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Aktivitet med slengtau er motiverende og

Organisering A:

utfordrer koordinasjonsevnen på ulike måter.

To par elever slenger tau på tvers av

For mange elever dukker det opp minner

løpsretningen. De andre elevene starter i den

fra barneårene, og elevene kommer ofte

ene enden av salen og løper igjennom tauene.

med forslag til videreutvikling av øvelser.

Elevene lager en jevn strøm gjennom tauene,

Kreativiteten stimuleres, og elevene utfordrer

og flere elever kan løpe ved siden av hverandre.

gjerne hverandre i nye hoppvarianter. Ved

Elevene løper tilbake til utgangspunktet på

å kombinere ulike løp- og hoppøvelser

sidene.

med stussing og føring av ball øker
vanskelighetsgraden.

Oppgaver til elevene:

Her er noen eksempler på slengtauøvelser

■ Gå/jogg igjennom tauene

som kan egne seg i kroppsøvingstimene.

■ Løp igjennom tauene

Øvelsene kan knyttes til oppvarming og

■ Øk farten, tauene skal fortsatt ikke berøres

koordinasjonstrening, men fungerer kanskje

■ Hopp minst to ganger i ett tau før du løper

best som en avveksling der målet for økta
rett og slett er å tilrettelegge for stor aktivitet,
bevegelsesglede og kreativitet hos elevene.
Husk at det bare er fantasien som begrenser
øvelsesutvalget.

videre til neste

Tauene slenges først motsols. Når elevene

Oppgaver med ball:

mestrer dette, kan tauene slenges medsols.

■ Gå/jogg igjennom tauene mens du stusser

For de aller fleste er det siste vanskeligere å

en ball

beherske. Utfordringen blir kanskje enda større

■ Løp igjennom tauene mens du stusser en ball

hvis det ene tauet slenges motsols og det andre

■ Gå/jogg igjennom tauene mens du fører en

medsols.

ball med føttene
■ Løp igjennom tauene mens du fører en ball

Videreføring:
Det er mange måter å øke vanskelighetsgraden

Organisering B:

på. Elevene kan f.eks. få beskjed om å benytte

Tre par slenger tau. Elevene fordeler seg i

ulike løpsvarianter som

grupper på 6–8 ved hvert tau. Elevene arbeider

■ høye kneløft

sammen to og to og starter inn i tauet fra hver

■ spark bak

sin side.

■ indianerhopp
■ sidehopp

Oppgaver til elevene:
■ Løp igjennom tauet til motsatt side

Organiseringsformen som er
beskrevet over, egner seg blant annet i
oppvarmingssammenheng. Når elevene
begynner å bli varme og er blitt kjent med
øvelsene, kan bruk av baller bidra til at flere
koordinative egenskaper utfordres.

■ Løp inn i tauet, hopp 4–5 ganger og deretter
ut av tauet til motsatt side
■ Løp inn i tauet, hopp 4–5 ganger og deretter
tilbake til utgangspunktet

Videreføring:

■ Løp inn i tauet mens du stusser ballen, hopp

Vanskelighetsgraden kan i første omgang økes

noen ganger samtidig som du fortsetter å

ved at tauet slenges fortere rundt. Elevene er

stusse ballen, deretter ut av tauet på motsatt

ofte veldig kreative på dette området, og gamle

side

minner fra barneårene vekkes til live.

■ Løp inn i tauene mens du stusser ballen,

■ Bamse, bamse, snu deg rundt

hopp noen ganger og spill pasninger med

■ Bamse, bamse, ta i bakken

partneren, deretter ut av tauet på motsatt

■ Bamse, bamse, ned på magen

side

■ Bamse, bamse, ned på rumpa

Organisering C:

Også med denne organiseringsformen kan

Samme organisering som under B, men hvert

bruk av baller bidra til at flere koordinative

par slenger to tau samtidig. De aller fleste vil ha

egenskaper utfordres.

mer enn nok med å klare å hoppe vanlig i dette
tilfellet. For de elevene som synes det er lett, er

Oppgaver med ball:
■ Løp inn i tauet med ballen i hånda, hopp
noen ganger og prøv deretter å stusse ballen
samtidig som du hopper, deretter ut av tauet
på motsatt side

det bare å la dem prøve med stuss av ball osv.

