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Kom godt i gang med Kids Walk
Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samti-
dig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. 
Børneulykkesfonden arbejder for at forebygge børneulykker, og dette hæfte 
er derfor udarbejdet med tanken om at træne børns motorik, så de kan bev-
æge sig mere sikkert rundt i verden.

Børneulykkesfonden anbefaler, at Kids Walk afholdes et sted, hvor der er 
god plads, fx en skov, park, fodboldbane, løbebane, sportsplads, eller hvad I 
nu har adgang til i jeres lokalområde. Sørg for, at ruten er tilpasset børnenes 
alder i forhold til sikkerhed.

Læsevejledning:
På side 1 til 5 finder I de aktive lege, som I kan lave med børnene for at gøre 
gåturen anderledes og sjov. På side 6 til 8 finder I en række pause-lege, I kan 
bruge, hvis I vil stoppe op og tage en pause fra gåturen. I pauselegene er 
bevægelsen stadig i fokus, men her bliver børnene også udfordret på ting som 
smidighed og koncentration.

De fleste af legene kræver ingen materialer eller hjælpemidler. Andre kræver 
bind for øjnene eller ting til at markere med, såsom kridt, sten, grene eller 
lignende. Øvelserne stiger i sværhedsgrad, og visse af legene har også flere 
versioner, så sværhedsgraden kan justeres.

1) Tusindben 
Eleverne former et tusindben og laver kongens efterfølger. Efter lidt tid tager 
’hovedet’ af tusindbenet et skridt ud til siden, lader resten af tusindbenet 
gå forbi og kobler sig derefter på enden af tusindbenet. Fortsættes indtil alle 
børnene har prøvet at være hovedet.

2) Gang i kroppen version A 
I udvælger et punkt, som I allesammen hinker frem til. I kan også lave krab-
begang, englehop, frøhop, harehop, sprællemand, hoppe med samlede ben, 
kravle, trille, lave kolbøtter, gå på tæer, gå baglæns, lave trillebør (to og to), 
hoppe eller springe så højt/langt I kan (og fx give en voksen en highfive)

I skal bruge:
Leg 1 - 4 kræver ingen materialer. 
Leg 5 - 8 kræver: 
• ”Øer” – fx aviser eller papirark. I skal bruge en ø pr. barn (leg 5).
• Bind for øjnene til halvdelen af børnene – fx halstørklæder eller huer (leg 6+7).
• ”Forhindringer” – fx sten, grene, tøj, eller kridt til at markere en rute (leg 7).
• Bløde bolde eller ærteposer til halvdelen af børnene (leg 8).

Aktive Lege
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3) Gang i kroppen version B 

Børnene går sammen i hold á 4-5 og stiller 
sig bag et startpunkt. Første barn i rækken 
tager to spring ud og lægger sig fladt ned 
på jorden. Den næste løber ud, hopper over 
barnet, der ligger ned, tager yderligere to 
spring og stiller sig med spredte ben. Den 
tredje løber ud, hopper over den første, 
kravler under den næste, tager to spring og 
lægger sig ned. Børnene kommer til at ligge skiftevis fladt på jorden og stå 
med trekant-ben. Når alle børnene er på linjen, starter den bagerste med at 
springe igennem ’forhindringerne’. I fortsætter, indtil I når et bestemt punkt, 
som I har aftalt på forhånd.

Justér sværhedsgraden ved at:
- Lave en regel om, at man skal løbe baglæns/sidelæns/hinke, osv. 
- Lave flere forskellige positurer/’forhindringer’. 

Forslag til andre positurer: 
• Katte-positur eller hund-hovedet-ned yoga-positur. 
• Krølle sig sammen til en ’sten’. 
• Sidde i skrædderstilling og lave en cirkel med armene, som man kan kravle 
   igennem.

4) Hold balancen
Udvælg en afstand på en træstamme, en kantsten, et lavt stengærde eller 
lignende, hvor børnene kan gå på line hen til et punkt. 

Variation: Børnene går to og to lige eft-
er hinanden. Når de er halvvejs, skal de 
hjælpes ad med at bytte plads på linen, 
uden at nogen af dem rører jorden. 

5) På en øde ø
Børnene går sammen i hold á to, og hvert hold skal have to ’øer’. Hver ’ø’ 
skal være stor nok til, at begge børn lige akkurat kan stå på den på samme 
tid. Øerne lægges ud i forlængelse af hinanden, og begge børn går ud på den 
yderste ø. Uden at røre jorden løfter bagerste barn den bagerste ø og giver 
den til det forreste barn, som lægger den på jorden foran dem. Herefter går 
de over på denne ø, og sådan fortsætter de, indtil de når et punkt, I har aftalt. 
Undervejs skal børnene hjælpes ad med at bytte plads på øen, uden at nogen 
af dem rører jorden

Justér sværhedsgraden ved at:
- Lave øerne større eller mindre.
- Sige, at børnene kun må stå på ét ben, når de samler øen op, giver den 
  videre og lægger den ned igen, eller at de kun må bruge deres ikke-
  dominante hånd, når de håndterer øen.
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6) Blind ledsager
Dette er en tillidsøvelse, hvor børnene opfor-
dres til at tage ansvar og passe på hinanden 
samt være opmærksomme og bruge deres 
sanser. 
Børnene går sammen to og to, og den ene får 
bind for øjnene. Den anden leder herefter den 
blinde sikkert videre. Efter noget tid byttes der 
roller. 

Justér sværhedsgraden ved at:
- Lave en rute med forhindringer, fx 
  objekter man sammen skal gå henover 
  eller kravle under.  

7) Blindt forhindringsløb
Børnene går sammen i hold á to. Den ene har bind for øjnene, den anden 
står bag en markering og guider den blinde kun ved hjælp af ord. Den blinde 
skal guides igennem en zigzag-forhindringsbane, som I kan lave med sten, 
grene, tøj eller lignende. I kan vælge at sætte mange hold i gang på samme 
tid. Så bliver det mere udfordrende for den blinde at høre, hvornår det er éns 
egen makker, der giver instrukser. Når den blinde er blevet guidet frem til det 
punkt, I har aftalt, løber makkeren med op (og samler evt. ’forhindringerne’ 
op på vejen), og der laves en ny rute, hvor børnene bytter roller. 

8) Reflekslegen
Denne leg henvender sig primært til lidt ældre børn, da det kræver et vist 
niveau af kaste/gribe-motorik. Børnene går sammen to og to og står med 
et par meters mellemrum, mens de kigger i samme retning. Når kasteren 
råber ”NU”, kastes bolden/ærteposen, og griberen vender sig hurtigt om og 
forsøger at gribe den. I kan enten blive stående og kaste frem og tilbage, eller 
I kan gøre det til et løb, hvor kasteren – lige efter de har kastet bolden – løber 
forbi griberen og stiller sig yderligere et par meter foran. Herefter er det så 
’griberen’, der kaster bolden og løber forbi osv. På den måde kan børnene 
bevæge sig fremad. 

Justér sværhedsgraden ved at:
- Sige ”én-to-tre-NU”, for at griberen er mere forberedt på kastet.
- Ændre afstanden mellem børnene (jo tættere de står, desto hurtigere er 
   griberen nødt til at reagere).
- Beslutte, at kasteren varierer kastene og lægger dem en smule til højre eller 
   venstre, så griberen ikke kan regne kastet ud.

Det kan godt kræve et par prøveskud for kasteren at have styr på koordina-
tionen med at kaste og sige ”NU” på samme tid, og for griberen at vende sig 
til, at der kommer en bold imod én. Fortæl børnene, at det ikke handler om 
at være god til at gribe eller kaste bolde, men om at træne sin reaktionsevne 
og udfordre sig selv. Makkerens opgave er at give udfordring på et passende 
niveau. 
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Pause-lege

9) Cirkelleg
Alle børnene står i en cirkel. Én går ind i midten og bestemmer, hvordan man 
skal bevæge sig. De andre børn efterligner. Man kan hoppe, danse, løbe på 
stedet, lege robot – kun fantasien sætter grænser. Legen er færdig, når alle 
børn har prøvet at være i midten. Variation: Aftal på forhånd, at man skal 
bevæge sig som et dyr. 

10) Kluddermor
Der vælges ét eller to børn, som skal være ”kluddermor”. Resten af børnene 
stiller sig i en cirkel og holder hinanden i hænderne. Mens kluddermor ikke 
kigger, vikler børnene sig ind i hinanden ved at gå over og under hinandens 
arme og ind og ud mellem hinandens ben, uden at slippe hinandens hænder. 
Herefter råber børnene: ”Kluddermor, kluddermor, kom og kludr’ os op!” Det 
er nu kluddermors opgave at kludre op og få alle tilbage til udgangspunktet.

I skal bruge:
Leg 9 - 10 kræver ingen materialer. 
Leg 11 - 12 kræver: 
• En hulahopring (leg 11).
• Noget til at markere punkter med, fx kridt, sten, grene, tøj eller lignende (leg 12).
• Noget, der kan kastes, fx små sten eller ærteposer (leg 12).
• Bind for øjnene til halvdelen af klassen, fx halstørklæder eller huer (leg 12).

11) Hulahopring
Børnene står i en cirkel og holder hinanden i hænderne. En hulahopring 
hænger på én af børnenes arme. Børnene skal nu, én efter én, forsøge at 
kravle igennem hulahopringen uden at slippe hinandens hænder. Hulahop-
ringen skal hele vejen rundt i cirklen. 
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12) Skyd til måls 
Grav små huller i jorden eller tegn cirkler med kridt eller grene. Barnet skal 
kaste et vist antal sten/ærteposer fra en given afstand og ramme marker-
ingerne. 

Variation med blind makker: Børnene går sammen i hold á to. Den ene har 
bind for øjnene. Begge sidder bag en markering og har en lille bunke af små 
sten/ærteposer. En-to meter fra dem markerer I et afgrænset område (med 
kridt, sten eller grene). Den blinde skal forsøge at kaste stenene, så de lander 
inden for markeringen. Makkeren lægger nye sten i hånden på den blinde 
(dog uden at røre eller flytte på den blindes hånd) og guider kun ved hjælp af 
ord: ”Lidt længere/kortere, lidt mere til højre/venstre”. Efter noget tid bytter 
børnene roller.




