
Motorikträning 5 - med redskap 
 
För att det inte ska bli stillastående undervisning eller lektioner där eleverna står i kö så bygger jag upp 
stationerna som små hinderbanor från långvägg till långvägg. Eleverna kör på samma station eller bana tills dess 
att jag säger byte.  
 
Övningar 
 
 
Station 1 
En matta där eleverna vid genomgången får välja en övning som de vill genomföra på mattan, exempelvis 
armhävningar, situps, plankan, x-hopp, skidåkning, upphopp osv.  
 
Material: 1 blå tunnmatta.  
 
 
Station 2 
En matta där eleverna vid genomgången får välja en övning som de vill genomföra på mattan, exempelvis 
armhävningar, situps, plankan, x-hopp, skidåkning, upphopp osv.  
 
Material: 1 blå tunnmatta. 
 
 
Station 3 
En bänk, stepup på bänk. 
 
Material: 1 bänk. 
 
 
 
Station 4 
Två mattor där eleverna vid genomgången får välja en övning som de vill genomföra på mattan, exempelvis 
armhävningar, situps, plankan, x-hopp, skidåkning, upphopp osv.  
 
 
Material: Två röda tunnmattor.  
 
 
 
  



Station 5  
En rundbana. Eleverna börjar att gå balansgång på bommen, när de kommer till slutet går de över till nästa bom 
och kör armgång till slutet. Sedan går det över till en bänk som lutar nedåt från en ribbstol, som de går nedför. 
Därefter över till vippbrädan för att sedan avsluta med att gå balansgång på en uppochnervänd bänk som ligger 
på två pallplintar.  
 
Material: 1 bom att gå balansgång på “lågt satt”, 1 bom att gå armgång i “högre en eleverna är långa”, 1 lutande 
bänk från ribbstolen, 2 bänkar till vippbrädan, 1 bänk uppochnervänd med två pallplintar under. Skyddsmattor 2 st 
under balansgång på plint, 2 st skyddsmattor under armgångsbomen samt pallplintar i början och i slutet. 2 
tjockare mattor under vippbrädan och en skyddsmatta under uppochnervända bänken med pallplintar.  
 
 
Station 6  
Eleverna klättrar från rep till rep för att sedan ta sig upp på den stora plinten och sedan ner till den lägre 
mjukplinten. Sedan jämfotahopp över häckarna.  
 
Material: Lianer/rep, hopprep mellan varje lian. En stor plint. Två delar mjuplint, 4 gula minihäckar.  
 
 
Station 7 
Väggen, eleverna springer och försöker ta sig upp för väggen. En åt gången får köra, måste hålla sig i mitten av 
tjockmattan. Sedan åker man på rumpan ner.  
 
 
Material: 3 bänkar lutande mot ribbstolen, fäst med hopprep runt bänkarna ordentligt. En tjockmatta knyt fast 
med hopprep. En långmatta att springa på.  
 
 
 
Station 8 
Airtrack, eleverna hoppar från ena sidan till den andra och går sedan tillbaka på sidan.  
 
Material: Airtrack, knyt fast med hopprep runt om, en mjukplintdel som skydd och en voltkudde som skydd.  
 
 
Station 9 
Eleverna kastar en kon i rockringen, lägger sig konen ner springer dom över tjockmattan och hoppar över 
plintarna för att sedan ta sig tillbaka samma väg igen. Sedan kastar man konen igen om den ställer sig upp får 
man springa banan igen men den här gången ta med sig en ärtpåse tillbaka som finns vid änden på banan.  
 
Material: Tre rockringar med höga koner i. Två mjukplintar, två delar, med en tjockmatta över. två övre delarna 
på mjukplinten vid början av tjockmattan. Två tunnmattor vid slutet av tjockmattan, två stora plintar att ta sig över. 
Till slut en hink med ärtpåsar på andra sidan de två stora plintarna.  
 


