelserne laves derhjemme. Er der ikke meget plads. så 
lav øvelser, hvor barnet bliver stående samme sted fx sving med 
armene, hinke, englehop osv. Igen er det kun fantasien der sætter 
grænserne, så lad igen barnet komme med forslag. 
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Stopdans  med  hulahopringe  
Beskrivelse 
En masse hulahopringe lægges ud rundt omkring på gulvet. Når musikken begynder, skal børnene lave en 
opvarmningsøvelse. Hver gang, musikken stopper, skal man stille sig i en hulahopring. Der må gerne være 
flere i samme hulahopring. Når musikken begynder igen, skal man lave en ny øvelse. Øvelserne kan fx være 
løbe, spurte, gadedrengeløb, hoppe, hinke, krabbegang, svinge armene osv.  
 
Træningsfokus 
Opvarmning, koordination 
 
Redskaber 
Hulahopringe 
Musik 
 
Gradueringsmuligheder 
Gradueres gennem de opvarmningsøvelser, som børnene skal lave.  
Vælges, så de passer til børnenes udviklingsniveau. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves hjemme. Man kan stå på håndklæder eller puder i stedet for 
hulahopringe.  
  

  

Kæde-tagfat  
Beskrivelse 
Som almindelig fangeleg, men når man er blevet fanget, skal man tage fangeren i hånden og sammen skal 
man så fange de andre. Efterhånden som flere bliver fanget, bliver kæden længere og sværere at styre, og 
det kræver lidt koordination. 
 
Træningsfokus 
Kondition, koncentration, koordination 
 
Redskaber 
Lidt plads at fange på 
 
Gradueringsmuligheder 

 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves hjemme, hvis man har plads  og er mange nok! 
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Forskellige  stafet-lege  
Beskrivelse 
Stafetløb er en god måde at varme op på, fordi børn og voksne som regel bliver motiveret af konkurrence-
elementet. Desuden er det en god måde at stimulere team-spirit på, særligt, hvis man opfordrer børnene til 
at heppe på hinanden. 
Der findes masser af stafet-lege, fx: 
 Store sko-stafet)  stafet i lidt for store sko. Gerne nogle, som er så store, at børnene kan beholde deres 

egne træningssko på, og gerne slippers, så de er hurtige at stikke i og ud af igen. 
 Hulahopringe  barnet har to hulahopringe. Den ene lægger barnet foran sig. Så træder barnet ned i den 

og lægger den anden foran igen. Så træder barnet videre i den, tager derefter hulahopringen, han eller 
hun trådte ud af, og lægger den foran sig og træder ned i den osv. Træder man uden for 
hulahopringene, skal man fortsætte stafetten fra det sted, hvor man trådte ud af hulahopringen. 

 Krabbegang  Børnene går krabbegang 
 Hinke-stafet  Børnene hinker på det ene ben ud og på det andet ben hjem 
 Avis-stafet  Børnene bliver delt i to hold og løber stafet mod hinanden med aviser på maven. Taber 

man avisen, skal man samle den op og fortsætte stafetten fra det sted, hvor man tabte avisen. 
 Sækkeløb  en efter en hopper børnene i en sæk, rundt om en kegle og tilbage til den næste i rækken. 

Abegang  Børnene går foroverbøjet, med hænder og fødder på gulvet og numsen strittende op i vejret. 
 
Træningsfokus 
Opvarmning, kondition, koncentration, koordination, holdsamarbejde 
 
Redskaber 
Kegler til at markere banerne 
Store sko  et par for hvert hold 
Hulahopringe, to til hvert hold 
Avis-sider  en til hvert hold 
Sække, 1-2 til hvert hold (da de kan gå i stykker), sorte plastsække kan sagtens bruges 
 
Gradueringsmuligheder 
Gradueres gennem de stafet-lege, man finder på. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelserne kræver lidt plads at løbe på, men er ellers velegnet til at lege derhjemme. 
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Kongens  efterfølger  
Beskrivelse 
Børnene står i en række efter hinanden. Den først vælger en måde at gå eller løbe på, fx hoppe, 
gadedrengeløb, baglæns gang/løb, sidelæns løb, krabbegang osv. og de øvrige børn skal efterligne den første. 
Efter et lille stykke tid går den forreste bagest i rækken, og den næste person i række skal bestemme, hvad 
børnene skal lave. Fortsættes til alle har været igennem en eller to gange. 
 
Træningsfokus 
Opvarmning, koordination, koncentration 
 
Redskaber 
Ingen 
 
Gradueringsmuligheder 
Afhænger af de øvelser, som børnene vælger. Her skal de voksne måske guide børnene lidt, så øvelserne 
passer til alles udviklingsniveau. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves hjemme, hvis man har lidt plads 
  

  

Farvelade  
Beskrivelse 
En masse plastkugler i forskellige farver bliver spredt rundt i lokalet og 
børnene bliver tildelt en farve. De skal løbe så hurtigt de kan ud og 
hente bolde i deres farve og komme dem op i én eller flere spande. 
Der må gerne være musik til. 
 
Træningsfokus 
Opvarmning, kondition 
 
Redskaber 

Plastbolde 
Spande 
Musik 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan evt. lave øvelsen på tid eller i hold. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen kan laves med sokker i forskellige farver eller forskellige 
tennisbolde eller andre ting, der kastes ud i haven, og som børnene skal 
hente. 
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Boogie  Woogie  
Beskrivelse 
Alle står i en rundkreds, men man synger Boogie Woogie-sangen. Hvert barn bestemmer efter tur en 
kropsdel der skal rystes. 
 
Træningsfokus 
Kropsbevidsthed, koordination og blodcirkulation 
 
Redskaber 
Ingen 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelsen er svær at graduere, men der er forskel på sværhedsgraden alt efter, hvilken kropsdel, man skal 
ryste. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves hjemme på et minimum af plads  
  

  

Banke-banke-bøf  
Beskrivelse 
Alle står i en rundkreds. Et barn starter med at gå rundt om rundkredsen, mens han/hun klapper de øvrige 

 - -
-

godmiddag, 
i rundkredsen, og den anden skal banke-  
 
Træningsfokus 
Kropsbevidsthed, koordination, kondition, turtagning 
 
Redskaber 
Ingen 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan  
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kræver ingen redskaber, men dog lidt plads hvis man skal lave den hjemme 
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Alle  mine  kyllinger  kom  hjem 
Beskrivelse 
Bestem en banes størrelse. Jo flere børn, der er med, jo større kan banen være.  
 
Derefter vælges der en kyllingemor og en ræv, mens resten er kyllinger. Kyllingemor står i den ene ende af 
banen, mens kyllingerne står i den anden ende og ræven står i midten. 
 

 

 
 
Derefter løber alle kyllingerne hjem og ræven skal prøve at fange så mange som muligt. 
 
De fangede kyllinger udgår af legen, og legen fortsætter, indtil ræven har fanget alle kyllingerne. 
 
Øvelsen er god til en påsketræning. 
 
Træningsfokus 
Opvarmning, kondition, koncentration 
 
Redskaber 
En bane, der er stor nok 
 
Gradueringsmuligheder 
De fangede kyllinger kan hjælpe ræven med at fange de tilbageværende kyllinger, så der bliver flere og flere 
fangere, og det bliver sværere at komme fra den ene ende til den anden uden at blive fanget. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kræver ingen redskaber, så det er noget man kan lave der hjemme, hvis man er nok. 
  

  

Løbe  med  ærteposer  på  forskellige  legemsdele    
Beskrivelse 
Der bestemmes en banestørrelse. Hvis det foregår i en hal, så brug fx en håndboldbane på tværs. Det er en 
god passende længde. Børnene skal nu løbe med en ærtepose på sig, uden at den falder ned. Børnene kan 
selv finde på, hvor vi skal lægge ærteposerne, på hovedet, på skulderen, på hånden, på foden, på nakken osv. 
 
Træningsfokus 
Opvarmning, kropsbevidsthed, balancetræning 
 
Redskaber 
Ærteposer 
 
Gradueringsmuligheder 
Afhænger af, hvor man lægger ærteposen. Man kan også løbe med to eller flere ærteposer.  
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Brug en sammenfoldet vaskeklud, et par sammenrullede sokker eller lignende, hvis I vil prøve øvelsen 
derhjemme.   
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Fastelavns-opvarmningsbane  
Beskrivelse 
En bane rundt langs side- og baglinjerne i hallen sættes op, som børnene skal løbe igennem, mens de 
undervejs laver forskellige øvelser, fx: 
 Robotløb - sidelæns fra kegle til kegle med retningsskift i rette vinkler, se illustration nedenfor 
 Kænguruhop - med samlede ben fra hulahopring til hulahopring 
 Dykker og bjergbestiger - kravle under og over noget 
 Linedanser  noget, som de skal gå på line på 
 Racerkører  på rullebræt 
 Skiløberslalom  i mellem kegler 
 Gepard-spurt  spurt mellem to kegler 

 
Robotløb, illustration 
 

 
 
Træningsfokus 
Opvarmning, kondition, koncentration, styrke i benmusklerne, balancetræning 
 
Redskaber 
En masse kegler til at markere skiftene mellem øvelserne og forældre (eller skilte) til at vise, hvad man skal 
de forskellige steder. 
Hulahopringe 
Kegler og stænger til at bygge stativer, som børnene kan kravle under og over 
En omvendt lille bænk eller et tov, som børnene kan gå på line på  eller på stregerne på gulvet i en 
sportshal 
Rullebræt 
Kegler til at løbe slalom gennem 
 
Gradueringsmuligheder 
Nogle øvelser er lette og nogle er svære. Opvarmningsbanen kan varieres gennem de øvelser, der vælges. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelserne kan deles op, så man kun laver en enkelt øvelse ad gangen 
derhjemme  og kun dem, som plads og redskaber tillader. En kegle kan fx 
sagtens erstattes af en trøje, der lægges på gulvet/jorden. 
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Bold  og  kast  
 
Øvelser med bold og kasteøvelser er med til at fremme børnenes evne til at motorisk planlægge. Det er 
også øvelser, som er gode til at styrke den bilaterale koordination, hvor der udvikles på børnenes evne til 
at koordinere højre og venstre side af kroppen. Desuden vil børnene typisk få glæde af at være fortrolige 
med at kunne kaste og gribe.  
 
Til nogle af øvelserne indgår der en håndbold. Her anbefaler vi Select Duo Soft, str. 0. Den hopper godt og 
er god at holde på. Hvis børnene er over 10 år, kan man gå op i størrelse. 
  

  

Kaste-  og  trilleøvelser  
Beskrivelse 
Børnene får hver en (hånd)bold, ærtepose eller andet, der er egnet til at kaste med, og man skal derefter 
lave forskellige øvelser, fx: 
A. Hvor langt kan du kaste? 
B. Hvor højt kan du kaste (og gribe bolden igen)? 
C. Kaste og gribe med en anden (fx voksen) 
D. Trille bolden  evt. til en makker, der står ca. 10 m væk, og nå at løbe rundt om makkeren og tilbage til 

sin plads, inden makkeren har trillet bolden tilbage 
E. Kaste bolden mod touchball-ramme (en slags boldtrampolin) så hårdt man kan og skynde sig at fange 

bolden 
F. Trille bolden mellem benene på de andre børn, der står i en række efter hinanden med spredte ben, og 

løbe om bagest i række og samle bolden op, inden den er trillet væk. 
 
Træningsfokus 
Koordination, boldføling, kast og præcision, motorisk planlægning 
 
Redskaber 
Bolde, fx håndbolde, men andre bolde og ærteposer kan også bruges til nogle af øvelserne. 
Touchball-ramme 
God plads, i en hal eller udendørs 
Gradueringsmuligheder 
Man kan altid gøre øvelserne sværere ved at øge afstanden mellem kaster og griber. Man kan også graduere 
på præcisionen, fx ved at prøve at kaste gennem en hulahopring, på et mål, eller ramme en spand. 
 
Prøv også med lukkede øjne eller med ryggen til. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kast derhjemme  med en blød bold eller med et par 
sammenrullede sokker. 
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Bowling  med  kegler  og  håndbold  
Beskrivelse 
10 kegler stilles op som på en bowlingbane. Børnene triller efter tur en bold ned til keglerne. Det gælder 
om at vælte alle keglerne. 
 
Øvelsen er velegnet som holdkonkurrence, hvor to hold kæmper mod hinanden om først at få væltet 
keglerne på  
 
Træningsfokus 
Koncentration, turtagning, holdsamarbejde 
 
Redskaber 
Bolde, evt. en håndbold 
Kegler, eller 1½ l sodavandsflasker med vand i (det afhænger af boldens vægt og børnenes styrke, hvor 
meget vand, der skal i, for at flaskerne kan vælte) 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelserne gradueres ved at variere afstanden til keglerne. Der kan evt. gradueres individuelt, så man 
udligner eventuelle forskelle i teknisk niveau hos børnene. 
 
Skal spillet gennemføres hurtigere, kan man nøjes med at stille seks kegler op. 
 
Kan også laves som en fodboldøvelse. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Trille en tennisbold eller anden lille eller blød bold efter noget legetøj, der er stillet op forskellige steder i 
rummet. 
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Pas  på  bomben  
Beskrivelse 
Børnene står i en rundkreds og kaster en (blød) bold til hinanden. Et æggeur sættes på ca. 15 sekunder. Det 
er lunten. Når tiden er gået, eksploderer bomben. Det barn, der har bolden, når tiden er gået, skal vise 
eksplosionen i form af et englehop. Derefter fortsætter legen. 
 
Træningsfokus 
Kast med præcision og hurtige afleveringer 
Boldføling 
 
Redskaber 
En bold 
Et æggeur 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan skifte englehoppet ud med en anden øvelse, der passer til børnenes niveau, eller helt undlade at 
vise eksplosionen, så det ud
indgår i legen. 
 
Bolden kan skiftes ud med en anden bold, som er lettere eller sværere at gribe. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kaste til hinanden to og to eller i rundkreds. Fokus på at kaste hurtigt videre, men samtidig kaste så 
præcist, at den anden kan gribe bolden. 
  

  

Jorden  rundt  
Beskrivelse 
Børnene står i en rundkreds og et barn har en bold. Når legen sættes i gang, kaster barnet bolden til sin 
sidemand og begynder at løbe rundt om rundkredsen. Barnet skal nå hele vejen rundt og tilbage på sin 
plads, inden de andre børn har kastet bolden hele rundkredsen rundt. 
 
Træningsfokus 
Kast med præcision og hurtige afleveringer 
Boldføling 
 
Redskaber 
En bold 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan gøre rundkredsen større eller mindre alt efter børnenes tekniske niveau med bolden og deres 
tempo, når de løber rundt. 
 
Bolden kan skiftes ud med en anden bold, som er lettere eller sværere at gribe. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kaste til hinanden to og to eller i rundkreds. Fokus på at kaste hurtigt videre, men samtidig kaste så 
præcist, at den anden kan gribe bolden. 
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Indhent  bolden    
-

Forlag. 
 
Beskrivelse 
Børnene deles op i to lige store hold og står i en rundkreds skiftevis hold 1 og hold 2. En deltager fra hvert 
hold, der står over for hinanden, får en bold hver. De skal nu kaste bolden hurtigt videre til den næste på 
deres eget hold, som kaster videre til den næste på holdet osv. Det gælder om, at holdets bold skal 
indhente det andet holds bold. 
 
Træningsfokus 
Koncentration, præcision, hurtige afleveringer, holdsamarbejde 
 
Redskaber 
En bold 
Evt. overtræksveste, så man lettere kan se, hvem man er på hold med. 
 
NB: Den fungerer også, hvis man er et ulige antal. Så er der bare to fra samme hold, der må stå ved siden af 
hinanden. 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan øge afstanden mellem børnene efter teknisk niveau. 
Man kan sætte fire bolde i spil. Det kræver, at man er mange nok til at holde fire bolde i gang. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kasteøvelser to og to med blød bold eller et par sammenrullede sokker. 
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Undgå  den  store  bold  
-8 

Forlag 
 
Beskrivelse 
Der spilles på en bane, der er nogenlunde på størrelse med en badmintonbane, dvs. 13-14 m lang og ca. 6 
m bred. Børn og voksne deles op i to hold og står bag hver sin baglinje over for hinanden. En stor fitball 
placeres på midterlinjen, og et antal håndbolde, ca. svarende til antal deltagere, fordeles ligeligt mellem 
holdene. Det gælder nu om at ramme den store fitball med håndboldene, så den ruller ned mod det andet 
holds baglinje. Det er tilladt at være overalt på - og udenfor - banen, når man henter de kastede håndbolde, 
men når man skyder efter fitballen, skal man stå bag sit eget holds baglinje. Man kaster ikke efter tur. 
 
Vinderen er det hold, der først får fitballen ned over det andet holds baglinje. 
 
Træningsfokus 
Præcision i kast. Styrke i armene. Holdsamarbejde. 
 
Redskaber 
Fitball 
Håndbolde, str. 0, ca. svarende til en pr. deltager, men det er ikke så 
afgørende. 
En bane på ca. 13 m x 6 m 
 
Gradueringsmuligheder 
Banen kan gøres større eller mindre, alt efter deltager-niveau. Hvis der er 
forskel på deltagernes niveau, kan man lade nogle af spillerne få lov at gå 
tættere på den store bold, når de kaster. 
 
Aktiviteten kan gøres sværere ved at bruge mindre bolde, fx en fodbold, 
som skal rammes med tennisbolde. 
 
Man kan også prøve at tage en runde, hvor alle (eller kun de voksne) skal skyde med den modsatte hånd af 
den, som de plejer at kaste med. 
 
Man kan kaste efter tur, hvis der er behov for lidt mere styring af spillet. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kaste efter noget med præcision, fx med et par sokker eller lignende 
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Ryd  værelset  
Beskrivelse 
Der spilles på en bane nogenlunde på størrelse med en badmintonbane, dvs. 13-14 m lang og ca. 6 m bred. 
Børn og voksne deles op i to hold og står bag hver sin baglinje over for hinanden. Et antal håndbolde, ca. 
svarende til antal deltagere, fordeles ligeligt mellem holdene. Det gælder nu om at kaste boldene ned bag 
det andet holds baglinje. Det er tilladt at være overalt på - og udenfor - banen, når man henter de kastede 
håndbolde, men når man kaster bolde ned over det modstanderens baglinje, skal man stå bag sit eget holds 
baglinje. Man kaster ikke efter tur. 
 
Efter nogle minutter, stoppes spillet. Vinderen er det hold, der har færrest bolde bag egen baglinje på det 
tidspunkt, hvor spillet stoppes. 
 
Træningsfokus 
Styrke i kast. Styrke i armene. Holdsamarbejde. 
 
Redskaber 
Håndbolde, ca. svarende til en pr. deltager, men det er ikke så afgørende. 
En bane på ca. 13 m x 6 m 
 
Gradueringsmuligheder 
Banen kan gøres større eller mindre, alt efter deltager-niveau. Hvis der er forskel på deltagernes niveau, 
kan man lade nogle af spillerne få lov at gå tættere på de andres baglinje, når de kaster. 
 
Man kan også prøve at tage en runde, hvor alle (eller kun de voksne) skal skyde med den modsatte hånd af 
den, som de plejer at kaste med. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Udendørs  kaste med en (hånd)bold så langt, man kan 
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Fodboldøvelser  
Beskrivelse 
Børnene får hver en fodbold, og de skal så drible (evt. slalom) mellem kegler, aflevere to og to med den 
voksne eller et andet barn, skylde på må eller efter kegler. 
 
Træningsfokus 
Koordination, boldføling, motorisk planlægning 
 
Redskaber 
Bolde, fx håndbolde, men andre bolde og ærteposer kan også bruges til nogle af øvelserne. 
Touchball-ramme 
God plads, i en hal eller udendørs 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan altid gøre øvelserne sværere ved at øge afstanden, når der spilles to og to, og når der skydes på 
mål. 
 
Prøv også at skyde på mål med lukkede øjne. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Skud på mål i haven eller på et græsareal. Målet markeres med to trøjer på jorden 
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Svup  Caroline  
Beskrivelse 
Alle står og holder i en faldskærm, og en masse plastkugler hældes ud på faldskærmen.  
Faldskærmen løftes kraftigt op og ned, så kuglerne begynder at hoppe på den, mens man synger: 

 
 

 
Når alle boldene er hoppet af faldskærmen, skal børnene løbe ud og hente dem og smide dem op på 
faldskærmen igen. 
 
Træningsfokus 
Koordination, rum- og retningssans, motorisk planlægning 
 
Redskaber 
Faldskærm 
Plastkugler, fx farvede plasticbolde eller bordtennisbolde 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan stå med ryggen til faldskærmen 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen kan laves med et tæppe eller lagen og sammenrullede sokker. Kræver en lille smule plads. 
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Leg  med  balloner  
Beskrivelse 
Forskellige øvelser med balloner: 
A. Kaste op i luften og prøve at gribe 
B. Hvor højt op i luften kan du kaste/slå til ballonen 
C. Sparke ballonen til den voksne 
D. Puste ballonen rundt i huset 
E. Børnene får en ballon hver, som de skal holde i luften så længe som muligt. Det måles i tid eller ved 

antal slag til ballonen. 
F. Man står i en rundkreds (optimalt med 4-6 personer) med hinanden i hænderne. En ballon kastes op i 

luften, og det gælder om at holde bolden i luften så længe som muligt ved slag til den uden at slippe 
hinandens hænder. 

 
Træningsfokus 
Koordination, reaktionsevne, balance 
 
Redskaber 
Balloner 
Evt. fluesmækkere 
 
Gradueringsmuligheder 
De fleste af øvelserne er individuelle, så der tages automatisk udgangspunkt i barnets niveau. 
Øvelse E kan varieres med, at man kun/også må bruge hovedet, knæene, fødderne, numsen osv. Man kan 
desuden lade flere være sammen og på tur slå til ballonen. Det stiller også krav til rum-orientering, idet man 
skal nå at flytte sig, så makkeren kan komme til at slå til ballonen. 
 
Øvelse F kan gøres sværere ved, at hver anden person lukker øjnene, eller endnu sværere ved, at det kun 
er en person, der har åbne øjne, mens resten har lukkede øjne. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 

rammer noget. Der skal dog lige være lidt plads at boltre sig på. 
Øvelserne kan også laves udendørs. 
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Kast  med  ærteposer  
Beskrivelse 
Forældrene holder hulahopringe i luften som børnene skal kaste ærteposerne igennem. Ringene skal 
fordeles, så nogle er tæt på og andre lidt længere væk. Børnene skyder efter tur. Hver gang ærteposen 
rammer igennem en ring, får barnet et point. Børnene skal selv prøve at huske hvor mange point de har 
fået. 
 
Træningsfokus 
Koordination, koncentration, turtagning og hukommelse 
 
Redskaber 
Ærteposer, bolde kan også bruges 
Hulahopringe, eller andre ringe/spande eller lignende 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelserne gradueres ved at variere afstanden til hulahopringen, eller ved at gøre det areal, der skal rammes 
igennem mindre.  
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelserne kan laves hjemme med et par sammenrullede sokker og en pude eller andet at skyde efter. 
  

  

Dart  
Beskrivelse 
Børnene kaster efter tur, og der tælles point sammen. Kan udføres som individuel eller holdkonkurrence. 
 
Træningsfokus 
Koncentration, turtagning, evt. holdsamarbejde 
 
Redskaber 
Et dartspil med velcropile. 
 
NB: Man kan få forskellige dartspil med velcro-pile  også nogle sjove store skiver med fx dyr i junglen. 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelserne gradueres ved at variere afstanden til dartskiven. Dette kan også gradueres individuelt, så med 
udligner eventuelle forskellige i teknisk niveau hos børnene. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
De små dartspil med velcro er velegnede både til indendørs og udendørs brug. 
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Kast  smørklatten  på  risengrøden  (juleøvelse)  
Beskrivelse 

 op på 
faldskærmen fra en passende afstand. Man kan herefter lade bolden hoppe på faldskærmen og se hvor 
længe, man kan få den til at blive på faldskærmen  eller hvor hurtigt man kan få den til at hoppe af 
faldskærmen. 
 
Træningsfokus 
Kast med præcision 
 
Redskaber 
Faldskærm 
En blød bold eller lignende, gerne en gul bold, da det jo 

 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelsen kan bruges til børn på alle niveauer, da 
afstanden til faldskærmen kan fastsættes individuelt for 
hvert barn og gøres længere eller kortere for hver tur. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kaste efter noget med præcision, fx med et par sokker 
eller lignende 
  

  

Kaste  katten  af  tønden  (fastelavns-øvelse)  
Beskrivelse 
Der hænges en pap-fastelavnstønde, gerne med lækkert indhold i, fx sund slik, op, fx i målet på en 
håndboldbane. Børnene kaster efter tur en håndbold mod tønden i passende afstand fra tønden. 
Kattedronning bliver den, der først skyder hul på tønden. Kattekonge bliver den, der skyder indholdet ud. 
NB: Man kan sagtens skyde en paptønde ned med håndbolde. Vær dog opmærksom på, at det tager lang tid, 
hvis alt pappet skal skydes ned  medmindre der er nogle stærke børn/voksne imellem. Derfor kan det 
være en ide, at man bliver kattekonge ved at skyde indholdet ud eller bunden helt ned. 
 
Øvelsen passer godt til en sanseøvelse om at smage. 
 
Træningsfokus 
Øve kast  styrke og præcision 
 
Redskaber 
Paptønder, gerne med lækkert indhold i, fx sund slik 
Håndbolde 
 
Gradueringsmuligheder 
For at gøre det lettere/sværere kan man ændre på afstanden fra kaster til tønden. 
 
For at gøre udligne store forskelle i deltagerniveau, kan man lade de stærkeste/største kaste med modsatte 
hånd af, hvad de plejer. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kaste efter noget med præcision, fx med et par sokker eller lignende 
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Sanser  
 
Vi har stort fokus på at arbejde med sanserne som en del af træningsfokus gennem hele motoriktimen, men 
vi har også valgt at have øvelser, der helt specifikt har udvikling af sanserne som hovedmål. 
 
Nogle af øvelserne kræver, at børnene har bind for øjnene for at sætte den primære sans, synet, ud af 
funktion og udvikle de andre sanser. Nogle børn tager udfordringen op med det samme, andre er lidt mere 
tilbageholdende. Det kan være en ide, at børnene har deres eget tørklæde til at binde om sig, så de bruger 
det samme hver gang og kan øve sig i bare at have det på hjemme. 
  

  

Forhindringsbane,  der  stimulerer  den  vestibulære  sans  

Beskrivelse 
Der opstilles en bane med forskellige stationer, der fx kan 
indeholde: 
 Almindelig sjipning eller buesjipning 
 Fx snøre forældrene ind i et sjippetov ved at løbe rundt om 

dem 
 Selv blive snøret ind i sjippetovet og rulle ud 
 -leg med sjippetov 
 Slå kolbøtter, forlæns og baglæns 

 Stå på hovedet eller på hænder (med en voksens hjælp) 
 Blive rullet ind i en lang måtte med kun hovedet og fødderne 

udenfor (prøv også at rulle træneren ind i måtten) 
 
Træningsfokus 
At stimulere den vestibulære sans, koordination 
 
Redskaber 
Masser af sjippetove 
Måtter 
 
Gradueringsmuligheder 
Gradueringen ligger i de øvelser, man vælger. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelser med sjippetov hjemme, hvis man kan være udendørs 
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Muldvarp  
Beskrivelse 
Børnene gennemfører en forhindringsbane med bind for øjnene. Det er en god ide at prøve banen et par 
gange uden bind for øjnene først. Forældrene fører barnet, så ingen kommer til skade. 
 
Træningsfokus 
Den proprioceptive sans, følesansen, høresansen, hukommelsen, at flytte grænser 
 
Redskaber 
Afhænger af banen. Den kan fx bestå af: 
 Kegler med stænger, som man skal kravle under/gå over 
 En tyk madras, som man skal gå/kravle over 
 Et tov, som man skal gå på line på og mærke med fødderne, hvor det er 
 Hulahopringe  hoppe fra ring til ring, der ligger på gulvet 
 Kegler, som man skal gå slalom imellem 
 Ærteposer, som man skal træde på 
 En madras, som man skal trille hen ad eller slå kolbøtter på 

 
Gradueringsmuligheder 
Kun fantasien sætter grænser. Det er vigtigt at holde øje med barnets motivation. Nogle børn overskrider 
virkelig grænser ved bare at få et bind for øjnene. Så er det OK at gennemføre banen uden bind for øjnene 
mange gange først og evt. tage bindet af ved de forhindringer, som barnet er mindst tryg ved. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Alt efter hvor meget plads, man har indendørs og udendørs, kan man lave forhindringerne enkeltvis, evt. 
tage de forhindringer, som barnet synes var sjovest, eller øve de største udfordringer stille og roligt. 
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Beskrivelse 
Man er sammen i par og danser, hopper, løber osv. til musik. Når musikken stopper, skal den ene stille sig i 
en stilling, som den anden skal efterligne. Derefter byttes roller. 
 
 
Husk at aftale på forhånd, hvem der skal efterligne hvem. 
 
Træningsfokus 
Den proprioceptive sans, kropsbevidsthed, fantasien 
 
Redskaber 
Musik 
 
Gradueringsmuligheder 
Afhænger af kompleksiteten af de stillinger, man finder på. 
 
Man kan desuden gøre aktiviteten sværere ved at afkorte tiden mellem musikstoppene.  
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves hjemme. 
  

  

På  jagt  
Beskrivelse 
Børnene ligger på maven på rullebrættet med bind for øjnene. De skal nu lytte efter dyrelyden, som den 
voksne siger og fange dyret (den voksne) ved at skubbe sig frem med armene. 

 
Træningsfokus 
Høresansen, den vestibulære sans, den proprioceptive sans, høresans, styrke i ryg, nakke og arme. 
 
Redskaber 
Rullebræt 
 
Gradueringsmuligheder 
Legen kan gradueres ved: 
- at kravle rundt efter lyden i stedet for at ligge på rullebræt 
- at gå rundt efter lyden i stedet for at ligge på rullebræt 
- at droppe bindet for øjnene 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen kan laves uden rullebræt hjemme, hvor barnet kravler eller går efter lyden. 
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Blindebuk  på  rullebræt  
Beskrivelse 
Med bind for øjnene skal børnene følge de voksnes stemmer og rulle efter dem rundt i hallen. 
 
Træningsfokus 
Koncentration, følesansen, høresansen, den vestibulære sans, styrke i ryg, nakke og arme 
 
Redskaber 
Rullebræt 

 
 
Gradueringsmuligheder 
For at gøre det sværere, kan forældrene gå længere væk. 

 
ene skal rulle uden om, fx nogle kegler eller puder. De 

skal se forhindringerne, inden de får bind for øjnene. Dette stiller også krav til den proprioceptive sans 
(rumorienteringen) og hukommelsen. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Man kan lave den samme øvelse uden rullebræt hjemme, hvor barnet kravler eller går efter stemmen. 
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Tovbane  på  rullebræt  
Beskrivelse 
Børnene skal hive sig frem ved hjælp af tovet, som den voksne holder, mens de ligger på maven på et 
rullebræt. 
 
NB: Det er en god ide at binde tovet fast til en målstolpe eller noget andet i den ene ende, så den voksne 
kan holde tovet udspændt i den anden ende. 

 
Træningsfokus 
Den proprioceptive sans samt, styrke af muskler især i ryg, nakke og arme 
 
Redskaber 
Rullebræt 
Tov 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan gøre tovet længere, eller lave øvelsen på tid, eller som stafet mellem to hold, hvis man spænder to 
tov ud. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen kræver plads, og at man har et rullebræt. Derfor kan den være svær at lave hjemme. Man kan 
styrke musklerne i ryg, nakke og arme på anden måde, fx ved at lave en lille tovtrækning med et sjippetov, 
gerne siddende  
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Dyrelyde-lotteri  
Beskrivelse 

Spillet foregår som ethvert andet lotteri-spil, dog med afspilning af dyrelyde 
i stedet for tal eller billeder. Børnene inddeles i hold, som samarbejder om 
at gætte, hvilket dyr, der siger lyden. Vinderen er den, der først får hele 
pladen fuld. 
 
Træningsfokus 
Høresansen, samarbejde 
 
Redskaber 
Et dyrelyde-lotteri-spil. Kan købes hos www.lillebi.dk for 99 kr. 
 
 
Alternativt kan man downloade dyrelyde og lave sine egne spilleplader med billeder af dyr på. 
Husk, at sætte afspilningen på random/shuffle, så det ikke er den samme plade, der vinder hver gang. 
 
Gradueringsmuligheder 
Hvis man selv laver spillet, kan man graduere ved at lave lette og svære lyde. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves hjemme 
  

  

Blind  dirigent  
Beskrivelse 
Alle børn på nær én (dirigenten) har et musikinstrument hver. Dirigenten ser, hvem der har hvilket 
instrument. (Det er vigtigt at ingen spiller på instrumentet, inden vi går i gang). 
Dirigenten vender ryggen til de andre. En ad gangen spiller børnene på instrumentet, hvorefter dirigenten 
skal gætte, hvem der spiller og sige navnet. 
 
Træningsfokus 
Høresansen, koncentration og hukommelsen 
 
Redskaber 
Alt, der kan give en lyd fra sig, fx børnemusikinstrumenter og andet børnelegetøj med lyd, en klokke, et 
æggeur osv. 
 
Gradueringsmuligheder 
Efter hver runde kan børnene bytte plads/instrument for at gøre øvelsen sværere. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Man kan sagtens lave øvelsen hjemme. Den kræver ingen plads. Har man ikke instrumenter, kan man bruge 
noget andet, der kan lave lyde, fx slå med en grydeske på en skål, to grydelåg mod hinanden, klappe, knipse, 
sige ting med munden osv. 
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Find  din  ting  
Beskrivelse 
Alle børnene får en ting hver i hånden. Efterfølgende skal tingen ned i en spand fyldt med små bolde. Nu 
skal børnene en efter en finde den ting, de fik udleveret, ved at føle sig frem. 
 
Træningsfokus 
Koncentration, følesansen, hukommelsen 
 
Redskaber 
Spand, pose eller rygsæk 
Bordtennisbolde eller andre små bolde 
Forskellige ting, der er karakteristiske at føle på, fx en ske, en legoklods, et blødt tøjdyr. 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelsen kan gøres lettere/sværere ved at finde bruge større/mindre ting, som børnene skal finde 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen kan sagtens laves hjemme. Har man ikke bordtennisbolde, kan man fx bruge legoklodser, eller 
lægge tingene under et viskestykke. Her kan man tænke i at variere formerne og materialerne, som tingene 
er lavet af (rund, firkantet, flad, hård, blød, kold osv.) 
 
Er der kun et barn, kan man lade barnet gætte, hvilke ting, der er i spanden/under viskestykket. 
  

  

Tegne  på  ryggen  
Beskrivelse 
Den voksne tegner noget på barnets ryg, som 
voksne. Man kan også skrive et bogstav eller et tal. 
 
Træningsfokus 
Koncentration og følesans 
 
Redskaber 
Ingen 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelsen gøres lettere/sværere ved at lave mindre/mere komplicerede tegninger. Husk, at store tegninger 
føles tydeligere end små tegninger. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen er ikke pladskrævende og kræver ikke brug af redskaber, så den kan sagtens laves hjemme. 
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Smagsprøver  
Beskrivelse 
Børnene får små bidder, som de skal smage på. Når alle har smagt, taler vi om smagen (sødt, surt, salt, 
bittert) eller konsistensen (hård, blød, sprød osv.). 
 

lækkerier, som børnene skal spise/smage på. 
 
Træningsfokus 
Smagssansen, at klare nye udfordringer 
 
Redskaber 
Forskellige bidder at smage. Tænk gerne i sødt, surt, salt osv. Eller i at arbejde med konsistensen af maden, 
dvs. blødt, hårdt, sprødt mv. 
 
Tænk også i, at der skal være mange ting, som børnene godt kan lide. Det kan være meget 
grænseoverskridende at spise noget med bind for øjnene. 

 
Gradueringsmuligheder 
Man kan give børnene bind for øjnene eller lade være med at fortælle dem, hvad de skal smage. Det kan 
rykke grænser hos dem. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves derhjemme. Tænk meget i at bruge noget, som barnet kan lide. Husk, at motivationen for at 
smage nye ting er størst sammen med andre børn. 
  

  

Påskehønen  (påskeøvelse)  
Beskrivelse 
Børnene skal finde påskeæg, som er gemt rundt omkring i hallen. 
  
NB: Husk at gemme påskeæggene, inden træningen begynder, så børnene ikke ser, hvor de er gemt.  
 
Øvelsen passer godt til Bliv stærk-øvelsen med at puste til (påskehønens) fjer. 
 
Træningsfokus 
Syn og koncentration 
 
Redskaber 
Små (chokolade)påskeæg eller andet, der er velegnet at gemme 
 
Gradueringsmuligheder 
Størrelse og farve på påskeæggene, samt gemmesteder, bestemmer, hvor svær denne aktivitet er. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan sagtens laves hjemme  inde som ude 
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Bliv  stærk 
 
I dette afsnit har vi fokus på at øge børnenes muskelstyrke og udholdenhed og derfor er det også primært 
den proprioceptive sans, vi igennem aktiviteter og lege påvirker. 
 
Det vigtigt at give børnene mulighed for at udforske deres egen styrke og give dem nogle erfaringer med 
kroppen, som de kan overføre til dagligdagen. Gennem mange gentagelser af de enkelte øvelser træner man 
både børnenes udholdenhed og skaber genkendelighed for børnene 
  

  

Cirkeltræning  
Beskrivelse 
Der stilles forskellige stationer op med forskellige øvelser. Børnene laver øvelserne i ca. 2 min., mens der 
spilles musik. Derefter går man videre til næste øvelse. Alle prøver alle øvelser. Antallet af øvelser afhænger 
af antallet af børn og af, om man skal følges to og to eller klare øvelserne individuelt. 
Øvelserne kan være: 

 Gå på line på en streg eller en omvendt bænk 
 Hoppe på en stor hoppebold 
 Skyde på mål, håndbold eller fodbold 
 Spurter 
 Drible med en håndbold, evt. med en plasticfodbold 
 Hoppe eller hinke, enten mellem to kegler eller op efter en ting, fx en gummiring eller en ærtepose, 

som den voksne holder i en passende højde 
 Maverulninger 
 Gå trillebør 
 Englehop 
 Kaste og gribe en håndbold eller en blød bold til hinanden 

 
NB: Det er en god ide at holde en rækkefølge i øvelserne. Ellers kan man risikere, at alle mangler den 
samme øvelse til sidst. 
 
Træningsfokus 
Koordination, styrke, udholdenhed, den, proprioceptive sans, den vestibulære sans, turtagning og 
hukommelse 
 
Redskaber 
Afhænger af øvelserne, men fx to kegler til at spurte i mellem og til at markere en trillebørs-bane, håndbold 
eller andre bolde, måtter til at lave maverulninger på. 
 
Det er en god ide at stille en kegle op ved hver station, evt. også skilt med et billede, en tegning eller en 
beskrivelse af øvelsen, hvis der ikke er et selvforklarende redskab til at vise, hvad man skal lave. 

 
Gradueringsmuligheder 
Kan gradueres i det uendelige alt efter hvilke øvelser, man vælger. 
 
Man kan også lave cirkeltræningen som en holdkonkurrence to og to, hvor man får point for hver øvelse. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
De fleste af stationerne kan trænes som enkeltøvelser derhjemme. Start med en af dem, som barnet synes 
særlig godt om eller udviklede sig særligt gennem. 
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Forhindringsbane  
Beskrivelse 
En bane til hop, løb, rul, kolbøtter, gadedrengeløb, trillebør, kravlen og meget andet 
 
Det kan også være et hækkeløb, hvor børnene hopper over forskellige forhindringer i forskellig højde, 
længde, med samlede ben, med eller uden tilløb osv. 
 
Træningsfokus 
Styrke i arme, ben, ryg og nakke, koordination, den proprioceptive sans, den vestibulære sans 
 
Redskaber 
Kegler til at løbe slalom mellem eller to kegler til at spurte, løbe baglæns, lave gadedrengeløb, gå trillebør 
osv. imellem 
Kegler og stativ til at kravle under og over 
Et rør til at kravle igennem 
En madras til at trille eller lave kolbøtter på 
Et sjippetov eller andet til at gå på line på 
 
Gradueringsmuligheder 
Afhænger af, hvilke øvelser, banen består af 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kolbøtter, hop i mors og fars seng (hvis man må det hjemme!) 
Hækkeløb over legetøj og møbler derhjemme.  
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Spring  på  madras  
Beskrivelse 
Børnene skiftes til at løbe hen til madrassen og springe, hoppe, lave kolbøtter, lave baglæns kolbøtter, lande 
på maven eller andet. 
 
Træningsfokus 
Koordination, styrke, den vestibulære sans, turtagning 
 
Redskaber 
En stor tyk madras 

 
Gradueringsmuligheder 
Gradueres efter hvilke spring/øvelser, børnene skal lave på madrassen 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kolbøtter, hop i mors og fars seng (hvis man må det hjemme!) 
  

  

Gammeldags  tovtrækning  
Beskrivelse 
Man deles op i to nogenlunde lige stærke hold. Hvert hold holder i et tov med en knude præcis på midten. 
Det gælder om at trække det andet hold så langt mod sig, at knuden passerer en på forhånd fastlagt 
markering (i en sportshal kan man med fordel bruge stregerne på gulvet) 
 
Man 
rygbøjninger (hvor man maveliggende løfter brystet fra gulvet), tredje runde 10 englehop, fjerde runde 10 
spurter osv.  eller en straf, som vinderne bestemmer. 
 
Træningsfokus 
Styrke i arme, mave og ryg 
Samarbejde, styrke den proprioceptive sans 
 
Redskaber  
Et tov 
 
Gradueringsmuligheder 
Kan gradueres ved straffen til taberne. Man kan også lade vinderne lave nogle øvelser, hvis holdene ikke er 
lige. 
 
Alternativt kan man lægge et tidsaspekt ind, så alle får straf, hvis der ikke er fundet en vinder inden for en 
fastlagt tid.  
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan sagtens laves hjemme, hvis man har plads på en græsplæne. 
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Flyve  til  Afrika 
Beskrivelse 
Alle ligger på maven med arme og ben i vejret og er små flyvemaskiner, mens vi tager på en spændende tur 
til Afrika. Her møder vi en masse dyr. Hvert barn vælger et dyr, og vi efterligner dyrets lyde og bevægelser, 
fx en elefant, en krokodille med et stort gab (brug armene), en abe, der klatrer i træer (ribber), en gepard, 
der løber hurtigt, en flamingo, der står på ét ben, en krabbe på stranden, en frø, der hopper osv. 
 
Træningsfokus 
Ryg- og nakkemuskler, koordination, den proprioceptive sans. 
 
Alt efter, hvilket dyr, man er, træner man også den vestibulære sans, fx hvis man har hovedet nedad som en 
abe eller lignende. 
 
Redskaber 
Ingen 

 
Gradueringsmuligheder 
Afgøres af de dyr, man vælger. Tager man til et andet sted end Afrika, er der fx kænguruer, der hopper osv. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Kan laves i mindre målestok hjemme. 
  
  

Børne-hækkeløb 
Beskrivelse 
Alle børn lægger sig i en række. Den sidste i rækken rejser sig og springer over alle de andre børn en for en 
og lægger sig forrest i rækken. Gentages til man har været hele hallen rundt. 
 
Husk, at børnene skal holde ben og arme nede. 
 
Det er ligegyldigt, om man ligger på ryggen eller på maven. Det er, hvad børnene har det bedst med. 
 
Træningsfokus 
Koordination, kondition, hurtighed 
 
Redskaber 
Plads 

 
Gradueringsmuligheder 
Man kan lave aktiviteten på tid 
 
Man kan variere med sidelæns hop og baglæns løb, hvis man tør! 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Der skal ikke bruges redskaber, men øvelsen er pladskrævende, så øvelsen kan laves hjemme i haven eller 
på et stort græsareal. 
 
Ellers kan man lave en bane derhjemme med forskelligt legetøj og møbler som forhindringer. 
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Hulahop-slange  
-

Forlag. 
 
Beskrivelse 
Alle børn (og forældre) står på en række med hinanden i hænderne. Den forreste får en hulahopring, som 
vedkommende skal kravle igennem uden at slippe sidemandens hånd. Sådan fortsætter det ned gennem hele 
rækken, uden at man slipper hinandens hænder. 
 
Træningsfokus 
Koordination og samarbejde 
 
Redskaber 
Hulahopring 

 
Gradueringsmuligheder 
Man kan evt. prøve med lukkede øjne eller sætte to eller flere hulahopringe i gang, så flere i rækken 
arbejder samtidig. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Leg med hulahopring, fx kravle igennem en hulahopring, som mor eller far holder. 
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Bliv  stærk  i  lungerne  
Beskrivelse 
Børnene skal først løbe så hurtigt, at de bliver forpustede. Derefter laves forskellige pusteøvelser på gulvet. 
 
Træningsfokus 
Kropsbevidsthed, lungekapacitet, mundmotorik 
 
Redskaber 
Balloner 
Bordtennisbolde 
Fjer (evt. til påsketræning, så man puster til påskehønens fjer) 
 
Gradueringsmuligheder 
Øvelserne kan gradueres ved at lægge en form for samarbejde ind, så man skal puste på skift. Det træner 
også turtagning. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Puste til en tot vat eller en fjer. 
 
Man kan også sidde over for hinanden ved et bord og puste til en bordtennisbold eller en tot vat. Det 
gælder om at få bordtennisbolden først over modstanderens bordkant.  
  
  

Puste  til  bordtennisbold  (styrke  i  lungerne)  
Beskrivelse 
Børnene skal kravle, mens de puster en bordtennisbold gennem en bane. 
 
Træningsfokus 
Koordination, koncentration, den proprioceptive sans, lungefunktionen 
 
Redskaber 
Bordtennisbold 
Kegler, mv. til en bane 
 
Gradueringsmuligheder 
Man kan gøre øvelsen sværere ved at lave flere sving og andre forhindringer på banen. 
 
Forslag til hjemmeøvelse 
Øvelsen kræver plads. Derfor kan den være svær at lave hjemme. Man kan i stedet sidde over for hinanden 
ved et bord og puste til en bordtennisbold eller en tot vat. Det gælder om at få bordtennisbolden først 
over modstanderens bordkant. 
 
Man kan også lave en lille forhindringsbane på et bord mellem kopper bestik osv., som bolden skal pustes 
igennem 
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Cool  down  og  afspænding  
Alle timer afsluttes på måtterne med ca. fem minutters nedkøling og 
afspænding til beroligende musik. Nedkølingen er med til at få børnene til 
at slappe af efter fx en masse hop og spring og løb og markerer desuden 
afslutningen på timen. 
 
Hvis barnet ønsker det, kan den voksne give det let massage ved at rulle 
plastkugler henover kroppen på barnet. 
 

Nogle har også glæde af ledkompressioner, som er en metode, hvor man 
stimulerer den proprioceptive sans ved at trykke de store led mod 
hinanden. 
 
Et tip til musik er antistress-musik, fx Raimond Lap, Music4Brains. 
 
  
  

Anden  inspiration  

Pausebånd  
Det skal være sjovt at træne, og ikke alle dage er lige sjove. Heller ikke alle øvelser. For børn med særlige 
behov er motivationen en afgørende faktor. Det er derfor vigtigt, at børn  og voksne  ved, at det er 
tilladt at holde en pause, hvis barnet ikke er motiveret for at deltage i aktiviteten. Så trækker man sig bare 
ud og vender tilbage igen, når man er klar. 
 

Har man brug for en visuel understøttelse af det at tage en pause, 
kan børnene få et bånd over skulderen, som de tager af, når de har 
brug for en pause. Man kan også indrette et område til 
pauseområde med en anden form for aktivitet. Til mindre børn kan 
det fx være et badebassin fyldt med plastkugler eller 
bordtennisbolde, men pas på at pauseområdet ikke bliver for 
spændende! 
 
 
 

Joker  

børnene skulle udføre, når de hørte en bestemt lyd, fx et dyt i et horn eller et ring med en klokke. Det 
betød, at børnene skulle afbryde den aktivitet, som de var i gang med, for at udføre jokerøvelsen. 
Jokerøvelsen kunne være at spurte ned i den ene ende af hallen, at lave ti englehop eller maverulninger, 
eller favoritten: at fange den med hornet (og så gik hornet på omgang mellem børnene). 
 
Joker-øvelsen skal ikke være kompliceret, da børnene skal kunne udføre den umiddelbart, selvom de har 
fokus på noget andet i det øjeblik, at hornet lyder. 
 
Er børnene imidlertid i stand til at håndtere disse skift, er det en rigtig god måde at få en masse gentagelser 
ind i træningen.  
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Kom  godt  i  gang  

Motorik og boldTM har kørt i 1½ år og er pilot-testet, evalueret af 
deltagerne, justeret og evalueret af deltagerne igen, og vi synes nu, at 
vi har et tilbud, der matcher de forskellige særlige behov, som vi har 
mødt hos de børn, som vi har arbejdet med. Desuden har vi gennem 
træningen og dialoger med forældre/pårørende under træningen fået 
en masse erfaring, som gør, at vi er godt rustet til at tage imod andre 
unikke særlige behov. 
 
Prøv selv at lave et par af de øvelser, som dit barn motiveres/-
stimuleres mest af. Det er bedst at starte i det små, gerne med den 
samme øvelse mange gange, før der skiftes.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os  eller kigge 
forbi når vi træner, helst i træningstøjet, så vi kan få jer godt i gang. 
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Tak  til  
Børnene på holdet Aksel, Benjamin, Eva-Maria, Lærke, Mikkel, Olivia, Thor og Zennia og deres forældre, 
der villigt lod sig fotografere til hæftet. 
 

dit barn 1-  
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