
 

 

Trene på satsbevegelsen og lære om 

satsfot og svingbein. 

 

Læringsmål: Å kunne utføre en hurtig satsbevegelse på ett 

bein og å vite forskjell på satsbein og svingbein i 

lengdehopp. 

 

Kompetansemål:  Trene på og utføre ferdigheiter i utvalde 

lagidrettar, individuelle idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar 

Målgruppe: 5. - 7. trinn                                                                                                           

Utstyr: Rokkeringer (alternativt små hoppetau), to lange 

hoppetau. 

Denne økten er en god forøvelse til innføring av lengdehopp. Elevene trener hoppstyrke og en 

effektiv satsbevegelse. Øvelsen er også god for å utvikle løpssteget. Dersom denne øvelsen 

gjennomføres inne, kan det være lurt å ha små matter under rokkeringene for at de ikke skal 

gli på golvet. Hoppetau er et alternativ til rokkeringer. Les mer og se flere illustrasjoner i 

læreboken Friidrett for ungdom fra Fagbokforlaget. 

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1434210 

 

Innhold Tid Organisering Kommentarer  

Oppvarming:  

Øye-fot koordinasjon:  

1) Hopp forover og 

bakover gjennom ringen, 

ved å rotere den som et 

hoppetau. Med og uten 

mellomhopp.  

2) Få ringen til å 

rulle/rotere tilbake til deg 

og hopp over i fart. 

3) Rock med ringen rundt 

hoften. 

4) Få fart på ringen ved å 

rotere den rundt høyre fot 

mens du toucher bakken 

med venstre fot. Bytt bein. 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

Elevene har hver sin rokkering og 

er plassert med god avstand til 

hverandre. 

 

 

Hvis det ikke er nok 

rokkeringer, kan 

øvelse 1 gjøres med 

små hoppetau.  

 

 

 

 

 

 

Utfordrende øvelse 

for øye – fot 

koordinasjon 

 

 

 

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1434210


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hoveddel:  

Trene på  

1) Steghopp (sprunglauf) 

2) Hink på høyre og 

venstre fot gjennom 

rokkeringer.  

 
 

3) Sats på èn fot. Lære om 

satsfot og svingfot. Finne 

ut hvilken satsfot elevene 

foretrekker. 

 

 

15 -20 

min. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tre til fire rekker med fem 

rokkeringer etter hverandre, se 

bildet i venstre kolonne. Elevene 

må kunne velge mellom ulike 

avstander, slik at alle elevene har 

en avstand som passer for dem.  

Bruk faste avstander (for eksempel 

et visst antall «føtter») mellom 

ringene i hver rekke. Når elevene 

mestrer en rad og avstand godt, 

prøves den neste. 

 

 To lange tau (ca seks-syv meter) 

legges i en åpen, skrånende V. Det 

ene tauet fungerer som planke, det 

andre tauet skal man komme over 

uten å berøre det, se bildet. Landing 

på satsfoten (forøvelse til 

steghoppet i lengde). Bruk bare 

noen få skritt som tilløp. 

Prøv å satse med både høyre og 

venstre fot, for å finne beste satsfot. 

 

 

 

 

Rokkeringene kan 

forestille «glødende 

kull», for å fremme en 

hurtig satsbevegelse. 

Det er viktig å 

etterstrebe flyt og 

rytme i 

hoppene/hinkende. 

Ved hink må 

avstanden ofte 

justeres ned. 

 

Tauene kan illustrere 

en elv som må hoppes 

over. Elevene flytter 

seg gradvis utover 

«elven» etter hvert 

som de behersker 

øvelsen. 

Øv på å få et lite kort 

steg før satsen og 

raskt oppsving av 

svingfoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning:  

Hva har vi lært om 

satsbevegelsen?  

Hva var satsbein og hva 

var svingbein?  

Hva fikk vi til og hva var 

vanskelig? 

 

 

5 min. 

 

Elevene samles for samtale. 

 

Hva må vi øve mer 

på? 



 

 

Vurderingskriterier – Egenvurdering 

Aktivitet Dette klarer jeg Dette begynner jeg å 

få til 

Hva må jeg øve mer 

på? 

Gjennomføre 

steghopp 

(sprunglauf) med 

fart og rytme 

gjennom hele raden 

   

Gjennomføre hink 

på høyre fot 

gjennom en hel rad 

uten å stoppe 

   

Gjennomføre hink 

på venstre fot 

gjennom en hel rad 

uten å stoppe 

   

Forklare forskjell på 

satsfot og svingfot 

   

Satse over tauet og 

lande på svingfoten 

   

                               
 

 

 


