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FORORD, 5. UDGAVE           
 

 

Step Træning – fire trin til optimal steptræning er skrevet med henblik på uddannelse og videre-

uddannelse af instruktører og dedikerede udøvere. Målet har været at belyse flest mulige områ-

der af steptræning, de teoretiske såvel som de praktiske aspekter, på en letforståelig måde. 

 

Områderne beskrives punkt for punkt og der kræves ingen specielle forkundskaber for at få et 

rigt udbytte af bogen. Skal man dog have mest muligt ud af teksten og træningen, anbefales det 

at man er bekendt med basis anatomi, fysiologi og træningslære. 

 

Bogen er skrevet på baggrund af mere end tyve års oplevelser og erfaringer med steptræning 

siden mit allerførste møde med denne da helt nye træningsform i Jane Fonda’s Workout Studio 

i Beverly Hills, Los Angeles, i 1988. Mødet med steptræningen var overvældende og aerobic 

pulstræning med en – føltes det dengang som – forhindring blev starten til titusind spændende 

timer med denne specielle træningsform. 

 

Indholdet og udformningen af kapitlerne samt øvelser, metoder og programmer er baseret på 

almen og specifik træningslære, steptræning forskning samt afprøvning gennem mange års 

kurser og daglig træning sammen med dygtige og entusiastiske deltagere i diverse centre.  

 

Siden de første udgaver af Step aerobic udkom i 2001, 2005, 2008 og 2010 er der sket en del 

inden for steptræning, hvorfor det har været nødvendigt med en ny udgave. 

De fleste kapitler er næsten uændrede, mens kapitlerne Opstilling og adgangsvinkler, Step  

timen og Undervisningsteknik rummer væsentlige tilføjelser, ligesom der er tilføjet to ekstra 

programmer i Appendix I Programmer. 

Et område, som denne nye udgave af Step Træning belyser, er »tap-free«-begrebet. »Tap-free« 

betyder fri for tap, ikke-vægtbærende trin, som skifter ben. 

 

Formålet med Step Træning er at vise alle steptræning muligheder for at give instruktører og 

udøvere flere valgmuligheder og dermed en mere alsidig og resultatorienteret steptræning.  

 

Marina Aagaard Elstrup Salminen, Aarhus, 2013 
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KAPITEL 1 | INDLEDNING           
 

 

Aerobic, pulstræning, workout og fitness blev i løbet af 90’erne de mest udbredte motionsformer 

i Danmark såvel som store dele af verden. 

Under aerobic hører steptræning og denne gren af aerobic’en har siden da været den mest 

udbredte puls holdtræningsform overhovedet, fordi den som traditionel aerobic kan dyrkes på 

mange måder og desuden giver mulighed for individuel justering af intensiteten via bænken. 

 

Inden for holdtræning kaldes træningen i daglig tale »step«, men her i bogen benyttes bruges 

betegnelsen steptræning for at præcisere at der er tale om træning og ikke om step dans.  

 

Bogen Step Træning er skrevet for at give step instruktører og udøvere på ethvert niveau en 

større viden omkring alle områder af step, fra træningsformens udvikling over teknisk udførelse 

til avanceret step koreografi.  

Bogens undertitel Fire trin til optimal steptræning refererer til to ting: At step grundtrinene består 

af fire trin og at man kan opnå optimal steptræning via justeringer inden for de fire områder: 

Koreografi, impact, intensitet og undervisningsteknik. 

Den oprindelige undertitel Motion, fitness og sport henviste til at, steptræning kan tilpasses alle 

målgrupper, fra novice til eliteudøver, i alle aldre, og kan dyrkes på konkurrenceplan. 

 

Steptræning opstod oprindeligt som en nem, men samtidig intensiv træningsform udformet på 

en sådan måde at selv personer med ryg- og knæproblemer kunne deltage.  

Efterhånden er sværhedsgraden og tempoet mange steder dog blevet så højt at det af og til kan 

være svært at forstå, hvordan steptræning kan være sundt for motionsudøvere. 

Steptræning kan i høj grad være sundt for både krop og sind, men det kræver en bevidsthed om 

hvordan programmet skal udformes og udføres for at gøre gavn.  

Kapitlerne Historie, Træningslære, Intensitet og Skader og forebyggelse kommer ind på de  

områder, der især er vigtige i den forbindelse. 

 

Sidst, men ikke mindst, er bogen tænkt som en håndbog for instruktører, med tips og ideer til 

varieret, spændende og samtidig sikker steptræning via omfattende beskrivelser af de mest 

anvendte steptrin og informationer om step træningslære, koordination og koreografi samt step 

bænkens mange muligheder. 

 

God læse- og træningslyst. 
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Steptræning behøver ikke at være langsomt og kedeligt for at være sundt og sikkert. Der kan være både fart over feltet 
og avancerede dansetrin samtidig med sund, sikker og målrettet træning. Her Kenneth Stenlund på hans KS Clubmix 
Convention step masterclass. Musik, steptrin, undervisning og performance går op i en højere enhed. 
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KAPITEL 2 | HISTORIE           
 

 

HISTORIE OG UDVIKLING 
 

Bænk- og trappetræning har været brugt gennem mange år. Både som et vigtigt element i 

idrætstræning, i forbindelse med grundtræning af styrke, plyometri og kondition, og som del  

af genoptræningsprogrammer hvor det giver en kontrolleret form for muskelarbejde. 

  

Steptræning i fitness sammenhæng opstod da den amerikanske aerobic og fitness instruktør 

Gin Miller i 1986 efter en knæskade fik et genoptræningsprogram af sin fysioterapeut.  

Efterhånden som knæleddet blev stærkere blev programmet udvidet til at omfatte gang op og 

ned ad trapperne derhjemme. 

I løbet af denne træning konstaterede hun, at ikke alene blev muskulaturen omkring knæleddet 

styrket, men hele benmuskulaturen blev strammet op samtidig med at konditionen og krops-

kompositionen blev forbedret.  

 

Med tiden begyndte det at blive kedeligt at steppe op og ned ad trapper, derfor byggede Gin en 

kasse for at få lidt afveksling. Kassen muliggjorde trin over toppen, på både langs og på tværs, 

og desuden kom flere og flere andre trin til – før Gin vidste af det, havde hun opfundet en helt 

ny fitness træningsform.  

 

Eftersom Reebok var firmaet der opfandt den første aerobic sko i samarbejde med amerikanske 

aerobic instruktører, henvendte Gin Miller sig til dem med henblik på sponsering af forskning og 

udvikling af steptræning og på den måde kom Reebok ind i billedet.  

 

Udover at sponsere den indledende forskning og udvikle terminologien udgav Reebok desuden 

Step Reebok træningsmanualer og -videoer. Reebok University, Reeboks uddannelsesafdeling, 

afholdt i en lang periode siden starten af stepbølgen kurser for internationale trænere, der  

sikrede ensartede steptræningsbegreber og -programmer over det meste af verden. 

 

I slutningen af 80’erne startede steptræning i Los Angeles området i USA og i løbet af 1989 blev 

Step Reebok markedsført globalt via Reebok’s reklamekampagner og Gin Millers verdensturné, 

hvor hun fortalte om forskningen og principperne bag steptræning.  

 

I 1989 kom Gin Miller til Danmark for at introducere Step Reebok på det Kongelige Teater i 

København og i 1990 begyndte Reebok Instructor Clubs Step Team, læge Henrik Bo Pedersen 

og instruktør Marina Aagaard, efter international uddannelse at uddanne danske step Reebok.  
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Gin Miller og europæiske Reebok Master Trainere under optagelserne til Eurosports Step Reebok serie 1992-94. 
 
 

 

I løbet af 90’erne udbredtes steptræning over hele verden og da træningsformen kan dyrkes af 

alle aldersklasser på alle niveauer blev steptræning den p.t. mest udbredte form for aerobic. 

 

De originale steptrin fra 1980'erne bestod, består stadigt, af basistrin, løfttrin og trin med tap. 

Trin med tap, fx turnstep, siden til bænken, er dog uproblematiske, da næste trin er indlysende. 

 

I 1990'erne begyndte en del instruktører at skifte leadben for hvert basistrin, for at holde styr på, 

om de tog lige mange med hvert ben og undgå for mange gentagelser i træk med samme ben.  

Det betød, at der i basistrinnet og variationer blev indarbejdet et tap-trin på gulvet. Det gav to 

problemer: 1) Tap-trin, der foregår nede bag bænken er svære at se, 2) nu var der to metoder 

med og uden tap i basistrin, hvilket skabte forvirring hos stepudøverne. 

 

Fra år 2000 og frem var reaktionen, at mange instruktører nu vælger helt tap-free koreografi og 

undgår alle oprindelige steptrin og alle former for tap.  

Selvom det giver en flydende koreografi, er det måske en skam at fravælge alle tap trin, for de 

er ikke i sig selv problematiske. Problemerne opstår, hvis tap-trin forekommer i basistrin, da tap 

forstyrrer gangrytmen, eller foregår med en adgangsvinkel, hvor de ikke kan ses af udøverne. 

 

Basis steptræningen udvikledes med adskillige afarter med afsæt i enten musikken, fx latin og 

funk, eller træningsfokus, koordinations-, styrke- eller konditionstræning: AeroStep, BodyStep, 

CombatStep, StepSculpt, Funk Step, Interval Step, Latin Step, Power Step, Step Circuit m.fl. 
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Som med mange andre nye aktiviteter blev der især i starten eksperimenteret en hel del med 

stepbænken og træningsmetoderne. 

Først og fremmest var stepbænken det første redskab ud over elastikker og vægte som fandt 

vej ind i holdtræningssalen. Bænken åbnede op for utallige nye variationsmuligheder blandt 

andet inden for muskeltræning, hvor bænkens muligheder for både lige og skrå indstilling samt 

frihøjde banede vej for mange øvelser fra motions- og fitnesstræning. 

 

Den første stepbænk på markedet, the Step, blev lavet af the Step Company i samarbejde med 

Reebok. Den var mørkegrøn med skridsikker sort belægning og havde lilla, lyserøde eller grå 

blokke til indstilling af højden. 

Der kom dog snart adskillige andre modeller, ikke alle lige stabile eller hensigtsmæssige, på 

markedet for at dække det meget store behov.  

 

Efter nogle år kom Reebok selv på markedet med en fornyet udgave med bedre skridsikkerhed 

og integrerede blokke. Disse faciliteter betød sammen med en elegant udformning at den hurtigt 

vandt indpas mange steder.  

Mange centre med de oprindelige bænke blev nødt til at investere i ekstra Reebok stepbænke, 

fordi de blev foretrukket af nogle udøvere. 

 

The Step (foto) benyttes stadigvæk 

i relativt stor udstrækning, om end   

knapt så meget som den nyere,  

Reebok producerede bænk. 

På opfordring produceres the Step nu 

også i grå og sort (foto), så den som 

Reebok bænken passer med andet 

fitnessudstyr, der tit er sort og gråt.  

 

I starten benyttede næsten alle instruktører under steptræningen musik med hastigheder på 

omkring 118-122 BPM. Musikken, først på kassettebånd siden CD, blev produceret af Muscle 

Mixes Music, USA, i henhold til anbefalinger fra Reebok’s forskningsteam. 

At træningstempoet i steptræning var langsomt i forhold til traditionel aerobic resulterede i en 

meget stor tilslutning. I forvejen var der samme fordele; god musik, effektiv konditionstræning 

afviklet som individuel træning på hold sammen med andre. Den adstadige hastighed betød, at 

flere ældre, overvægtige og utrænede også sluttede sig til træningen.  

 

Den relativt langsomme hastighed gav desuden mulighed for eksperimenter med stephøjden, 

så mange veltrænede valgte i starten meget høje bænke. Især i Los Angeles området, hvor 

steptræning først kom frem, var det ikke ualmindeligt at se tre og fire blokke under hver side af 
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stepbænken – svarende til en stephøjde på 25-30 cm. Det gav en god træningsintensitet, men 

med mindre man er meget høj, vil den højde betyde, at knæet under nogle trin bøjes betydeligt. 

Det medfører, at trykket bag knæskallen stiger, hvilket kan resultere i irritation af knæet.  

Flere oplevede det fænomen og gradvist blev bænkhøjden lidt mere moderat. 

I det oprindelige Step Reebok uddannelsesmateriale advarede man ligefrem stepudøvere mod 

for høj bænkhøjde og bøjning af knæet ud over 90 grader. Senere forsøg har dog vist, at så stor 

en bøjning ikke forekommer under traditionel steptræning.  

 

En tendens op gennem 90’erne var at instruktører som havde steptrænet gennem længere tid 

begyndte at vælge højere og højere musiktempo. Fra 120 BPM steg tempoet mange steder til 

140 BPM – vel at mærke under traditionel steptræning uden aerobictrin på gulvet. 

Det resulterede i, at udførelsen blev mere sjusket og uden særligt stor forflytning opad og nedad 

hvilket forringede træningseffekten. Desuden begyndte der at opstå flere akutte skader på 

grund af at flere trådte forkert eller ligefrem faldt ned ad bænken. 

Derfor er tempoet igen mange steder blevet mere moderat under traditionel steptræning, især  

i USA, hvor man i stort omfang så de negative konsekvenser af et for højt tempo. 

 

Midt i 90’erne udviklede Gin Miller en step variation som blev kaldt aerostep. Her var musik 

tempoet højere end normalt, til gengæld foregik en stor del af serien på gulvet med traditionelle 

aerobictrin. Aerostep er en sjov variant der minder om aerobic med en ekstra dimension.  

Mange nyere koreografibaserede stepklasser er inspirerede af aerostep; mange serier, der 

indeholder en eller flere trinkombinationer på gulvet – dog ikke helt så mange som i det  

oprindelige aerostep program.  

 

Senere bød udviklingen indenfor steptræning på endnu mere avanceret koreografi med flere  

og flere danseinspirerede klasser. Øvede stepudøvere fik større udfordring og aerobic udøvere, 

der før havde fundet steptræning for kedeligt begyndte at finde ind på denne type hold. 

 

Som følge af det efterhånden høje koreografiske niveau skete der desværre samtidig det, at 

mange nybegyndere og let øvede begyndte at falde fra, fordi der blev udbudt færre og færre 

basis stepklasser samtidig med at koreografien på de nye hold var for svær. 

 

Som en reaktion på den udvikling begyndte der igen efter årtusindskiftet at dukke flere simple 

stepklasser op, blandt andet Les Mills Bodytraining System BodyStep. Et koncept stepprogram, 

der egentlig benytter de oprindelige principper i steptræning: Intensiv pulstræning med simple 

øvelser, trin og kombinationer. 
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FORDELE 

 

Den store udbredelse som steptræning hurtigt fik, både i udlandet og herhjemme, skyldtes at 

der er en lang række fordele i forhold til megen anden holdtræning.          

 

• Step (Reebok) holdtræning (aerobic) program er baseret på forskning, der er viden  

bag træningsprincipperne. Det oprindelige koncept omfattede et verdensomspændende  

uddannelsesprogram for instruktører og omfattende international markedsføring. 

 

• Step (Reebok) er holdtræning med en standard terminologi, faste fagudtryk; så de 

samme udtryk anvendes over hele verden. Med betegnelser fra styrketræning, blandt andet 

overkropsbevægelserne: Biceps curl, triceps extension, upright rowing, med flere.  

 

• De grundlæggende steptrin er enkle med logiske navne, hvilket betyder, at træningen er 

let at gå til. Det var i starten medvirkende til at mange mænd begyndte at dyrke steptræning.   

 

• Steptræning involverer holdtræning med et multi-funktionelt træningsredskab, der kan 

bruges til træning af både kondition, motorik, styrke og bevægelighed. 

 

• Udøvere på alle niveauer kan træne side om side i samme klasse. En stepbænk, der kan 

indstilles i højden, sikrer at hver deltager kan træne på sit eget niveau. 

 

• Bevægelserne er afgrænsede til området omkring ens egen stepbænk, hvilket betyder, at 

steptræning rummer minimal lille risiko for sammenstød med andre udøvere.  

Det gør steptræning velegnet til genoptræning, hvis stephøjden, musiktempoet og øvelserne 

er udformet med henblik på det. 

 

• Der er høj fysiologisk intensitet samtidig med lav biomekanisk belastning; steptræning 

er i grundformen low impact, men kræver megen energi, når kropsvægten skal flyttes op og 

ned af bænken. 

 

• Trinene i Step (Reebok) programmet er designet på en sådan måde, at de muliggør en 

træning med minimal belastning af leddene, fx ingen baglæns drejninger eller forlæns 

nedtrin i det oprindelige program. Det gør steptræning velegnet for særlige målgrupper:  

Børn, ældre, overvægtige, utrænede og personer med forskellige sygdomme, handicap, 

rygproblemer eller dårlige knæ.  
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KAPITEL 3 | TRÆNINGSLÆRE STEPTRÆNING 
          
 

 

STEPTRÆNING KARAKTERISTIKA 
 

Steptræning varierer en del fra sted til sted, men en generel karakteristik af step time kan være: 

 

 

STEPTRÆNING 

50-55 min. træning; 20-50 min. kontinuerlig konditionstræning, middel-høj intensitet,  

med brug af en træningsbænk, cirka 10-25 cm høj, 30 cm bred og 90 cm lang, 

lav-høj grad af koordinationstræning med alsidige kropsbevægelser  

med samtidig forbedring af muskeludholdenhed og bevægelighed. 

Holdtræning med løbende instruktion og musikledsagelse.  
 

 

 

Veltilrettelagt steptræning med opvarmning, konditionstræning, muskeltræning, udstrækning og 

afspænding kan give forbedringer af de fleste fysiske kapaciteter: Den aerobe og anaerobe 

kapacitet, muskelstyrke og -udholdenhed, koordinationsevnen og til dels den mentale kapacitet.  

 

Basis steptræning er en sikker og sund aktivitet, der kan udføres uden risiko for overbelastning 

af ryg og knæ, såfremt træningen følger anbefalingerne for steptrin, træningstempo og afvikling. 

 

 

Steptræning basisfundament 

 

• Kropsbevægelser og kropsholdning 

• Underkropsbevægelser og step basistrin 

• Overkropsbevægelser 

 

 

Steptræning træningsområder og variation 

 

• Intensitet     

• Impact     

• Koordination 
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KROPSHOLDNING  

 

En god kropsholdning er det bedste udgangspunkt for steptræning. Holdningen tjekkes i spejlet 

ved at man set forfra forestiller sig en linje tegnet ned midt gennem kroppen og omkring denne 

linje tegner krop, skuldre og hofter et symmetrisk billede. Set fra siden skal man forestille sig en 

lodlinje, som går gennem øre, skulder- hofte-, knæ- og fodled. 

 

Hvis kroppen under visse stepbevægelser lænes fremover, som i drejestep med lunge på gulv, 

skal der stadig være en lige linje fra nakke til hæl, ingen fremoverbøjning i hoften. 

 

 

             
        Korrekt holdning og udgangsstilling                                  Forkert: Fremoverbøjning trætter ryg  

       og giver dårligt afsæt 
 

 

KROPSHOLDNING OG STEPTRÆNING 

 

Korrekt holdning og rigtig stepteknik er vigtigt for at sikre en god træningseffekt og forhindre 

skader. Ved påbegyndelse på steptræning skal man som udøver vænne sig til bænken. 

For at kunne udføre progressivt sværere koreografi, skal den rigtige teknik læres fra starten. 

 

Instruktøren bør løbende minde deltagerne om at bevare en korrekt kropsholdning under hele 

træningen. Eftersom steptræning for det meste er low impact, er det en sund motionsaktivitet 

med lav risiko for skader og overbelastning, men det kræver en oprejst, rank holdning, da man 

ellers kan blive træt i lænden. 
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UDGANGSSTILLING 

 
 

                               
 

 

• Ben samlede eller i skulderbreddes afstand. 

 

• Fødder/tæer peger fremad eller let udad.  

 

• Knæ har samme retning som fødder. 

 

• På gulv: Knæ er afslappede, ikke overstrakte, undgå låsning, og ikke bevidst bøjede. 

 

• På top: Knæ er strakte, ikke overstrakte, undgå låsning. 

 

• Bækken i neutral stilling. Under træning spændes mave- og sædemuskler for at stabilisere.  

 

• Rygsøjle i neutral stilling med naturligt lændesvaj. 

 

• Skulderblade holdes neutralt, ikke fremad. 

 

• Skuldre holdes sænkede og i samme højde. 

 

• Læn med hele kroppen – en lige linje fra nakke til hæl. Læn ikke fremover i hoften. 

 

• Hals/nakke er i neutral stilling i forhold til kroppen uanset kroppens stilling. 

 

• Under løft af bænk benyttes korrekt løfteteknik. Gå tæt hen til bænk, bøj ned i ben. Tag 

bænk helt ind til krop og løft med arme og ben i stedet for ryg. 

Drej hele kroppen for at undgå at løfte skævt med ryggen. 
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STEP BASISTRIN 

 

Reebok's forskningsteam var de første til at undersøge effekten af de forskellige steptrin og gav 

sammen med Gin Miller trinene mange af de navne, som nu anvendes over hele verden:  

Basisstep, over toppen, turnstep, med flere. 

 

Steptræning består i dag af utallige trin, variationer og kombinationer. Ud fra disse kan mange 

af de typiske øvelser, som V- og A-step, brydes ned til deres grundform, som er gang. 

 

Yvonne Lin, Sports Lab, Sverige, gik sidst i 90’erne en anden vej og udviklede en systematisk 

klassificering af steptrinene til det Europæiske uddannelsessystem Sports Aerobics System. 

 

Den klassificering tager udgangspunkt i de basale bevægelsesfærdigheder gang, løb, hink og 

hop som yderligere kan opdeles og defineres efter ledbevægelse og intensitet. Det betyder, at 

man kan gå ud fra samme basistrin i step som i traditionel aerobic på gulvet: 

 

AEROBICTRIN  STEPTRIN   STEP FORKLARING OG KOMMENTAR 

 

Gang (march)  Basisstep    Gang, march, på gulv og eller top 

Jog    Jog     High impact: Løb. Low impact: Step (leg)curl  

Skip    Skip    Løfttrin (et step skip) 

Knæløft   Knæløft   Løfttrin (et step knæløft) 

Kick    Kick    Løfttrin (et step kick) 

Jack    Jack    High impact på gulv (top). Low: Step out jack 

Lunge    Lunge    Fra toppen eller på gulvet 
 

 

Tabel 3.1: Aerobic og step basistrin sammenligning. M. Aagaard. 2013. 

 

De syv basistrin i steptræning danner grundlag for alle andre eksisterende øvelser; alle trin, 

kombinationer og øvelser kan nedbrydes til et af de syv eller elementer i disse.  

 

Eksempler: Ud fra gang, basisstep, kan man danne A-step, V-step, mambo, pivat, over toppen, 

og så videre. De er alle marchtrin blot med variation i plan og forflytning. Flere eksempler:  

Hop en del af jack-bevægelsen og tap, støt med tå eller hæl, er del af fodisættet i gang.  

 

I stedet for at benytte de navngivne steptrin, kan man gå tilbage til basis steptrinene og herfra 

udvikle egne nye og spændende trin via ændringer i intensitet, impact og koordination. 

 

Hvordan disse trinkombinationer og øvelser skabes, kan ses i kapitlet Koreografi. 
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STEPTRIN TEKNIK 

 

Den korrekte udførelse af steptrinene er afgørende for, om steptræningen giver en optimal 

konditionstræning i kombination med minimal skadesrisiko. Fokus under udførelsen er på: 

 

 

MUSKELKONTROL 

  

Træningen skal være med viljemæssig kontrol af alle kroppens muskler i alle bevægelser, så de 

ikke bliver ballistiske, dvs. svinget eller kastet uden kontrol, i stedet for ført med muskelkontrol. 

En god udførelse, teknik, er det bedste grundlag for en afbalanceret og hensigtsmæssig træning 

af kroppens muskler og led. Desuden vil bedre muskelkontrol medføre en bedre træningseffekt; 

med flere aktive muskler og større bevægeudslag stiger intensiteten og kalorieforbruget. 

 

 

FODLEDSAFVIKLING 

 

I vægtbærende bevægelser skal man arbejde med musklerne i underbenet, så der sættes af 

med hele foden og landes med hele foden, en jævn tå-fodballe-hæl landing.  

I ikke-vægtbærende øvelser, fx løft af benet til knæløft eller spark, bør musklerne omkring  

fodleddet aktiveres, så fodleddet enten er strakt eller bøjet med bevidst muskelspænding. 

 

I aktiviteter, hvor man løber, hopper eller springer, blandt andet i high impact step, power, step, 

er god fodledsafvikling samt bevægelighed og styrke i underbenet vigtigt for træningseffektivitet 

og sikkerhed, så steptræningen bør træne dette specifikt. 

 

Korrekt teknik, hvor man træder op med hele foden midt på bænken og lander tæt ved bænken, 

giver det bedste afsæt for at kunne gå videre fra low impact til high impact (power) variationer 

og fra langsomme til hurtigere bevægelser. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Øverste fod er korrekt placeret, men underste er landet for 
langt væk, hvilket vanskeliggør opspring, øger risikoen for 
skader og forringer træningseffekten. 
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Nogle steptrin, der kræver særlig opmærksomhed: 

 

• Trin forlæns ned ad bænken 

• Hop ned ad bænken 

• Trin baglæns op ad bænken 

• Drejninger 

• Baglæns drejninger 

 

 

Trin forlæns ned ad bænken øger graden af impact med op til 25 % (Francis et al. 1991) og 

knæet er ikke så stabilt som ved baglæns nedstigning. 

 

Hop ned ad bænken øger graden af impact uden en tilsvarende stigning i intensitet. I motion er 

hop op at foretrække: Op-hop resulterer i højere intensitet og lavere impact end ned-hop.. 

 

 

 

Trin som foregår baglæns op ad bænken kan være risikable, fordi man ikke har øjenkontakt 

med bænken og derfor kan træde forkert og komme til skade. Desuden risikerer man, at knæet 

roteres og udsættes for hård belastning. 

 

Drejninger som pivoter og piruetter skal udføres, så at man drejer oppe på tå. Under turnstep, 

et traditionelt drejetrin, kan man dog vælge mellem at dreje 

  

1) oppe på tå eller  

2) med udadrotation af hele benet med hele foden på bænken. 

 

De forholdsregler skal sikre, at knæet ikke vrides uhensigtsmæssigt.  

Alle drejninger skal foregå med hele foden inde på bænken og ikke ude over kanten.  

 

Baglæns drejninger, hvor man momentant mister øjenkontakt med bænken, er avancerede og 

kræver særligt god opmærksomhed og teknik. De trin er for øvede deltagere. 

Baglæns drejninger omfatter baglæns drejetrin samt løfttrin og repeater løfttrin med baglæns 

drejning omkring standbenet, så man ikke har fuldt udsyn over bænken og landingsstedet. 
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I Reebok University stepprogrammer samt i bogen Step Training (2000) fra American Council 

on Exercise (ACE) henvises der til at disse bevægelser, bortset fra forlæns drejninger, ikke 

lever op til ACE’s krav om biomekanisk sikker udførelse.  

Begge organisationer anbefaler, at man undlader forlæns steptrin ned fra bænken, uanset ens 

træningsniveau, og at alle baglæns drejninger kun udføres af øvede.  

Især forlæns nedtrin beskrives som risikable. Ikke at de er direkte farlige, eftersom man jo går 

og hopper forlæns ned af trapper i hverdagen, men fordi de giver en øget belastning af knæet. 

Forlæns nedtrin kan ved forkert udførelse resultere i en akut skade eller ved mange gentagelser 

i træk, som under steptræning, være med til at overbelaste og provokere et knæled, der måske i 

forvejen er svagt, utrænet eller udtrættet. 

 

Ønsker instruktøren at medtage sådanne trin, kræver det, at 1) stepdeltagerne er veltrænede og 

teknisk dygtige og 2) instruktøren formår at instruere tydeligt i den korrekte udførelse af trinene.  

Desuden bør de trænende oplyses om, at det er teknisk svære trin, der kræver opmærksomhed 

og at de pågældende trin kan erstattes af lettere trin, som vises under opbygningen. 

 

Der findes så mange trin og kombinationer, at de nævnte potentielt risikable trin er unødvendige 

for at give en sjov og varieret koreografi. I stedet bør brugen af dem minimeres og andre trin i 

videst mulige omfang sættes i stedet. 
 

 

 

 

I konkurrencerutiner er korrekt stepteknik et krav – og er teknikken i orden, er der frit slag for 

alle former for avancerede trin, her ved FitNees holdet ved FISAF holdmesterskaber i step 

2002. (foto: Kristian Elbo). 
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STEP TEKNIK 

 

1. Vælg en passende bænkhøjde, som tillader en udførelse, hvor 

knæet ikke bøjes overdrevent, mens det er vægtbærende.  

Vær opmærksom på bøjninger over 90 grader. Personer med 

knæproblemer bør være opmærksomme allerede ved 60 grader. 

 

2. Hold øje med bænken, især hen under slutningen af træningen, 

hvor man fysisk og mentalt træt. Obs.: God afstand mellem bænke! 

 

3. Step med foden op midt på bænken, så foden står solidt fast. 

Hælen må ikke hænge ud over kanten. 

Tip: Under opvarmningen kan man stå op på bænken, sikre at 

hæle er inde og dernæst kontrollere hvor tæerne er i forhold til  

forkanten af bænken. Så kan man i løbet af træningen kigge lige 

ned for et hurtigt tjek i stedet for at dreje hovedet bagud. 

 

4. Sæt hele fodfladen i bænken ved optrin. Ved nedtrin: Land på 

fodballen og sænk hælen ned i gulvet før det næste steptrin. 

Sørg for at begge fødder kommer helt i gulvet eller bænken.  

 

5. Step helt op og stræk ben ud til fuldt bevægeudslag uden at 

overstrække, så trænes hele lårmusklen bedst muligt. 

 

6. Undgå at vride i knæ; ved drejninger, drejetrin og løfttrin med 

drejning: Løft hælen, kom op på tæer, drej på tæer og fodballe.  

 

7. Udvis særlig forsigtighed ved step lungetrin. Lad kropsvægten 

blive over øverste ben på toppen af bænken; støt kun med tæer 

og fodballe på arbejdsbenet. Øvede steppere kan sænke hælen. 

 

8. Step ned tæt bagved bænken. Step ikke længere ud end en 

fods længdes afstand for at undgå irritation i lænd og lægge.  

 

9. Step med kontrol. Tramp ikke op på stepbænken, for så øges 

graden af impact og belastningen på led. Sig: "Shhhhhhhhhh …" 

 

10. Hold intensitet: Tilføj ikke armbevægelser før fodarbejdet fungerer. 

For høj sværhed i forhold til niveau sker på bekostning af intensitet.  
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INTENSITET OG IMPACT 

 

Da steptræningen først kom frem udførte de to forskere Peter og Lorna Francis på San Diego 

State University, USA, på foranledning af firmaet Reebok flere forsøg omkring steptræning for at 

fastslå om steptræning virkelig var så effektiv som det umiddelbart så ud til. De undersøgte den 

fysiologiske og biomekaniske påvirkning (Introduction to Step Reebok, Lorna Francis, 1989). 

 

INTENSITET  

 

Energiforbrug under træningen. Jo større energiforbrug, desto større aerob træningseffekt. 

Måles via: 
 

• Iltoptagelsesmåling  

• Pulsmåling 

• Vurdering af puls via Borg-skalaen 

 

IMPACT  

 

Kræfter der påvirker kroppen under træning. Måles via: 
 

• Kraftplade 

• Videoanalyser 

 

 

Francis’ forsøg omfattede otte forsøgspersoner som steppede på en 25 cm høj stepbænk ved et 

tempo på 120 taktslag i minuttet (BPM). 

 

Konklusionen på deres forsøg blev blandt andet at det gennemsnitlige energiforbrug for perso-

nerne i forsøgsgruppen ved nedenstående aktiviteter var følgende: 

 

3,9 MET for gang med 4,5 km/t.   Cirka fire gange energiforbrug i hvile. 

 

11,5 MET for løb med 11 km/t.    Cirka tre gange energiforbrug ved gang. 

 

12,2 MET for step ved 120 BPM, 25 cm bænk.  Cirka 6 % højere end løb med 11 km/t.  

 
 

I nogle træningsrelaterede forsøg udtrykkes resultaterne i MET, Metabolic Equivalent of Task.  

1 MET er energiomsætningen ved opretholdelse af kroppens funktioner ved fuldstændig hvile, 

hvor kroppen forbruger 3,5 ml ilt per kilogram kropsvægt per minut. 
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Samtidig med viste det sig, at den biomekaniske belastning på kroppen svarede til den man 

oplever ved gang med en hastighed af 4,5 km i timen.  

 

Det førte til konklusionen, at »Steptræning er en intensiv, low impact aerob træningsform«. 

 

Bemærk dog, at de forsøg blev foretaget ved en bænkhøjde, der er højere end den nuværende 

normale stephøjde. Forsøgene blev udført med the Step, den originale stepbænk, og tre blokke 

i hver side svarende til en højde på 25 centimeter, mens de fleste i dag steptræner ved en step 

højde på 15-20 centimeter svarende til en til to blokke. 

Det betyder, at for de flestes vedkommende er intensiteten, og i nogle tilfælde også graden af 

impact, lavere end i de nævnte undersøgelser. 

 

Undersøgelsen af impact viste belastningen, den lodrette kraft målt i kropsvægt, for hvert af de 

fire fodtrin i Reebok basisstep og medtog til sammenligning data for gå- og løbetrin.  

 

Løbetrin påvirker én med 2-3 gange kroppens vægt og gåtrin med cirka 1½ gange kroppens 

vægt. Undersøgelserne viste, at steptrinene ved en stephøjde på 25 centimeter ligesom gang 

har en belastning på 1¼-1½ gange kroppens vægt. 

 

Fodisæt opstillet efter graden af impact (1 er højest belastning):  

    

1. Første fod ned  

2. Anden fod ned 

3. Første fod op på step 

4. Anden fod op på step 

 

Det ses her, at det første og andet ned-trin er de mest belastende, mens de to op-trin er de 

mindst belastende for kroppen. 

 

Ved målingerne konstateredes det, at steptræning og gang havde næsten samme lave grad af 

belastning også selvom step impact måltes ved det første nedtrin, som er det hårdeste. 

 

Det er rimeligt at antage, at steptræning udført i low impact, som det er tilfældet i de oprindelige 

steptræningsprogrammer, har en lav grad af impact (se kapitlet Impact), forudsat at teknikken er 

hensigtsmæssig; at der steppes med opmærksomhed og muskelkontrol. 
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TRÆNINGSBELASTNING 

 

Steptræningen skal tilpasses den enkelte udøvers alder, niveau, skadeshistorie og træningsmål, 

og der skal være: 

 

GRADVIS PROGRESSION  

 

For at undgå skader, både overbelastnings- og akutte skader, skal træningsbelastningen tage 

udgangspunkt i udøverens niveau, være lav i starten og gradvist øges.   

 

Steptræningen bør starte ved den laveste bænkhøjde, som giver en træningseffekt.  

Instruktører bør vise gulv- og steptrin i low impact, før de eventuelt vises i high impact. 

 

Den samlede ugentlige træningsmængde reguleres via ændringer i FIT-parametrene:  

 

FIT-formlen 
 

     F   Frekvens    Hyppighed 

     I   Intensitet    Hvor hårdt 

    T   Tid     Hvor længe    

 

Frekvens, hyppighed eller antal træningsgange per uge. 

Intensitet, belastning på kredsløb og muskler.  

Tid, varighed; hvor længe der trænes ad gangen. 

 

I løbet af et træningspas eller et træningsforløb er det desuden vigtigt med belastningsvariation, 

så man undgår ensidige, belastende bevægelser. 

 

American College of Sports Medicine, ACSM, har opstillet nogle retningslinjer for, hvor stor en 

træningsmængde, der er fornuftig for motionister, som ønsker at forbedre konditionen: 

 
 

 

3-5 gange om ugen, 20-60 minutter pr. gang, ved et træningspulsområde  

som er 60-90 % af maksimalpuls (220-alder) og 50-85 % af VO2max 

 

Ud fra ACSM anbefalinger her over, kan det kan udledes, at konditionsdelen i en steptime 

bør varer fra 20 til 60 minutter for at sikre en forbedring af konditionen.  
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Kortere varighed, under 20 minutter, giver en lavere effekt. Er acceptabelt under optræning. 

Længere varighed, over 60 minutter, øger risikoen for træthed, uopmærksomhed og skader. 

 

I de fleste steptimer varer konditionsdelen fra 20 til 40 minutter, og afhængigt af udgangsformen 

vil træningseffekten variere meget. Instruktøren bør overveje formålet med steptræning, hvad 

deltagernes niveau og målsætning er, og planlægge ud fra det. 

 

Motionister dyrker typisk steptræning, konditionstræning, 1-2 gange om ugen. Skal konditionen 

forbedres og fedtforbrændingen fortsat øges, skal frekvensen måske gradvist øges til 3-5 gange 

om ugen. Eller måske skal intensiteten under træningen øges. 

 

ACSM anbefaler, at begyndere og motionister i starten kun træner hver anden dag for at  

mindske belastningen på skelet og led. Træningsmængden skal øges gradvist og fornuftigt. 

Øget frekvens, varighed eller intensitet kan øge risikoen for skader. 

 

 
Instruktører og motionister ved step masterclass, med (for megen) fart over feltet… (Rønbjerg, 2002). 

 
 

ENERGIFORBRUG VED STEPTRÆNING 

 

I et forsøg udførte deltagerne en 30 minutters kontinuerlig Step Reebok rutine.  

.Energiforbruget blev målt kort efter starten af rutinen og efter 10, 20 og 30 minutters træning og 

det viste sig at være næsten uændret gennem hele træningsrutinen. Den praktiske betydning: 

 

Følges Step Reebok programmet – eller andre veldesignede stepprogrammer med en fornuftig 

fordeling af intensive basisøvelser – kan det give en jævn og kontrollabel intensitet  

(San Diego State University). 
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Ved enhver given stepserie er det muligt, at den træningsmængde, der opnås ved hvert trin, 

kan reguleres med musiktempo og stephøjde.  

Mange andre konditionsaktiviteter har ikke sådanne kontrollable faktorer og deltagerne kan i de 

tilfælde ubevidst ændre intensiteten efterhånden som træthed melder sig.  

I eksempelvis puls, aerobic, bliver bevægeudslagene og den lodrette forskydning, hoppehøjden, 

typisk gradvist mindre i løbet af træningen, hvilket resulterer i faldende intensitet.  

 

Nedenstående tabel viser en sammenfatning af undersøgelser vedrørende ændringer i krops-

sammensætning og aerob kapacitet ved steptræning.  

 
 

 

     frekvens varighed  intensitet procentvis procentvis  

FORSØG  uger  dage/uge (minutter) (% HRmax) ændring ændring

         VO2max     kondition kropsfedt 

 

Willisford (49*) 10  3  60  70-90 % + 16 %  ingen 

Velasquez (23*) 12  3  30  70-85 % + 12 %  ingen 

Kravitz (42*)  12  3  30  75-90 % + 8 %  - 1,2 % 

Kravitz (24*)    8  3  30  14 - 16 RPE + 8 %  - 2,3 % 

Kravitz (24*)  7,5  3  30  70-85 % + 5 %  - 1,6 % 

* antal deltagere i forsøg 

 

Tabel 3.2: Steptræning undersøgelser. Dixie Stanforth, MS, USA (IDEA TODAY Oktober 1995). 

 

En anden forskergruppe, M. Scharff-Olson og kolleger, så også på flere forsøg vedrørende 

effekten af steptræning. De fandt, at effekten på kropssammensætningen og energiforbruget 

svingede meget fra forsøg til forsøg. Eksempelvis viste nogle forsøg intet tab af fedtmasse, 

mens andre rapporterede op til 25,7 % reduktion i kropsfedt. 

 

 

FEDTTAB 

 

Aerob træning bør have et energiforbrug på 300-500 kalorier, hvis målet er fedttab (ACSM). Det 

tilsvarer fra 30 minutters steptræning op til 70 minutter afhængigt af stephøjde og kropsvægt. 

Forskellige studier viser, at der normalt forbruges fra 225 til 285 kalorier under en 30 minutters 

periode, hvilket er noget under det anbefalede (IDEA TODAY Januar 1997). 

 

Det er væsentligt, at der ved udformning af træningsprogrammer med fedttab som mål på en 

fornuftig måde reguleres på faktorerne i FIT-formlen, frekvens, varighed eller intensitet, så der 

opnås en gradvis progression med passende overload, øget belastning, i forhold til det aktuelle 

træningsniveau og mål med træningen.  




