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FORORD

HOLDTRÆNING - Motivation, metodik og målrettet træning omhandler 

træning for hold, holdtræning, også kaldet gruppetræning, for små hold 

på 3-5 op til 20-30 eller flere deltagere. 

Bogens principper er anvendelige i holdtræning for alle målgrupper med 

fokus på enten kondition, koordination og balance, styrke og udholdenhed 

eller bevægelighed eller kombinationstræning.

Bogen er skrevet til holdundervisere i mange sammenhænge og handler 

om alle aspekter af holdtræning med henblik på at inspirere til udformning 

af sund, motiverende og målrettet holdtræning.  

Bogens formål er at formidle praksisrelateret teori for såvel planlægning 

og programlægning som afvikling af holdtræning.

Bogen kan læses fra start til slut eller anvendes som håndbog til opslag 

og inspiration inden for udvalgte områder. 

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit. Første afsnit omhandler baggrund og 

træningsplanlægning. Andet afsnit fokuserer på træningens indhold fra 

opvarmning til nedvarmning og afrunding. Tredje afsnit er koncentreret  

om oplæg til holdtræning med forskellige træningsmål. 

Baggrunden for at skrive bogen er mange års erfaring med holdtræning

i både kommercielle og foreningsbaserede fitnesscentre samt undervisning 

for og sparring med de studerende på Aalborg Universitet og Syddansk 

Universitet, Trænerakademiet og Tradium fitness erhvervsuddannelse.  

En stor tak til lektor Annemari Svendsen, Idræt, Syddansk Universitet, for et 

væsentligt afsnit omkring målgruppeanalyse og til Naja Klærke Mikkelsen, 

cand. scient, Idræt og Sundhed, og ejer af N’MoveMent, for kommentarer 

og værdifulde input til bogen.

Marina Aagaard, MFT, ekstern lektor i idræt 
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I
Træningsteori og 
holdtræningslære

Denne første del af bogen omhandler baggrund, begreber, principper 

og praksis i forbindelse med holdtræning.

Målet er at sætte holdinstruktører i stand til at planlægge motiverende 

holdtimer, som er baseret på evidens og målrettet en sund, sikker og 

effektiv målgruppespecifik træning.  

 

Holdtræning skal – ligesom individuel træning – baseres på træning og 

øvelser, der kan forbedre såvel sundhed som præstationsevne og give 

deltagerne de ønskede resultater, hvilket øger den indre motivation og 

fremmer træningsvedholdenhed.
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1 | Sundhed, form og præstation

 

Dette første kapitel omhandler baggrundsviden for sund holdtræning. 

Nødvendig viden for alle, der planlægger og underviser i holdtræning,

da mange trænende langt fra er raske og instruktøren har ansvaret for 

træning, der forbedrer, ikke forringer, sundhed og præstationsevne. 

Baggrund og begreber
 

Fitness kommer af ‘fit’, at være egnet til overlevelse, og selvom fitness og 

holdtræning for mange primært drejer sig om at komme i form eller i bedre 

form er dette betinget af sundhed. 

I daglig tale refererer fitness til fysisk form og sundhed samt mere eller 

mindre målrettet træning på hold eller på egen hånd.

“Sundhed er fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære hos en person  

og ikke blot fravær af sygdom” (WHO). 
 

“Fysisk fitness er evnen til at udføre muskulært arbejde tilfredsstillende,  

og muskulært arbejde omfatter både kredsløbsarbejde, styrke og udhold-

enhed og smidighed” (WHO).

Træning (for hold) kan være helbredsrelateret eller præstationsrelateret, 

men de to hænger tæt sammen; optimale præstationer baserer sig på et 

godt helbred (figur 1.1, modstående side); helbredet kommer før alt andet. 

Selvom almen holdtræning på åbne hold hovedsageligt er gearet til raske, 

er der blandt de trænende mange, der har skavanker eller lider af en af de 

otte folkesygdomme, som fx type 2-diabetes.

 

Desuden er Danmark ramt af næsten en fedmeepidemi. Omkring hver  

anden voksne dansker er overvægtig og har højere risiko for at udvikle  

en lang række sygdomme (VFF, 2013).

Ogsål derfor er instruktøren nødt til at være vidende og opmærksom  

og sørge for ansvarlig instruktion og sund træning. 
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Sund holdtræning

Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende træning

Som almen holdinstruktør er man uddannet til at undervise i træning  

for raske og kun raske.  

Alligevel er der blandt deltagere på åbne hold både raske og de tilsyne-

ladende raske; de, der ser raske ud, men som bevidst eller ubevidst har 

sygdom eller skader eller er i risikogruppen for livsstilssygdomme.

Derfor skal holdinstruktører sørge for, at træningen på åbne hold er så 

sund som muligt, bl.a. ved at sikre at deltagernes eventuelle gamle skader 

og problemområder ikke provokeres og spørge (nye) deltagere om deres 

forudsætninger, form og helbred. Det optimale ville være en screening,  

en personlig samtale – og eventuelt testning – forud for træningen;  

en sådan screening er obligatorisk ved træning af syge. 

Et særligt mål kan være at træningen er målrettet sundhedsfremme  

og sygdomsforebyggelse. Grundet et stigende antal ældre og flere  

livsstilssygdomme er der behov for mere træning af den art.

Sundhedsstyrelsens definition af de to nøglebegreber er: 

Sundhedsfremme: ”En sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme 

den enkeltes sundhed, og dermed folkesundheden, ved at mobilisere 

borgerens – herunder patienters – ressourcer og handlekompetencer”.  

Forebyggelse: ”Sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre  

udviklingen af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og 

dermed fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden.” 

Bemærk, at syge bør træne på specialhold, på mindre hold målrettet 

målgruppen, og med specialuddannet instruktør, fx en fysioterapeut. 

Holdtræning til målgrupper med særlige behov bør udformes sammen 

med de relevante faggrupper, så programmet bliver sammensat rigtigt.  

Visse øvelser kan være kontraindikerede; være uegnede for nogen  

deltagere og målgrupper; vær opmærksom på symptomer og sygdom.
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Begreber inden for fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet Enhvert muskelarbejde, der resulterer i   

   at energiomsætningen øges; daglige 

    gøremål; rengøring, havearbejde, fritids-

   aktivitet, transport (gang, cykling, trapper).

 

Motion   Ustruktureret, eller struktureret, ofte   

   regelmæssigt – i fritiden – med henblik   

   på fornøjelse, velvære og sundhed. 

   Organiseret (trim) eller selvorganiseret.

 

Fitness   Målrettet, regelmæssig fysisk aktivitet   

   med henblik på at forbedre fysisk form,   

   velvære, sundhed og udseende; fx    

   vægttab, vægtøgning, bodybuilding.  

   Selvorganiseret eller organiseret.

Fysisk træning  Målrettet, planlagt, struktureret,   

   regelmæssig fysisk aktivitet med henblik 

   på at forbedre fysisk form, præstation,   

   og eventuelt velvære og sundhed.

   Organiseret eller selvorganiseret.

Idræt    Det nordiske ord for Sport for all.   

   Regelmæssig udøvelse; lystbetonet;  

   individuelle idrætter og holdidrætter; spil,  

   leg eller (venskabelig) kamp. Organiseret. 

Sport   Konkurrencesport.

   Målrettet, planlagt, struktureret, systematisk

   sport og relateret træning med henblik på  

   præstationsfremgang og konkurrence.

   Organiseret i forening. 
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Skader og forebyggelse

Holdtræning som aerobic, puls, og toning har en lav skadesrisiko; det er ikke 

kontaktsport og bevægelserne er begrænsede og kontrollerede. Alligevel 

kan skader forekomme. De to hovedtyper er: Akut skade og overbelastning.

Akutte skader 
Forstuvninger eller helt eller delvist overrevne sener eller blå mærker, d.v.s. 

blodudtrækninger, pga. fald eller tab af eller sammenstød med redskaber. 

I tilfælde af akutte skader er hurtig førstehjælp vigtig, så skaden mindskes.  

Dernæst skal genoptræning foregå gradvist, så kroppen får tid til at hele. 

Ved alvorlige (sjældne) skader bør genoptræningen foregå med professionel 

vejledning, så skaden ikke bryder op igen.

 

Overbelastningsskader  
Slid af ryggen, hofter eller knæ eller betændelse i skuldre, albuer, håndled, 

knæ eller fodled. Den type skader kan ofte forhindres ved korrekt trænings-

planlægning og teknik, men når først uheldet er ude, kan det være nødven-

digt med en kortere eller længere pause og dernæst gradvis genoptræning.

Specifikke indre eller ydre årsager kan gøre, at en tilsyneladende veltrænet 

person bliver skadet (ud fra Carstensen, 2007): 

Interne årsager til skader

•   Skæv storetå, hallus valgus
•   Nedfalden svang ‘platfod’
•   Overpronation, fod falder indad
•   Supination, fod falder udad
•   ‘Kalveknæ’, knæene falder indad
•   ‘Hjulben’, knæene falder udad
•   Stor benlængdeforskel
•   Meget korte eller svage muskler
•   Overbevægelige led, hypermobilitet
•   Stive el. ‘låste’ led,  
     ingen eller ringe bevægelighed
•   Træthed/svaghed (sygdom/skade)
•   Væskemangel
•   Psykiske faktorer 

Eksterne årsager til skader

•   Manglende opvarmning
•   For hurtig stigning i træningsmængde 
•   For stor træningsmængde
•   Store belastningspring 
•   Uregelmæssig træningsmængde
•   Forkert udstyr, for eksempel løbesko 
•   Gamle, udtrådte sportssko
•   Hårdt underlag, fx betongulv
•   Sved eller vand på (hal)gulvet, banen   
     eller i bade- og omklædningsrum. 
•   Forkert teknik, forkert bevægelse
•   Fald, træden forkert (fx stepbænk)
•   Træthed og muskeltræthed 
•   Manglende koncentration



15

Mange af de indre årsager kan opdages ved en holdningsanalyse og en 

fysisk test, hvilket kan anbefales. De fleste af de ydre, eksterne, årsager kan 

undgås ved omtanke og opmærksomhed under forberedelse og træning;

instruktøren bør undgå øvelser, der kan resultere i uheld og skader. 

Instruktøren kan i øvrigt informere om, at for lidt at spise og drikke i løbet af 

dagen, stress, for kort, hård opvarmning, kan give ubehag eller svimmelhed.  

Under sygdom med infektion eller feber må man ikke træne, da det nedbryder 

kroppen og kan medføre hjerteproblemer og muskelskader. Man bør heller ikke 

træne, når sanserne er sløvede fx under påvirkning af medicin eller alkohol.

Mange skader kan forhindres via

•	 Træning på det rigtige niveau

•	 Opvarmning

•	 Koncentration; fokus på andre, udstyr og øvelser, fx for at undgå fald 

•	 Hensyntagen til led; skuldre, albuer, håndled, fodled, knæ. hofter og ryg 

•	 Tilstrækkelig restitution

Alle træningssteder bør have en førstehjælpsprocedure, som er kendt af 

hele personalet. Førstehjælpskasse og isposer skal være let tilgængelige og 

introduceret til alle. Der bør være vand og juice ved tilfælde af lavt blodsukker.

Selvom der er relativt få skader i holdtræning, er der mange som møder op 

med gamle skader, fra løb eller boldspil, som kan bryde op i en ny akut skade. 

Akutte skader kan ofte undgås ved årvågenhed under træningen, men skulle 

skaden ske, behandles akutte skader efter RICE princippet:

RICE

R Rest   Ro    Stop aktiviteten. 

I  Ice   Is     20 min. ad gang; is ikke direkte på hud/hoved.

C Compress  Forbind    Elastisk forbinding, ikke for stramt.

E Elevation Løft    Hæv det skadede sted for at mindske hævelsen.

Ud over hensigtsmæssig træning er sund ernæring, samt tilstrækkelig søvn 

og restitution afgørende for at opnå gode resultater og forblive sund og rask.
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Skadeforebyggelse i holdtræning

Det er desværre ikke ualmindeligt, at overbelastningsskader forekommer på 

grund af overtræning, forkert øvelsesvalg og forkert teknik; overbelastning 

skyldes ofte at en lille fejl, et forkert løft eller trin gentages mange gange. 

En typisk overbelastningsskade i pulstræning (løb) er skinnebensbetændelse, 

der kan opstå på grund af:

• Overtræning: for tit, for hurtig fremgang, for mange gentagne, ensidige trin

• Forkert teknik (hoppen på tæerne)

• For dårlige eller slidte sko

• For hårdt gulv

Overtræning og træningsfejl
Afhængigt af graden af overbelastning anbefales i første stop eller nedsat 

aktivitet, dernæst langsom og gradvis optrapning af træningsmængden.

Overbelastning kan minimeres via bedre holdning, teknik og øvelsesvalg.

Under (gen)optræning skal man være opmærksom på at undgå: 

 

Løb og hop på tæer For hårdt, for længe; årsag til skinnebensproblemer. 

Step uden ukontrol Overstræk med belastning kan irritere akillessenen.

Lunge uden kontrol Sammenlukning med vridning kan irritere knæ.
 

Dårlig holdning  Fremoverbøjning af krop kan give træthed i lænden. 

   Fremskudt hoved kan irritere nakke. 

   Hævede skuldre giver træthed og dårlig træning.

Sko og gulve
To faktorer i indendørs holdtræning er sko og gulve. Fx puls bør udøves i aer-

obic sko med ekstra stødabsorption i forfoden. Ikke gymnastik- eller dance 

sko, der kun har en tynd, glat sål. Grundet de hurtige, gentagne hop og trin 

bør hælens fedtlag, fodens egen støddæmper, beskyttes med en god sko.

Skoene skal udskiftes med passende mellemrum afhængigt af hvor hyppigt 

man bruger dem. Bliver de for udtrådte og slidte, mistes stødabsorptionen.
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Træningsgulve er mange steder affjedrede, bøgeparketgulve. Nogle steder 

træner man dog på træ, tæppe eller linoleum lagt direkte over beton og  

i de tilfælde er (for megen) high impact, løb og hop, ikke anbefalet.

Er belægningen tæppe eller karatemåtter, er twist og drejninger risikable,  

da skoene kan hænge fast i underlaget, så knæene vrider. 

Samme problem opstår på stepbænke (gummioverflade); man skal være  

opmærksom og oppe på tæerne, spænde musklerne og evt. dreje med hop.

Også rengøring er en væsentlig faktor. Hvis gulvet er meget beskidt eller har 

en glat overflade eller er vådt, så stepbænke og slidebrædder og andet kan 

skride og skoene kan glide, øges risikoen for fald og skader væsentligt.

Kommer der sved på gulvet under træningen, bør det straks tørres af.

Gulv
Impact 

absorption
Modvirkning 
af pronation

Friction med 
aerobic sko

Anbefaling

Beton Meget dårlig Strålende Høj

Ikke anbefalet med 
mindre fødderne 
er tæt ved gulvets 
overflade hele tiden

Beton 
dækket 
af tæppe

Meget dårlig Strålende
Afhænger af 
tæppe

Værre end beton, 
overflade illuderer 
god stødabsorp-
tion uden at der er

Træ lagt 
direkte 
på beton

Meget dårlig Strålende God

Værre end beton, 
overflade illuderer 
god stødabsorp-
tion uden at der er

Karate- og 
gymnas-
tikmåtter

Strålende Meget dårlig Rimelig høj

Giver problemer 
for personer, som 
har tendens til at 
overpronere

Affjedret 
trægulv

God God God

I høj grad anbefalet. 
Et godt kompromis 
for majoriteten af 
deltagere [øvelser],

Tabel 1.1: Gulvtype og grad af absorption. Dr. Lorna og Peter Francis, 1989.
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Holdtyper og træningsmål 

I holdtræning er der seks overordnede kategorier, primære træningsmål:

Kondition   Puls, aerobic, steptræning, combat,

    intervaltræning, vandaerobic m.fl.   

    samt rohold, løbehold og holdcykling.

  

Koordination   Dance, latin, funk, ZumbaFitness m.fl.

    Balancetræning.

Styrke-udholdenhed  Bodytoning, stram op, BodyPump,   

    pilates, mave-ryg, coretraining.

Smidighed   Stræk, stretching, bevægelighedstræning.

Bodymind træning  Yoga, tai chi, qi gong, bodybalance m.fl. 

   

Kombinationstræning  Cirkeltræning, puls & styrke, step & styrke, 

    fitness boxing, spin og stræk. Hold med  

    to modaliteter kaldes også hybridhold.

Ovennævnte er hovedkategorierne, men der er mange overlap. Alle hold-

typer kan foregå med kroppen alene eller med redskaber. 

I kommercielle fitnesscentre udbydes der typisk 30-50 hold per uge, som 

hver har fokus på et hovedområde; holdet er dedikeret til en træningsform. 

Undtagelsen er hold som ‘puls og styrke’ og cirkeltræning, som sigter på 

blandet træning.

I forenings fitness udbydes normalt færre hold, da faciliteterne ofte skal 

deles mellem flere brugere. Oftest indeholder holdene blandet træning, så 

et aerobic-hold kan omfatte både konditionstræning og styrketræning.

Holdtræning kan ydermere foregå på et fast hold eller et åbent hold alt 

efter formål og målgruppe.
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Faste hold

Faste, eller lukkede, hold. Fx i mange foreninger, hvor alle holddeltagere 

starter i september og slutter i april. Dvs. at de samme kommer igen og 

igen, så man kan træne henimod et fælles mål, fx en afslutningsopvisning.

Faste hold ses også i fx fysioterapicentre med hold for målgrupper med 

særlige behov, der kræver små specialhold.

Åbne hold

Typisk i kommercielle fitnesscentre, hvor deltagere kommer og går og 

skifter mellem forskellige hold. Dvs. at instruktøren kan ikke være sikker 

på, at de samme deltagere kommer igen fra gang til gang. Tværtimod  

er der ofte både nybegyndere og meget øvede på samme hold. 

Hold kan desuden inddeles efter den måde holdet afvikles på:  

Ikke-koncept og koncept.

Frie hold, freestyle eller ikke-koncepthold  

Hold, som ikke er underlagt en fast ramme ud over det træningsmål og 

overordnede indhold, der nævnes i holdbeskrivelsen.  

Holdene kan varieres og udvikles fra gang til gang eller følge helt samme 

træningsoplæg i en kortere eller længere periode.

Fri og ‘freestyle’ betyder ikke at træningen er helt fri, eksempelvis spontant 

planlagt undervejs eller ustruktureret, men blot at der ikke er en fast plan 

eller koreografi, som skal følges (i en periode).

Fordel: Som deltager kan man få en varieret, progressiv og differentieret 

træning og som instruktør har man mulighed for at arbejde helt frit med 

træning og koreografi.

Ulempe: Mange steder er holdindholdet ikke beskrevet præcist nok eller 

instruktøren følger ikke det lovede indholdsoplæg, hvilket betyder at 

deltagerne ikke kan være sikre på indhold eller kvalitet.
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Koncepthold 

Hold, som er baseret på et fast for-koreograferet program, der følges i tre 

måneder i træk, fx det internationale Les Mills Body Training Systems, BTS, 

med bl.a. BodyPump. Nogle deltagere følger hold fast, andre kommer og går.

Der kommer stadigt flere koncepthold til, både internationale som Zumba 

Fitness og dansk udviklede koncepter. 

  

Fordel: Man ved, hvad man får som deltager og instruktøren kan koncen-

trere sig om at motivere i stedet for planlægning og øvelsesafvikling.

Ulempe: Det er stort set ikke er muligt at progrediere træningen fra let til 

tungt undervejs i forløbet og det kan blive kedeligt på grund af (næsten) 

samme musik og øvelser tre måneder i træk. 

Proces og resultat

Holdtræning bør hovedsageligt være procesorienteret. Mange deltagere 

træner sporadisk eller kun en enkelt gang på det aktuelle hold, så der bør 

være fokus på en optimal her-og-nu-oplevelse, ikke et eventuelt mål eller 

resultat langt ude i fremtiden. Samtidig kan man stadig træne målrettet:  

Procesorienteret og resultatorienteret træning udelukker ikke hinanden. 

Eksempel:

Instruktør: “Der går cirka fire gange, så har I lært det”. Instruktøren forud-

sætter, at deltagere 1) følger holdet fast og 2) har samme indlæringstempo.

Alle deltagere er imidlertid forskellige og en del lærer trin allerede første 

gang og får dermed fuldt udbytte. Selv de, som ikke lærer trin med det 

samme, får sandsynligvis alligevel sved på panden, forbrugt energi,  

og opnår dermed en træningseffekt.

Selve formuleringen kan også virke demotiverende; både begyndere og 

øvede kan tænke, at hvis man ikke har lært det nu, har man måske ikke 

fået nok ud af træningen. 
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Målgrupper

Almindelige træningscentre og holdinstruktørerer tilbyder og har ansvar for 

træning af raske. Det er dog ikke kun raske, der træner.

 

Raske
Ud over de raske er der mange, som bevidst eller ubevidst, træner med 

mindre skavanker, sygdom eller kronisk sygdom: de tilsyneladende raske. 

Derfor skal holdinstruktører altid udvise ansvarlighed og opmærksomhed. 

 

Særlige målgrupper 
Målgrupper som børn, unge, gravide, ældre og overvægtige; de kan i vidt 

omfang deltage i vanlig træning, så længe den er tilpasset de særlige 

forhold, der gør sig gældende for målgruppen eller personen. Eksempler: 

Gravide: Mave- og rygliggende øvelser erstattes af stående, siddende  

og knælende øvelser, high impact erstattes af low impact o.s.v.
 

Seniorer: Tydelig instruktion, tryg træning. Undgå fald for enhver pris. 

Start nemt, eventuelt med støtte, moderat tempo og guidede overgange.   

Målgrupper med særlige behov
Træningscentre tilbyder ofte træning for personer med lettere kronisk sygdom, 

livsstilssygdomme eller skader. Tilbydes der den form for træning, er det et 

krav at de fornødne faglige kompetencer er til stede. 

Livsstilssygdomme som sukkersyge ses desværre hos både ældre og unge. 

Instruktøren skal derfor uanset deltagerens alder og form, når relevant, 

spørge til skader og sygdom, evt. medicinbrug, som kan påvirke pulsen.

Syge
Almen holdtræning kan langt hen ad vejen tilpasses individuelt, men perso-

ner med sygdom, handicap o.l. skal have specielle programmer og øvelser, 

der typisk udformes i samarbejde med en læge eller anden behandler.

Træning og sygdom omhandles i Recept på Motion og Motion på Recept, 

af forsker Bente Klarlund Pedersen, i Motionsmanualen (www.plo.dk) og 

Håndbog i Fysisk aktivitet (www.sst.dk).
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Særlige og svage målgrupper

Det optimale holdtilbud til svage målgrupper er træning på små hold med 

maksimalt 4-8 deltagere og megen individuel instruktion. 

I praksis er der dog ofte er flere deltagere på specialhold for fx gravide, 

overvægtige og ældre, fx senior spinning, hvilket kræver at instruktøren er 

særligt opmærksom ved udformningen af programmet og i undervisningen.

Instruktøren bør informere nye eller svagere deltagere om også selv at 

udvise forsigtighed og ikke træne hårdere end at det føles overkommeligt; 

lytte opmærksomt til kroppens signaler og sige fra, hvis nødvendigt.

Som i coaching skal instruktøren være dygtig til at stille åbne spørgsmål,  

så deltagerne fortæller, hvordan de opfatter træningen og hvilken hjælp  

og vejledning de reelt har behov for.

I holdtræning for særlige målgrupper gælder, at det overordnede indhold i 

træningen er som vanligt, med opvarmning, kredsløbstræning eller muskel-

træning samt udstrækning, men med modifikationer relateret til holdtype, 

niveau og målgruppe. Instruktøren bør sætte sig ind i målgruppens karak-

teristika og tage særlige hensyn under træningen.

Hensyn og anbefalinger 
Holdinstruktøren skal være opmærksom på, at svage udøvere virkelig er 

svagere. En instruktør i topform kan have svært ved at vurdere hvad der 

for deltagerne er lav, middel, høj intensitet. Instruktøren skal derfor 

• Kende de særlige forholdsregler, der gælder for målgruppen

• Fortælle hvordan deltagerne selv kan vurdere og justere intensiteten

• Give modifikationer og øvelsesalternativer i løbet af træningen.
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Kendetegnende for svage deltagere, helt utrænede nybegyndere, novicer, er:

•			Fysisk	dårlig	form,	ringe	kondition 

•			Begrænset	bevægelighed 

•			Ringe	muskelstyrke

•			Dårlig	holdning

•			Muskelubalancer

•			Dårlig	koordination

•			Sygdomme/skavanker

•			Utrygge	ved	de(t)	første	træningspas

     

Bemærk, at generelle træningsretningslinier for svage personer ofte angiver 

slutmål, ikke procesmål. Derfor skal instruktøren altid tage hensyn til den 

enkelte og eventuelt starte endnu lettere end jf. anbefalingerne.

Træning for svage målgrupper

• Opvarmning og nedkøling er ofte længere, hhv. 8-15 minutter og 

5-10 minutter, afhængigt af træningsvarighed og intensitet, og 

med gradvis progression. Ingen brat stigning eller fald i intensitet. 

• Kredsløbstræning, 5-30 minutter, tilpasses målgruppen (ift. koor-

dination, intensitet og impact). I holdtræning ingen eller få hop      

og ingen hurtige retningsskift og drejninger. Bemærk, medicin kan 

påvirke puls; undgå pulsmåling, brug følt anstrengelse, Borg-skala.  

• Muskeltræning skal fokusere på teknik, stabilitet og lette øvelser 

(isolationer), 1 sæt a 4-16 repetitioner (ved 6-20 RM) afhængigt af 

øvelse. I starten kun med kropsvægt og ingen eller laveste vægt.  

• Udspænding med stræk a 30-60 sek., som deltagerne let kan 

opfatte og mestre og stillinger, der er lette at komme ind og ud af.
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Motion På Recept

Der er veldokumenteret at træning har en positiv effekt ved forebyggelse  

og behandling af en lang række sygdomme – og giver som en sidegevinst: 

Øget livsglæde, bedre selvværd, bedre livskvalitet og større socialt netværk. 

Derfor har der fra 2003 været forsøg med Motion På Recept: Lægen kan 

skrive en henvisning til motion eller vejledning (Motion i Håndkøb).

  

De primære målgrupper for Motion på Recept har været utrænede med 

type 2 diabetes, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. 

Motionen er foregået hos fysioterapeuter i fysioterapicentre.

Træningsrammerne for Motion på Recept (Zacho, 2009): 

•	 Primært som holdtræning (fx 8-12 forskellige deltagere).  

•	 Underholdende	motion samt målrettet træning, så man påvirker  

patienternes sundhed og form i tilstrækkelig grad.  

•	 Overvægt af konditionsgivende aktiviteter og en vis mængde mål-

rettet styrketræning hver gang; fx ved at hele holdet en del af tiden 

laver moderate fælles aktiviteter og en del af tiden arbejder individuelt 

med styrke og kondition.  

•	 Gerne musik og redskaber, fx bolde, bænke o.l. til varieret aktivitet.  

Indbyder nærområdet til det kan man med fordel starte eller afslutte 

nogle træninger med 20 min. stavgang udendørs.  

•	 Udstyr	til	målrettet	træning; konditionsmaskiner, fx cykler, og 5-6 

styrkemaskiner, benpres, brystpres, rygtræk, knæstrækning og mave- 

og lænderygmaskiner, så hele holdet kan være i gang samtidigt ved 

forskellige stationer eller to og to.
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Motion på Recept findes stadig, både under dette og andre navne. Selvom 

der i den indlede periode med Motion på Recept forsøget har været gode 

resultater, har der desværre også været praktiske problemer, der betyder, 

at det ikke har været en udelt succes. Især har der været et stort problem 

med frafald både under og efter forsøgperioden, og for en varig effekt af 

interventionen, træningen, er det vigtigt, når det ordinerede forløb stopper, 

at patienten (borgeren) bliver ved med at træne.

Mange mennesker har svært ved at fastholde et vist fysisk aktivitetsniveau  

på egen hånd. Det kan der være flere grunde til, men forskning peger på 

manglende social støtte som den hyppigste årsag. Derudover oplever 

mange patienter, at der ikke er nok motionstilbud i lokalmiljøet. 

Endelig tyder forskningen på, at moderat motion såsom gåture giver lavere 

frafald end motion med høj intensitet. 

Forskellige former for fysisk aktivitet appellerer til forskellige patientgrupper. 

For eksempel er overvægtige patienter i mange tilfælde bedre til at fasthol-

de et forhøjet fysisk aktivitetsniveau, hvis de træner på et hold i en gymna-

stiksal. Omvendt viser det sig, at mange ældre patienter med forhøjet 

blodtryk gerne vil træne derhjemme (www.sst.dk).

Udfordringen for instruktører og trænere er at tilbyde forskelligartede 

aktiviteter, som motiverer de, der ikke tiltales af traditionel træning. 

Der skal tænkes bredere end de sædvanlige programmer, for at få 

inaktive og svage målgrupper i gang med at motionere.

Valgfrihed, følelsen af succes, sjov samt sociale aktiviteter, her iblandt 

træning på hold med andre, er nøgleord i motivation og compliance – et 

udtryk, der anvendes i sundhedsregi om overholdelse eller vedholdenhed. 

Så de faktorer bør fungere som en rød tråd i forbindelse ved programlæg-

ning for svagere målgrupper såvel som for raske veltrænede deltagere.
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2 | Motivation og adfærdsændring

Deltagernes lyst til træning er afgørende for vedholdenhed. Dette kapi-

tel rummer nøgleinformationer omkring udformning og afvikling af mere 

motiverende holdtræningstimer.

Adfærdsændring og nye vaner

Ved adfærdsændring eller vaneændring som fx fra at være fysisk inaktiv 

til at være fysisk aktiv, befinder man sig ifølge den Trans-Teoretiske Model 

for Fysisk Aktivitet (Marcus, 1992) på såkaldte forandringsstadier med 

hver sin relevante strategi.

Den Trans-Teoretiske model, TTM-modellen, blev oprindeligt udviklet af 

James Prochaska og DiClemente i forbindelse med rygestop, men model-

len benyttes også ved vægttab, motion og forebyggelse af depression.  

Transteoretisk henviser til, at modellen gør brug af flere forskellige 

psykoterapeutiske teorier. 

TTM-Modellen er baseret på fire grundlæggende temaer: 

•	 Forandringsstadier

•	 Forandringsprocesser

•	 Beslutningsbalance

•	 Self-efficacy	(mestringsforventning)

Modellen kan bruges til at vurdere, hvor parat en person er til vaneændring 

– på hvilket stadie – og ud fra det kan instruktøren hjælpe personen igen-

nem processerne med strategier tilpasset det aktuelle stadie.
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TTM-modellen har fem forandringsstadier samt frafald:

Før-overvejelse  Inaktiv, ingen intention om ændring.

Overvejelse   Overvejer ændring inden for 6 mdr.

Forberedelse   Forbereder aktivitet; fx prøvetime

Aktiv    Aktiv, begynder, < 6 mdr. træning

Vedligehold  Aktiv, træner fast, > 6 mdr. træning

Frafald   Tilbagefald. Kan ske på alle stadier.

 
Figur 2.1: Fitness vaneændring. Ud fra den Trans-Teoretiske Model (Proschaska, 
DiClemente, 1983) og senere fortolkning relateret til fysisk aktivitet (Marcus, 1992). 

Sammenfattet/omtegnet, Aagaard, 2013.



29

Frafald er naturligt

Det sidste, frafald, nævnes her først, fordi det er en klar fordel for både 

indstruktører og trænende at vide på forhånd:

På hvert stadie kan der af flere årsager forekomme frafald; det er 

menneskeligt og naturligt.

Et væsentligt faktum er, at selvom den trænende er faldet fra, endda flere 

gange, kan den tidligere erfaring, også selvom den har været kort, være 

med til at sikre, at vedkommende næste gang holder bedre og længere ved.

Instruktøren kan fortælle deltagerne, at: 

 

Frafald er langt fra fiasko. Det er en erfaring, der tæller  

og gør det nemmere at holde ved næste gang.

En vaneændring ad gangen og praktiske strategier som fx “tænd ikke PC 

eller mobil før efter træning” gør vaneændring lettere.  

Hvert stadie sin strategi

På hvert af de fem stadier er der tiltag, der har vist sig at være særligt 

hensigtsmæssige, fx mere basisviden, hjælp og støtte til begyndere 

og mere teknisk hjælp og pres til øvede.

Det vil sige, at instruktører skal være bevidste om, at: 

Der skal specifikke strategier til at promovere holdtræning overfor nye 

deltagere, begyndere, og andre specifikke strategier til de, der allerede 

er aktive og vedholdende.



30                   

Forandring og vedholdenhed

Som instruktør er det nyttigt at vide hvordan man fremmer vaneændringer; 

hvordan man helt konkret aktiverer, motiverer, deltagerne, dvs. flytter 

dem fra forberedelse (første gang) og aktiv til vedligehold stadiet, så de 

fortsætter med træningen.

Vaneændring, forandring, påvirkes af:

•	 Forandringsprocessen 

Forandringsprocessen, det aktuelle stadie, påvirkes af: 

  

A  Affektive, følelsesmæssige, strategier Følelser 

B  Behaviour; adfærdsmæssige forhold Adfærd  

C  Cognition; det kognitive, opfattelsen Viden 

•	 Beslutningsbalancen – vores konstante afvejning af for og imod, 

fordele kontra ulemper eller barrierer. 

•	 Self-efficacy, mestringsforventning, oplevelsen af egne evner og  

vurderingen af, hvad vi kan gøre med disse evner  

(Albert Bandura, can. psykolog).   

Altså ikke hvor godt man lykkes, men forventningen til at lykkes  

i den givne og andre situationer. 

 

Instruktøren skal møde motionisten der, hvor motionisten er, ved at:

•	 Sørge for initiativer til det aktuelle forandringsstadie 

•	 Give mange gode grunde, ‘for’, til at opveje ‘imod’ 

•	 Øge kundens self-efficacy via succesoplevelser

 

Små skridt, en vane ad gangen, øger chancen for succes.
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Self-efficacy

En persons, holddeltagers, adfærd, præstation, og forventning til resultatet 

afhænger af vurderingen af muligheden for at lykkes i situationen; dette 

kaldes self-efficacy, mestringsforventning.

Mestringsforventningen baseres på tidligere erfaringer og ens fysiske og 

følelsesmæssige tilstand, som instruktøren kan være med til at påvirke i 

positiv retning. 

Instruktøren skal 1) sikre at alle deltagere får succesoplevelser, hvilket er 

særligt kritisk i starten; eventuelt spørge deltagerne før træningen om deres 

ønsker, hvad der skal til – eller undgås – i træningen, så den opleves som 

en succes, og også 2) være en positiv rollemodel og empatisk coach; en 

guide, som undgår at diktere alle svarene og i stedet stiller spørgsmål, der 

hjælper de trænende til at finde deres egne passende træningsløsninger.

Figur 2.2: Præstationen afhænger af self-efficacy, mestringsforventning.
Bandura’s Self-efficacy Theory indgår i Social Learning Theory (2009)  

og Social Cognitive Theory (1997).
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Instruktørens adfærd, programlægning og træningsafvikling  har således 

afgørende indflydelse på deltagernes oplevelse og dermed self-efficacy, 

mestringsforventningen, som ifølge Albert Bandura fremmes af:

Præstation (performance accomplishments)

Deltageren oplever succes, mestrer eksempelvis trinene og øvelserne 

uden problemer. Derfor er det afgørende, at holdinstruktøren vælger de 

rigtige øvelser og gør alt let; sikrer, at der ikke er nogen hurdler eller uheld 

undervejs i træningen.

Instruktøren skal sørge for at det er let at komme ind og ud af stillinger og 

vise øvelser på forskellilgt niveau, så alle kan være med.

 

Modellering (vicarious experience, modelling) 

Man ser andre gøre eller opnå noget; fx TV-serien The Biggest Loser, hvor 

ikke bare få, men flere overvægtige gennemfører hård træning og opnår et 

stort vægttab. Effekten øges, når man har træk til fælles med modellen.

Instruktøren bør gå forrest med det gode eksempel og være en god 

rollemodel, når det gælder motion og sundhed.

Opmuntring (verbal persuasion) 

Selvom det har begrænset effekt i sig selv, er mundtlig opmuntring såsom 

løbende pep-talk – når der samtidig sørges for forhold eller hjælp, der 

sikrer succes med aktiviteten – også et middel til at styrke self-efficacy. 

Instruktøren må gerne komme med mange positive bemærkninger og helst 

i form af anerkendelse af gode præstationer. Almen ros som “flot, flot” 

virker ikke lige så motiverende som konkrete skulderklap.  

Følelsesmæssige reaktioner (emotional arousal)

Stressende situationer, fx første gang i et træningscenter, øger spændings-

niveauet og forringer ofte præstationen. Forventningerne til succes er 

større, når man ikke er anspændt fysisk eller mentalt ...  

Instruktøren skal mindske risikoen for stress ved at informere og forklare 

grundigt: første gang på holdet skal helst være en særligt positiv og  

overskuelig oplevelse lige fra indregistreringen, kontakten med alle 

træningsstedets faciliteter og igennem hele træningen.
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Indre og ydre motivation

Motivation inddeles ofte i de to overordnede former, ydre motivation, 

som opstår af en eller anden form for ydre pres, og indre motivation, 

som opstår af lyst.

Det reelle billede er dog mere nuanceret og det er en fordel at vide, at 

der er flere grader af motivation.  

Selvom instruktøren ikke i første omgang kan inspirere sine deltagere til 

indre motivation, er det et betydeligt fremskridt, hvis holdinstruktionen 

flytter deltagerne et eller to trin væk fra amotivation eller den laveste  

grad af ydre motivation.

Motivationsforskerne Deci og Ryan har opstillet dette hierarki for graden 

af motivation baseret på graden af selvbestemmelse ud fra deres Self-

Determination Theory. 

Tabel 2.1: Indre og ydre motivation, Self-Determination Theory, Deci, Ryan.

Indre og ydre motivation (Deci, Ryan, 1991)

Internal motivation
Indre motivation; af lyst [for at 
lære, at udføre/opnå eller  
føle/mærke/sanse].

+

÷

Integrated regulation
Ydre motivation; for/af egne 
værdier

Identified regulation
Ydre; resultatet er vigtigt for 
egne mål

Introjected regulation Ydre; indre pres eller skyldfølelse

External regulation Ydre; ydre pres, for belønning

Amotivation
Opfattelse af håbløshed, 
hjælpeløshed, mangel på  
kapacitet, strategi, indsats
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Indre motivation og træningslyst

Cognitive Evaluation Theory, CET, (Deci, 1975), er en underteori i SDT, 

Self-Determination Theory, som forklarer, hvordan de ydre forhold kan 

påvirke den indre motivation: 

Alle har et medfødt behov for at føle kontrol, kompetence og tilhør, tre 

helt fundamentale psykologiske behov, der påvirker den indre motiverede 

lystbetonede adfærd: 

•	 Kompetence (competence) 

•	 Kontrol (autonomy eller self-determination)

•	 Tilhør (social relatedness)

 

Helt konkret kan instruktøren øge holddeltagernes indre motivation via: 

•	 succesoplevelser, der fremmer oplevet kompetence; overkommelig 

træning, positiv feedback, anerkendelse. 

•	 valgmuligheder, dvs. følelse af kontrol via oplevet selvbestemmelse; 

handle- og valgfrihed (inden for visse rammer) mht. trin og øvelser 

samt programmer og metoder. 

•	 tilhør; en oplevelse af at høre til, tilhørsforhold fx til træningsstedet 

og samhørighed med instruktøren via positivt engagement, visuelle, 

verbale og manuelle cues. 

 

Instruktøren fremmer følelsen af tilhør ved at vende mod deltagerne; 

ser deltagerne i øjnene og taler direkte til dem. Under træningen kan 

instruktøren vise øvelserne spejlvendt (Undervisningsteknik, kapitel 7). 

Instruktøren bør minimere perioder med ryggen til deltagerne.  

 

Instruktøren kan fortælle, uddanne, de trænende om krop og træning 

– og træningsmiljøet –  så de føler sig trygge, og eventuelt præsentere 

trænende for andre ifm. træningen, så de føler sig ekstra velkomne.
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Forskerne Mageau og Vallerand har identificeret disse områder inden for 

motivation af idrætsudøvere. Idrætsudøver eller atlet er her oversat til 

motionist (holddeltager).

Figur 2.3: Motionist motivation – hvad påvirkes den af? Oversat ud fra modellen 
The Coach-athlete model of motivation (Mageau, GA, Vallerand, RJ, 2003).  

Instruktører kan som det ses af modellen (figur 2.4) fremme de trænendes 

indre motivation via:  

• sin adfærd, som bør understøtte følelsen af kontrol, 

 

• træningens struktur, en hensigtsmæssig, meningsfyldt (funktionel)  

og velstruktureret holdtræning og dialog, 

•	 engagement, professionel, nærværende adfærd; det handler ikke  

kun om engagement, men om at vise det. 

 

Instruktøren skal være opmærksom overfor og sørge for øjenkontakt 

med hver enkelt holddeltager i løbet af træningen; smile, nikke og give  

direkte feedback, så alle fornemmer instruktørens entusiasme.
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Tre typer indre motivation
Vallerand (Vallerand et al., 1992, 1993), har identificeret tre typer af indre 

motivation: 

Den indre motivation til at: 

•	 opnå viden; at lære og udforske 

•	 opnå noget; at udføre, skabe, noget, overgå sig selv 

•	 opnå stimulering; æstetiske - og sanseoplevelser 

Med den viden kan instruktøren sørge for at træningstimerne ‘spiller på alle 

tangenter’, så der er maksimal chance for, at deltagerne motiveres.

Eftersom trænende drives af forskellige motiver, er det ikke til at vide på 

forhånd, hvad der virker bedst. Derfor er det hensigtsmæssigt at inddrage 

alle tre områder.

Instruktøren kan øge deltagernes indre motivation via følgende tiltag i 

træningen: 

•	 Giv viden om træning.  

Kom med små guldkorn; informationer der gør de trænende klogere  

på krop, træning, sundhed og livsstil.  

Bemærk, at man kun kan rumme et vist antal informationer ad  

gangen, så det skal være lidt, men godt. 

•	 Giv oplevelsen af udvikling og forbedring. 

Sørg for at træningen virker. Fremhæv når trin eller øvelserne efter 

nogle gentagelser eller et input bliver bedre. 

Lav af og til tests eller udfordringer, fx step, balancer eller planker. 

•	 Få de trænende til at mærke kroppen 

Fremhæv indirekte sanseoplevelserne ved at få de trænende til  

at lytte til kroppen og mærke efter undervejs.




