
FKI 226 – TURN – Sensorveiledning 
 

 

TURN I SKOLEN  
 

Spørsmålene krever korte og konsise svar. Du beregner selv omfanget av hvert enkelt 

spørsmål ut fra den tid du har til rådighet. 

Fiksering: 

1. Fiksering er en forutsetning for å kunne utføre en rekke øvelser i turn.   

Beskriv kort to øvelser du vil at elevene skal gjennomføre slik at de forstår hva det vil si å 

fiksere hele eller deler av kroppen. 

Eksempler på øvelser til fiksering: 

1. Stå fothåndstående (pushups-stilling): Eleven skal flytte seg rundt i sirkel uten å slippe 

hoften ned, armene går. 

2. «Tømmerstokk»: Eleven ligger på tvers over en matte. Armene skal være strake over 

hodet og bena skal ikke være nær gulvet. Elevene skal rolig rulle til siden, samtidig 

som kroppen holdes strak. 

3. Eleven ligger på ryggen, strak. Partneren skal løfte i føttene og eleven skal holde seg 

fiksert, opp og ned. 

4. «Trillebåre»: Eleven står i pushups-stilling. Partneren holder i føttene og skal slippe en 

og en fot. Eleven skal forsøke å holde seg så strak som mulig. 

5. En står på alle fire. Partneren skal ligge på tvers over ryggen og forsøke og være strak, 

samtidig holde balansen. 

6. Trille stokk: Partneren ligger strak (fiksert) på gulvet. Forsøk å vende han/henne når 

han/hun gjør motstand. 

Progresjon og differensiering 

2. Du skal ha turn på 7. trinn i en enkel gymsal med standard utstyr.  

Klassen skal jobbe med rulle bakover. Lag en liste med fem øvelser fra nybegynner (1) til 

utfordrende (5) for hvordan du ville bygd opp øvelsene for elevene slik at alle opplever både 

mestring og utfordring. 

 

Rulle bakover: 

1. Gyngestol (gyngehest)  

2. Gyngestol, høyt på nakke. 

3. Bruke ribbevegg eller partner for å sitte bakover. 

4. Rulle ned på skråbrett/springbrett med hendene i kryss bak nakke. 

5. Rulle med på skråbrett/springbrett med hånddisett. 

6. Rulle bakover med sikring 

7. Rulle bakover 



8. Rulle bakover i en serie med tre repetisjoner 

9. Rulle bakover og opp i håndstående 

 

 

Sikring 

3. Når du som lærer skal undervise turn i kroppsøvingsfaget, er det viktig å legge opp til 

progresjon ut i fra elevenes forutsetninger og tenke sikkerhet. Hvordan ville du lært elevene å 

sikre hverandre i øvelsen i turntimen fra oppgave 2? 

 

Rulle bakover: Eleven som skal sikre sitter på huk/ett kne ved siden av medeleven.  

1. Eleven tar tak i hoftene til medeleven og hjelper i rotasjonen over nakken. 

2. Eleven støtter i nakken og gir en dytt i bena for å hjelpe i rotasjonen rundt. 

 

 

 

Trampett – salto 

3. Gjennomføringen av en salto består av fire faser, hvilke? 

 

Tilløp - sats - svev - landing. 

 

5. Sikring er en viktig del ved bruk av trampett og spesielt ved rotasjoner. 

5a. Beskriv kort hvordan du sikrer en forlengs salto (hvordan du står og hvor du går inn for å 

hjelpe). 

 

Mottaker står med en fot på trampetten og en fot på tjukkasen. Mottaker griper eleven med 

nærmeste hånd på hofta og en hånd bak på ryggen (rotasjonsgrep) og fører eleven rundt. 

Mottakeren følger etter til en trygg landing er sikret. 

 

5b. Beskriv kort hvordan du sikrer en salto bakover (hvordan du står og hvor du går inn for å 

hjelpe). 

 

Mottaker står med en fot på trampetten og en fot på tjukkasen. Mottaker holder den nærmeste 

hånden på korsryggen til eleven, den andre hånden er klar for rotasjonshjelp på baksiden av 

låret. Mottakeren flytter seg etter bevegelsen og sikrer landingen på tjukkasen. 

 

5c. Når vi sikrer har vi spesielt tre oppgaver å tenke på når det kommer til hvorfor vi står der 

og passer på. Nevn en av disse oppgavene (mål med sikring). 

1. Ikke treffe/lande på trampetten. 

2. Ikke lande på nakken/hodet. 

3. Lande på tjukkasen. 


