
Aktivitetsøkt for Gutter og Jenter,  
5.-8.klasse.  

Her har vi samlet noen øvelser som barn/ungdom (og gjerne hele familien)  
kan gjøre sammen.  
Vi oppfordrer til å opprettholde «turn-aktivitet» 1-2 dager i uken:) 

Treningen er lagt opp til å kunne gjøre ute i hagen, men kan selvsagt tilpasses 
dersom det er enklere eller nødvendig å være inne.  
(Nb: bildene er lagt til som hjelp til å forstå øvelsene, det er ikke nødvendigvis 
perfekt utførelse) 

Håper dette kan være til inspirasjon for god aktivitet! 

Lykke til med treningen! 

 

 



Oppvarming: 

1: «Hermegåsa»  
En er foran, og resten av familien løper bak. Førstemann bestemmer hva som skal 
gjøres og de som kommer bak må gjøre akkurat det samme. Her er det bare å bruke 
fantasien. Hopp, løp, rull, hinke, snurre, klatre......... 
Alle skal være foran minst en gang, ca 1min hver gang.  
Fortsett med denne øvelsen i ca 5-10minutter. 

2: Hoppe tau, hvis du ikke har et hoppetau- gjør de samme øvelsene, lat som du 
holder og svinger et hoppetau. 
40 hopp forover 
40 hopp bakover 
40 hink på høyre ben 
40 hink på venstre ben 

3: «Løp på stedet»  Bevegelsen går ikke fremover, du holder deg på samme plass. 
40 høye kneløft (knærne opp mot brystet) 
40 spark i rumpa 
40 løpeskritt på stedet, så raske som du klarer 

4: stå stille med kroppen, svinge på armene. Armene strake og så tett mot ørene 
som mulig. 
20 sving begge armer bakover  
20 sving begge armer forover 
20 sving med armene hver sin vei, en forover og en bakover 
20 sving med armene hver sin vei, men motsatt arm går bakover/forover. 



Lett tøying: 
Alle øvelser: tell til 30. Gjenta gjerne alle øvelser to ganger. 

1: Ta i bakken, bena samlet 

2: Ta i bakken, bena litt splittet 

3: Sitte med strake samlede ben, forsøk å ta tak i tærna 

4: Tøye skuldre, sitte på rumpa- armene holdes bak kroppen, skli fremover med 
rumpa, så langt du kommer 



5: Rulle på ryggen, armene ut til siden, forsøk å få bena i gulvet/bakken bak hodet. 

6: Sommerfugl, forsøk å få knærne ned i gulvet/bakken. 

7: Tøye fremsiden lår. Løft det ene benet bak kroppen opp mot rumpa. Forsøk å 
holde knærne sammen og press hofte lår fremover. Gjenta med begge ben. Dersom 
det er vanskelig å holde balansen, så støtt deg til en vegg E.l. 

8: Tøye skuldre. Strak arm som krysser foran kroppen, strak ut til andre siden. Bruk 
den andre armen til å presse armen inn mot kroppen. Gjenta med begge armer. 



Grunntrening: 
Alle øvelser bør gjentas 10-15 ganger. 

1: Høy plankeposisjon.  
Forsøk å stå med strake armer og lag en kul på ryggen. Se ned. En og en arm ned 
på albuer- så opp i samme posisjon. En arm av gangen. En runde med hver arm. 
 

2: Stå på huk, rull på ryggen med kul på ryggen, rull som en ball- opp å stå på huk 
uten å bruke armer. Armene strekkes fremover.  

 
3: Stå i vater. Ballanser på et ben. Forsøk å stå på strakt ben, armene ut til siden og 
løft benet opp bak. Prøv å telle til 10 hver gang. Gjenta øvelse på begge ben. 

4: Froskehopp. Sitte på huk, hoppe som en rakett rett opp i luften med armene over 
hodet. 



5: Balanse. Stå på et ben, prøv å få mamma/pappa/søster/bror til å miste balansen 
før du gjør det:) Dersom det er stor aldersforskjell kan den eldste stå på sitt «feil 
ben». Du kan skyve og dytte med armene- ikke slå! 

6: Ligge på en benk eller på bakken/gulvet, armene rett ut på bakken eller hold deg 
godt fast i benken! Bena skal være rette og peke rett opp i startposisjon, beveg 
begge bena samlet mot bakken (vannrett), løft opp igjen. Forsøk å ha hele ryggen 
nede på underlaget. Dersom man lager en «tunnel» under ryggen, må bena ikke gå 
så langt ned. 

7: Samme øvelse, utgangsposisjon. Men la bena gå i en pendel frem og tilbake. Hold 
bena samlet hele veien. Annenhver vei. 

 

8: Sitte på huk, skyv opp med tyngden på skuldrene. Forsøk å holde «spenning/
stram» mage/rygg. Start på å stå på hender. Se på hender, «kul på ryggen». 



9: Håndstående med ryggen inn mot veggen. Skyv opp i skuldre, bli så høy som 
mulig. Prøv å være rett som en strek, stramme mage, rygg og ben. Se skrått ned på 
hender. 

10: Håndstående med magen inn mot veggen. Skyv opp i skuldre, bli så høy som 
mulig. Prøv å være rett som en strek, stramme mage, rygg og ben. Se skrått ned på 
hender. 

11: Slå hjul. Forsøk å slå hjul på en rett strek, planke E.l. Forsøk å splitte bena så 
mye som mulig (spagat). Prøv også hjul med andre fot foran. 

12: Stå på hodet. Armer og hender lager en trekant. Ha først kontroll med bena inn 
mot brystet, så kan du rolig og kontrollert strekke de opp i taket. Stram mage! 


