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Guidebogen bygger på research, læringer og erfaringer fra forskellige
organisationer, der arbejder med at få flere piger med i sport. Guidebogen
indeholder desuden ideer og inputs fra kvindelige rollemodeller, trænere og piger.
Der er et behov for et opgør med den ulige kønsbalance i sport, og flere piger skal
med i positive idrætsfællesskaber.
Trænere spiller en central rolle i at få flere piger til at være aktive, samt for at
fastholde deres motivation. Denne guide skal derfor ses som et redskab, der kan
støtte dig i din planlægning og facilitering af aktiviteter, der kan bidrage til at få
flere piger med i idrætsfællesskaber. Målet er ikke blot at få pigerne engageret
i eksisterende aktiviteter, der oprindeligt er tiltænkt drenge, men at skabe
aktiviteter og indbydende rum, der er trygge og inkluderende for alle.
Guidebogen inderholder viden, gode tips og svar på dine spørgsmål om, hvordan
du tiltrækker og inkluderer flere piger i dine træninger. Den kan bruges til at guide
dig i, hvordan du strukturerer dine træninger, så de appelerer til pigerne og giver
dem lyst til at komme tilbage.
Guidebogen bygger på 8 principper, der knytter sig til forskellige praksis
eksempler. Du kan læse guidebogen fra start til slut, eller vælge at hoppe til de
afsnit du finder relevante. Formålet er at inspirere, skabe refleksioner og dialog og
give dig nye ideer til, hvordan du inddrager piger.
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FÅ PIGERNE MED!
EN METODE TIL
INDDRAGELSE AF
PIGER I SPORT
Guidebogen udgør en metode til at styrke pigers deltagelse i sport. Metoden
handler om aktivt at engagere pigerne i udviklingen af aktiviteter og de
sportsfællesskaber, de er en del af, f.eks. ved at give dem medansvar for at
definere indholdet af træningerne. På den måde bliver pigernes visioner,
ønsker og meninger inkluderet, hvilket er vigtigt, fordi de er eksperter på
deres egne oplevelser og behov.
Denne inddragende tilgang til planlægning og facilitering af aktiviteter og
træninger vil være med til at øge pigernes glæde, motivation og vedvarende
deltagelse i deres sportsfællesskaber.
I guidebogen finder du eksempler på god praksis, der kan inspirere dig til
at opbygge pigernes selvtillid, så de tør at give input, foreslå ideer og tage
ejerskab over træningerne. Guiden er derfor en tilgang til at inkludere flere
piger i sport for både at øge deltagelsesgraden, men også for at styrke
pigers stemmer og deres mulighed for at være medskabere og medejere af
idrætsaktiviteterne.
Det er dog vigtigt at sige, at disse metoder også fungerer godt for drenge og
sportshold af blandet køn. Drenge bør også være involveret i samtalen om
pigers deltagelse i sport, og føle sig trygge, inkluderet og hørt til træningerne.
Ligestilling mellem kønnene inden for sport og idræt handler om at give alle
den samme værdi og de samme muligheder for deltagelse og udvikling.

GODE RÅD: REKRUTTERING
TIL IDRÆTSAKTIVITETER
Rekruttering af piger kan være en udfordring, hvorfor en række strategier kan
være nødvendige.
Her er nogle generelle tips:
Forklar aktivitetsfordelene og detaljerne til pigerne og deres familier
Flyers alene er ikke nok. Mange piger har brug for ekstra opmuntring, især hvis de
er mindre erfarne i sportsdeltagelse. Gå rundt og tal med pigerne, kast eller spark
til en bold med dem, fortæl dem hvordan aktiviteten vil være, hvor sjovt de vil
have det, og hvilke færdigheder de vil lære.
Brug pigernes eget netværk
En af de bedste måder at få flere piger involveret, er at opfordre dem til at tage
deres venner med. Piger føler sig ofte mere trygge ved at prøve noget nyt, hvis de
har støtte fra deres venner. Ræk ud til pigenetværk, f.eks. i fritidsklubber.
Ræk ud til lokale skoler og klubber
Opsæt enkle aktiviteter tæt på skolen eller ideelt i skolegården og inviter pigerne
til at være med. Uddel flyers om din aktivitet/træning, et tilmeldingsark og følg op
med telefonopkald.
Involver forældrene
Information om alle de potentielle fordele pigerne kan opleve gennem
sportsdeltagelse, giver forældrene det ekstra incitament til at motivere deres
døtre til at deltage. Sørg for at give dem en flyer med dine kontaktoplysninger.
Forældre vil vide, hvem der styrer aktiviteten. Når de møder trænerne og lærer
dem at kende, kan de være mere villige til at lade deres datter deltage. Bed også
forældrene om at kigge forbi en træning en gang imellem.

DE 8 PRINCIPPER – KORT FORTALT
VÆR IMØDEKOMMENDE:
SKAB EN POSITIV ATMOSFÆRE

VÆR PÅLIDELIG:
VIS DEDIKATION OG STABILITET

VÆR STØTTENDE:
OPBYG TILLID OG RELATIONER

VÆR SOCIAL:
STØT OP OM VENSKABER

VÆR EN BROBYGGER:
SØRG FOR AT ALLE KAN VÆRE MED

VÆR OPMUNTRENDE:
SKAB MULIGHEDER FOR UDVIKLING

VÆR INKLUDERENDE:
FOKUS PÅ DELTAGELSE

VÆR SAMARBEJDSVILLIG:
SKAB EN FØLELSE AF EJERSKAB

Skab en glad, støttende og tillidsfuld atmosfære.
Sæt normer og forventninger, der fremmer et trygt
rum, hvor alle føler sig sikre, inkluderede og hørt.

En tillidsfuld relation mellem dig som træner
og pigerne er altafgørende. Som træner skal
du være empatisk og lytte til pigerne. For piger
kan det være nødvendigt at kunne tale om ikke
træningsrelaterede spørgsmål.

Sørg for at bygge bro mellem pigernes forskellige
niveauer og være opmærksom på de piger, der er
begyndere og måske har brug for lidt ekstra støtte. En
sport eller aktivitet, der kræver meget specifikke og
flere færdigheder på én gang kan være svært for piger,
der ikke har erfaring med at dyrke sport.

Skab et trygt rum, hvor pigerne kan føle sig
inkluderede, sikre og hørt og hvor det er
acceptabelt at fejle. Opfordre pigerne til at være
modige, ikke perfekte. Det er vigtigt at have fokus
på, hvordan man er en god holdspiller ved at
opmuntre og heppe på hinanden.

Et godt trænerteam er vigtigt for en vellykket
sportsaktivitet. Sørg for at opretholde stabiliteten både
med hensyn til at minimere antallet af aflyste træninger,
men også ift. trænernes fremmøde.

Støt op om positive sociale oplevelser både på og udenfor
banen. Følelsen af accept og tilhørsforhold til gruppen
samt det at have muligheder for at opbygge og dyrke
venskaber, styrker motivation og deltagelse.

At føle sig tryg ved at udvikle nye færdigheder i stedet for,
hvor godt man klarer sig i konkurrence, er vigtige faktorer
for at øge motivationen og støtte pigers deltagelse i sport.
Udforsk forskellige måder for pigerne at udvikle sig på.

Skab en kultur, hvor det er naturligt for pigerne at sige
deres mening, give feedback og komme med inputs.
Som træner skal du være villig til at tilpasse træningen til
pigernes ønsker og behov og inddrage dem i at definere
aktiviteterne.

VÆR
IMØDEKOMMENDE:
SKAB EN POSITIV
ATMOSFÆRE
KEY POINTS
Det er vigtigt at skabe en positiv, støttende og tillidsfuld
atmosfære. Vær venlig og imødekommende.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Du kan som træner bidrage til skabe et trygt rum ved at gå foran som rollemodel og
det gode eksempel. Vær åben, sårbar og ærlig når der er noget, du ikke ved, og vis,
at det er okay.
Som træner kan du styrke tillid i gruppen gennem en fælles mission. I en af GAME’s
‘Girl Zone’ træninger, organiserede trænerne en kreativ aktivitet for at engagere de
deltagende piger i at skabe deres helt egen visuelle udtryk af deres idrætsfællesskab.
“Vi synes, det kunne være sjovt for pigerne at lave noget kreativt sammen. Vi tog
nogle hvide t-shirts, som pigerne kunne male med Posca-tusser. Pigerne besluttede,
hvilken farve og logo de ville male på deres t-shirts. På denne måde skabte de et meget
specielt udtryk for deres eget fællesskab”.
Aivi og Denice, trænere

Støt holdet i at skabe et fællesskab, hvor alle føler de er en del
af gruppen. Det styrker motivation og engagement.
Sæt normer og forventninger, der skaber et trygt rum, hvor
alle føler sig inkluderet, sikker og hørt.

ET GODT TIP
Brug musik! Musik har vist sig at øge motivationen for at
bevæge sig og har en betydelig indvirkning på, hvor længe
deltagerne kan holde energien oppe, samt deres følelser
under aktiviteten. Musikkens tempo bør afspejle hvilken
type træning der gør sig gældende, og musikgenren skal
tilpasses alder og type af deltagere. Lad pigerne være
med til at bestemme, hvilken musik der spilles.

ET ANDET GODT TIP
En måde at skabe en følelse af fællesskab og tilhørsforhold er ved at have en
standard måde, hvorpå deltagerne hilser på hinanden eller ritualer for, hvordan I
starter hver træning. F.eks. ved at lave et fælles kampråb ved start og slutningen af
trænningen, eller ved at give alle en high-five eller et skulder klap, når de ankommer
og forlader træningen.
Skab en rutine, så pigerne ved, hvad de kan forvente. Forklar deltagerne dagens
program og giv dem mulighed for at dele deres tanker, før træningen begynder.
Start og afslut hver session i en cirkel, hvor alle kan dele tanker om dagens træning;
hvad der gik godt, hvad der kunne gøres anderledes til næste gang. Cirkler skaber
inklusion og sætter alle på samme niveau. På denne måde føler deltagerne sig
anerkendt, vel vidende at deres meninger er værdsat.

RÅD FRA SIDELINJEN
Træneren Mariam siger, at det er essentielt at tage de deltagende piger alvorligt og lytte til deres ideer. “Vi kommer til at kende dem bedre, hvilket gør
os i stand til at guide dem i den rigtige retning (...) og finde ud af, hvad de vil. At have med børn at gøre kræver virkelig noget andet, som tålmodighed
og lysten til at lytte. Først da kan du hjælpe dem videre. Fordi tro mig: de ønsker alle at klare sig godt.”

VÆR PÅLIDELIG:
VIS DEDIKATION
OG STABILITET
KEY POINTS
Et godt trænerteam er en vigtig del af en vellykket
sportsaktivitet.
For at fastholde pigernes engagement er det afgørende med
stabilitet både ift. at holde det på et minimum af aflyste
træninger, men også med hensyn til trænernes fremmøde.
Stabilitet er med til at styrke fællesskabet.

ET GODT TIP
Briefing: Giv dig tid til at sætte dig ned med dit
trænerteam, før træningen starter, og planlæg, hvordan
hver træning skal køre på dagen, herunder hvem der er
ansvarlig for hvad. Sørg altid for, at du har en ‘plan b’,
hvis tingene ikke går som planlagt.
De-Briefing: Sæt tid af til at sætte dig ned med dit
trænerteam, når træningen slutter, og diskuter, hvad
der fungerede godt, og hvad der kan forbedres næste
gang.
Hvis der er spændinger eller konflikter mellem
trænerne, er det vigtigt at tage fat om problemet og
forsøge at løse situationen så hurtigt som muligt.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Det er en god idé at tale med pigerne om forventninger til deres deltagelse, og hvad
de kan forvente af trænerne. I kan i fællesskab blive enige om nogle få regler for
deltagelse.
Du kan oprette en Facebook eller WhatsApp gruppe, hvor I kan sms’e hinanden om
praktiske ting eller hvis du er nødt til at aflyse en træning. Facebook eller WhatsApp
gruppen kan også bruges som en måde til at motivere hinanden på og dele gode
historier fra træningen.
“Da COVID-19 tvang os til at sætte vores fodboldtræning i bero, var vi bange for,
at alle pigerne ville miste motivationen og at vi ville ende med en lille gruppe piger,
når det var muligt at starte træningerne igen. Vi brugte vores Facebook gruppe og
Snapchat meget. Vi sendte små hjemnmeudfordringer til pigerne, og vi lagde billeder
og korte videoer op”.
Maymi og Dalia, trænere

REFLEKSIONS SPØRGSMÅL
Hvilken adfærd eller hvilke signaler fra gruppen eller en person er forbundet med at
opleve ”stabilitet”? eller ”ustabilitet”?
Hvordan håndterer du som træner denne adfærd?
Hvordan kan du bidrage til stabiliteten som træner?

VÆR STØTTENDE:
OPBYG TILLID OG
RELATIONER
KEY POINTS
Støttende relationer er vigtige, herunder relationen mellem
træneren og deltagerne.
Det er afgørende for pigernes motivation, at de føler sig trygge
og har tillid til træneren.
Du skal være nysgerrig, begejstret og lytte til pigerne. Pigerne
har måske brug for at tale om ting, der ikke lige handler om
træningen. Sørg for, at de ved, at du gerne vil tale med dem.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Struktur skaber tillid, og derfor skal træneren være godt forberedt. Det er en god idé
at starte med at orientere pigerne om dagens program. Træneren skal heller ikke
skynde sig ind og ud af træningen, men i stedet prioritere at have lidt tid før og efter
for at give pigerne mulighed for at snakke med dig hvis de har behov for det.
Som et eksempel kan du starte med at bruge 15 minutter på at gøre banen eller
lokalet klar; nogle vælger musikken, nogle begynder at spille, nogle chatter lidt. Når
træningen starter kan I lave en rundkreds og snakke ud fra et spørgsmål. Brug tid
efter aktiviteten til at reflektere eller snakke.
“Det er vigtigt at skabe en tryg atmosfære hvor alle føler de kan udtrykke sig. Når du
som træner f.eks. stiller gruppen et spørgsmål om en aktivitet, er der ingen forkerte eller
rigtige svar”.
Leyla, træner

CO-DESIGN VÆRKTØJ
ET GODT TIP
Mangfoldighed i en gruppe skal imødekommes og
accepteres. At være forskellige og nogle gange have
forskellige meninger er naturligt. Alle kan lære meget af at
møde hinandens forskelle med et åbent sind.
Det er vigtigt at tage fat på dette med pigerne, og
tale om, hvordan man kan være fordomsfri, og tackle
uenigheder og forskelle.

Feedback er vigtigt. Det handler om at finde potentialer og muligheder og gøre
træningen endnu bedre!
Hvordan
Feedback kan bruges efter en træning, hvor pigerne stiller sig i en rundkreds og
bliver bedt om at dele to positive meninger om træningen og én ting, de mener
kunne være anderledes eller noget, de undrer sig over. Trænerne kan skrive pigernes
feedback ned og bruge den til at planlægge de næste træninger.

RÅD FRA SIDELINJEN
En træning skal være et behageligt og trygt sted for alle. Det sociale aspekt er vigtigt
for pigernes engagement og fastholdelse i træningen. “Jeg vil ikke sige, at jeg er
træner, jeg er mere som en mentor. Det er ikke bare en træning, hvor du dukker op og
lærer nogle trin, og så går du hjem. Jeg forsøger at skabe et trygt rum, hvor pigerne
kan gå ind og føle sig godt tilpas og bare give slip på al negativitet. Pigerne lærer mig
og hinanden at kende, og de udvikler sig. Jeg ønsker at sprede glæde og lykke og
skabe et sted som pigerne ønsker at vende tilbage til”.
Leyla, træner

VÆR SOCIAL: STØT
OP OM VENSKABER
KEY POINTS
At føle sig accepteret og som en del af gruppen, samt have
muligheden for at opbygge og dyrke venskaber, styrker
motivation og deltagelse.
Støt op om at deltagerne kan få positive sociale oplevelser
både på og udenfor banen.
Gør plads til at pigerne kan deltage som en venindegruppe,
der allerede kender hinanden.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Når træningssæsonen starter, er der forskellige måder, hvorpå du kan skabe
muligheder for at opbygge støttende relationer. En af de kvindelige trænere i GAME,
der driver ugentlige fodbold træninger for piger, forklarer vigtigheden af at afsætte
tid til at pigerne kan snakke sammen:
“Vi har altid en vis fleksibilitet i træningsprogrammet, så der er tid til, at pigerne kan
snakke og diskutere dagligdags problemer. Vi kan se, at det er vigtigt at afsætte tid til
denne mere uformelle snak. Det giver pigerne en chance for at blive hørt og lære mere
om deres holdkammerater.”
Planlæg aktiviteter, hvor det sociale er i fokus. Det kan fx gøres ved at arrangere
fællesspisning efter en træning.
Måltidet kan bruges som omdrejningspunkt for samtaler, der kan styrke forståelsen
for hinanden.
Inddrag sjove aktiviteter i træningen, der kan styrke fællesskabet. Et godt eksempel
er Power Mingling øvelsen, hvor pigerne går sammen to og to i et minut og finder så
mange ting som muligt, de har til fælles. Efter et minut, skal de finde sammen med
en ny og igen mingle om det de har til fælles.

ET GODT TIP
De fleste mennesker sætter pris på humor og det at grine
sammen kan bidrage til at styrke fællesskabet. Aktiviteter,
der hjælper piger med ikke at tage sig selv alt for alvorligt
og som skaber sjov og ballade, vil øge udviklingen af
positive venskaber.

CO-DESIGN VÆRKTØJ
Co-role bruges til at lade pigerne udvikle, diskutere, forhandle og afprøve forskellige
roller i en gruppe. Co-role kan bruges til at skabe en dynamisk gruppe og justere
forventningerne til hinandens roller i gruppen.
Hvordan
Gruppen identificerer og diskuterer forskellige roller, der findes i gruppen. Træneren
noterer sig pigernes forståelse af rollerne, og hvilke egenskaber hver rolle har. Pigerne
bruger disse roller til at diskutere, hvem, hvor, hvornår og hvor længe de forskellige
positioner er i spil.
Det er vigtigt, at alle prøve forskellige roller i løbet af processen. Co-role kan også
bruges inden for gruppen af trænere.

VÆR SOCIAL: STØT
OP OM VENSKABER

REFLEKTIONS SPØRGSMÅL
Hvad er kendetegnene ved teamwork?
Involver deltagerne i en snak om, hvad der skaber et godt team og et dårligt team.
At have et godt teamwork er, når en gruppe mennesker arbejder sammen og mod et
fælles mål. Teamwork er en vigtig del af enhver holdsport. Det er også en vigtig del
af støttende relationer.
Kendetegnene ved et team med godt teamwork kan være:
•
De har et fælles mål
•
De spiller efter reglerne
•
De gør deres bedste hver gang
•
Spillerne er komfortable sammen
•
Alle deltager (ingen er udeladt)
•
Beslutninger træffes som en gruppe
Kendetegnene ved et team med dårligt teamwork kan være:
•
Alle har deres egen plan
•
De snyder eller bryder reglerne
•
De giver let op
•
Der er spændinger og konflikt blandt spillerne
•
Nogle spillere er vigtigere end andre

VÆR EN
BROBYGGER:
SØRG FOR AT ALLE
KAN VÆRE MED
KEY POINTS
Du skal som træner være i stand til at bygge bro mellem de
forskellige niveauer og være opmærksom på de piger, der er
begyndere og måske har brug for lidt ekstra støtte.
En sport eller aktivitet, der kræver meget specifikke og flere
færdigheder på én gang kan være svært for piger, der ikke har
erfaring med at dyrke sport.

ET GODT TIP
Når træningssæsonen starter, er det en god idé at have en
snak med pigerne om, at det er okay at være på forskellige
niveauer, og at alle udvikler sig i deres eget tempo og på
deres egen måde.
Sørg for at inkludere pigernes refleksioner i en plenumsnak. Den form for dialog kan gentages en gang
imellem i løbet af træningssæsonen for endnu en gang
at fremhæve, at det er okay at være på forskellige
niveauer.
Det er meget vigtigt at kende årsagerne til, at pigerne
deltager i træningen. Hvis du som træner er klar over
dette, kan du tilpasse træningen til pigernes mål og
planlægge aktiviteter, der tager dem i betragtning.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Streetmekka Girls er en aktivitet kun for piger, der en gang om ugen mødes for
at lave forskellige aktiviteter lige fra lege til basketøvelser, rulleskøjter og skate
boarding. Trænerne sørger altid for at planlægge og facilitere aktiviteter, hvor
forskellige niveauer og færdigheder kan integreres.
“Når vi bruger skateboards varierer pigernes færdigheds niveau meget. Vi sørger for
at være mange frivillige til stede, så vi kan støtte og hjælpe pigerne en-til-en. Det
giver også mulighed for at udfordre de piger, der lærer hurtigt. Vi kan godt lide at lave
forhindringsbaner, hvor det er muligt at gennemføre banen stående på skateboardet,
men også mens du sidder ned på skateboardet. På den måde kan alle piger – også
dem, der ikke er så trygge med skateboard være med”.
Isabella, træner

CO-DESIGN VÆRKTØJ
Idéskyer kan bruges til at bringe deltagerne
sammen og engagere dem i at komme med
ideer til træningsindholdet.
Hvordan
På et stort stykke papir skriver du
‘AKTIVITETER’ i midten. Nu skaber deltagerne
ideer sammen. Ideerne kan tegnes eller skrives
i skyer af ideer rundt omkring overskriften.
Brug en tidsramme og lad deltagernes
inspiration bestemme tempoet og antallet af
ideer.
Til sidst kan deltagerne afgive en eller to
prik-stemmer på de idéer, de bedst kan
lide. Som træner kan du bruge ideerne i din
træningsplanlægning.

RÅD FRA
SIDELINJEN
Peptalk hjælper med at
bryde usikkerhed og øge
pigers selvtillid og tro
på, at de godt kan. Her
er et eksempel fra en
longboarding aktivitet,
hvor pigerne var nervøse
for at bruge boardet på
et højere niveau, hvor
træneren fortalte dem:
“Kan du huske, da du
begyndte på longbord, da
vidste du ikke, hvordan
man gjorde det? Husk,
hvordan du lærte at stå på
det / surfe ligeud? Det er
det samme, du kan gøre
det! Jeg ved, du kan”.

VÆR OPMUNTRENDE:
SKAB MULIGHEDER
FOR UDVIKLING
KEY POINTS
Udforsk forskellige måder for pigerne at udvikle sig på. Dette
er for at øge pigernes selvtillid så de har mod på at prøve
forskellige sportsgrene, og for at øge deres kropslige forståelse
og kropspositivitet.
Ha’ fokus på at føle sig tryg ved at udvikle nye færdigheder, i
stedet for hvor godt man klarer sig i konkurrence. Det er vigtigt
for at øge motivationen og støtte pigers deltagelse i sport.
Udvikling og progression kan ske over tid, eller ved at sætte
små og realistiske mål for hver træning.

ET GODT TIP
En effektiv måde at støtte deltagernes udvikling på er ved
at hjælpe dem med at sætte mål.
Hvis du har adgang til videokameraer, kan hver deltager
lave “før” og “efter” videointerviews om deres mål. Vis
pigerne deres interviews halvvejs gennem sæsonen og se
om de har nået deres mål.
Lad deltagerne skrive ned i en trænings dagbog,
hvordan de ser sig selv udvikle sig

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
En måde at udforske forskellige måder for progression er ved
at have en månedlig træning, der organiseres og faciliteres af
2 eller 3 af de deltagende piger. Træneren kan hjælpe pigerne
med at planlægge og bringe ideer til bordet, men pigerne er
ansvarlige for træningen.
Som eksempel kan du lave en dansetræning, hvor pigerne skal
bruge nye trin og bevægelser, de har lært, for at skabe deres
egne danserutiner i mindre grupper. Dette giver pigerne tid til at
øve bevægelser og trin i deres eget tempo, samt at bruge deres
egen kreativitet og favoritbevægelser i en rutine. I slutningen af
træningen viser pigerne deres rutiner for hinanden.
Da Leyla startede som dansetræner, lærte hun, at de deltagende
piger havde meget forskellige dansefærdigheder, så hun måtte
finde et niveau, hvor alle kunne føle sig trygge ved at danse,
mens de også lærte noget nyt. Hun forsøgte at give pigerne
forskellige former for ansvar, for at de kunne føle sig anerkendt
af træneren og af de andre deltagere.
“Nogle gange udfordrede jeg de mere erfarne piger ved at give
dem ansvaret for at stå i spidsen for træningen og forberede en
koreografi, hvor jeg stadig ville støtte pigerne i forberedelsen. Det
gav mig mulighed for at være opmærksom på de piger, der var
begyndere og havde brug for lidt ekstra støtte”.
Leyla, træner

RÅD FRA SIDELINJEN
Sport og leg kan være et effektivt undervisningsværktøj, f.eks. ved at knytte
aktiviteterne til pigernes egne livserfaringer eller ved at arbejde med lifeskills som en
integreret del af aktiviteterne.
“Vi evaluerer altid, hvordan kampen gik, og sørger for at tale åbent og ærligt med
hinanden om vores glæder og frustrationer. Unge lærer mest af disse reflekterende
samtaler. De går virkelig op i deres oplevelse. Alle disse erfaringer fører til forandring for
de unge, men også inden for samfundet”.
Kvindelig træner

VÆR INKLUDERENDE:
FOKUS PÅ
DELTAGELSE
KEY POINTS
Det er vigtigt at skabe et trygt rum, hvor pigerne kan være sig
selv og føler sig inkluderet, sikker og hørt. De skal kunne udfordre
sig selv, velvidende at det er acceptabelt at fejle. Opfordre
pigerne til at være modige, ikke perfekte.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Leyla har været frivillig street dance instruktør i GAME i næsten 4 år. Hun
har stor erfaring med, hvordan man laver inkluderende sportsaktiviteter for
piger og samt hvordan man skaber et miljø, hvor pigerne tør udfordre sig selv.
Leyla forklarer, at hun har udviklet en ide til at udnævne ‘dagens danser’, der
modtager en lille stjerne på et stykke papir.
“Jeg havde den overordnede idé at udnævne dagens danser, men hvor de
deltagende piger skulle beslutte kriterierne. De besluttede, at det ikke skal handle
om at være den bedste danser. I stedet er et af kriterierne, at pigerne skal føle, at
personen har udviklet sig. En anden er, at de skal ha hjulpet andre deltagere til
træningen og mødt op til så mange træninger som muligt”.
Leyla, træner

Det er vigtigt med anerkendelse fra de andre deltagere og
fra træneren. Sørg for, at alle piger, uanset færdigheder eller
erfaring, er en del af aktiviteterne.
Sørg for at sætte fokus på, hvordan man er en god holdspiller,
ved at opmuntre og heppe på hinanden.
At vise svagheder og sårbarhed over for hinanden er en
styrke. Del dine fejl, så pigerne føler sig trygge til selv at begå
deres egne fejl.

ET GODT TIP
Prøv nogle gange at afprøve aktiviteter, som ingen i
gruppen nogensinde har prøvet før. Det er en måde at
udligne niveauer i deltagelsen på og anerkende, at alle kan
lære noget nyt.

REFLEKTIONS
SPØRGSMÅL
Spørg de enkelte
deltagere: hvad bidrager
du med til holdet? Hvis
de ikke kan svare, så få
en holdkammerat til at
svare på deres vegne.
Har du som træner delt
et eksempel på en gang,
hvor du prøvede noget
nyt og mislykkedes?
Hvordan kan du
opmuntre pigerne til
at bede om hjælp, når
de finder en aktivitet
vanskelig eller virkelig
let og gerne vil
udfordres?

ET ANDET GODT TIP
Pingvinfodbold er en god aktivitet, der
fokuserer på at have det sjovt sammen og
være fjollet. I pingvin-fodbold spiller alle på
lige vilkår ved ikke at kunne se ordentligt.
Hvordan
Lav 2 hold bestående af 10-20 deltagere.
Alle deltagere laver et stort næb/kegle ud
af et stykke pap eller en avis og limer/taper
dem sammen. Skær et hul i den spidse ende
på ca. 5-10 cm. i diameter. I den modsatte
ende monterer du 2 elastikker på hver side
af næbet/keglen, som vil blive brugt til at
fastgøre næbet til ørerne.
Alle deltagere tager deres næb på og er nu
pingviner. Dernæst handler det om at spille
fodbold med almindelige regler. Det kan
være en god idé at have en på hvert hold,
der guider de spillende ”pingviner” eller en
dommer, da pingvinerne har et begrænset
syn og overblik.

VÆR SAMARBEJDSVILLIG:
SKAB EN FØLELSE AF
EJERSKAB
KEY POINTS
Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor det er naturligt for pigerne at
sige deres mening, give feedback og komme med inputs.
Som træner skal du kunne tilpasse træningen til pigernes ønsker og
behov og inddrage pigerne i at vælge aktiviteterne.
Giv pigerne plads til at opleve sport og fysisk aktivitet forskelligt.

ET GODT TIP
Lad pigerne formulere deres egne regler for det trygge
træningsfællesskab. Sid sammen i en rundkreds med et stykke
papir og spørg pigerne, hvilke regler de synes er vigtige, og
hvorfor. Skriv reglerne ned på et stort papirark.
Er alle enige om reglerne? Hvilke skal ændres eller tilføjes? Prøv
at afslutte sessionen med at få alle til at blive enige om reglerne.
Sæt dem på væggen eller post dem på jeres SoMe, så alle kan
se dem.

EKSEMPLER FRA ASFALTEN
Linnea og Michelle træner en af GAME’s ‘Girl Zone’ træningshold; et
multisportskoncept for piger i alderen 8-12 år. I træner teamet har de gjort sig
mange tanker om, hvordan de inddrager pigerne i at være medskabere af
GAME Girl Zone fællesskabet.
“I begyndelsen af sæsonen samlede vi de deltagende piger til en fællesskabsleg.
Vi spurgte pigerne “Hvad er GAME Girl Zone for dig?”. Vi havde store plakater og
tuscher, og pigerne visualiserede deres svar og skrev specifikke ord og sætninger
på plakaterne. Vi bad også pigerne om at skrive ned, hvilke aktiviteter de gerne
vil prøve sammen. Nu har vi nogle cool plakater, der viser det idrætsfællesskab
pigerne ønsker at være en del af “
Linnea og Michelle, trænere

CO-DESIGN VÆRKTØJ
Moodboard kan bruges til at skabe en fælles forståelse ved at visualisere
gruppens værdier sammen.
Hvordan
Start med at formulere en idé, udfordring eller spørgsmål. Det kan være “hvad er
kendetegnene ved vores idrætsfællesskab?”
Del deltagerne op i mindre grupper af 4 til 5. Lad grupperne bruge billeder,
tegninger, avisudklip m.m, til at skabe en plakat med visualiseringen af
træningsfællesskabets værdier.
Bed grupperne om at beskrive deres moodboard, og hvad de forskellige
elementer repræsenterer.

RÅD FRA SIDELINJEN
Houda er en kvindelig rollemodel. Hun er en af de første marokkanske kvinder i kickboxing, og hun blev ungdomsmester i sin vægtklasse. Da hun
besluttede at give kickboxinglektioner i sit eget lokalområde, kunne pigerne identificere sig med hende. Hun bar for eksempel et tørklæde, ligesom de
fleste af pigerne i kvarteret. På grund af at pigerne kunne spejle sig selv i Houda, turde pigerne bedre at sige deres meninger og stå frem. Houda og
pigerne samarbejdede. “Du ser dem virkelig vokse og blomstre. De har fået mere selvtillid og tør bede om mere. De taler mere åbent om en række ting,
såsom hvordan det går i skolen. Vi er alle kvinder, vi er nødt til at støtte hinanden”.

DINE RESSOURCER: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

ROLLESPIL-TAG
Emne: Deltagelse
Deltagelsestrin: Oplever (se spil) og rådgiver (se
variation)
Tid: 30 minutter: 20 min spil + 10 min reflektion
Materialer: Papir med forskellige roller på: fx ingen
handicap, skade, må kun hoppe på et ben osv. Bånd
til taggere.
Forberedelser: Afgræns feltet, og giv taggerne et
bånd. Så giver du hver pige et stykke papir. Nogle vil
have et handicap/begrænsning, andre vil ikke.

SPIL
Målet med spillet: At undgå at blive ”tagget”
Regler: Hver spiller skal spille i forhold til sit
handicap/begrænsning. Lad pigerne opleve
det i et par minutter, og gå derefter sammen
for at diskutere: Hvordan man kan udfordre
et bestemt handicap; Hvordan kan dine
holdkammerater hjælpe dig? Skift roller og
spil igen

REFLEKSION
Reflect: Hvad synes du om spillet? Hvordan
havde du det i spillet?
Connect: Minder det om dagligdagen? I denne
gruppe? Hvad synes du om det?
Apply: Hvad er den bedste måde at håndtere
et handicap for en selv / når en holdkammerat
har et? Hvordan kunne du tænke dig at opføre
dig næste gang?

Variationer: Få pigerne til at tænke på deres
egne variationer

TIPS TIL TRÆNEREN
Dette spil er godt til at skabe en gruppekultur
sammen. Få ikke pigerne til at føle sig kaldt ud
- sørg for, at spørgsmålene er til alle, at alle kan
svare og ikke er rettet mod en person. Få også
pigerne til selv at tænke på spørgsmål.
Tag giver gode muligheder, da mange
variationer kan tænkes på stedet, og det er
meget nede på jorden. Selvfølgelig kan du
også bruge andre (hold) sportsgrene her.

DINE RESSOURCER: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

IDÉ-BOX
Emne: Opbyg støttende relationer
Deltagelsestrin: Rådgivning			
Tid: 50 min: 10 min forberedelser + 40 min spil
Materialer: Papir, pen, kurv/kasse
Forberedelser: Tag en snak/dialog med pigerne om: Hvad
betyder det for dem at opbygge støttende relationer.
Hvad betyder venskab? Sid for eksempel i en rundkreds
og stil spørgsmålene.

SPIL
Målet med spillet: At engagere pigerne i at give
input og ideer til aktiviteter, der kan opbygge
støttende relationer.
Regler: Vi vil have pigerne til at ‘rådgive’
træneren. Hvilke idéer er der til sociale
aktiviteter? De kan tænke på hvad som helst
og tænke ud af boksen. Det kan også være en
meget uformel aktivitet (bagning osv.), med
den første øvelse i snak/dialog i tankerne.
Pigerne kan individuelt eller parvis, skrive
eller tegne deres ideer på et papir. Dernæst
præsenterer de deres ideer og lægger dem i en
‘Idé-Box’, som træneren kan bruge til fremtidig
planlægning.
Variationer: Omfatter et aktivt komponent,
f.eks. skal pigerne skrive ned/tegne deres idé
og derefter gennemføre en forhindringsbane,
før de kan komme ideen i kassen

REFLEKSION
Reflect: Var det svært? Kunne du lide at
komme med dine egne forslag / ideer og
rådgive træneren?
Connect: Hvad er dine ideer til at komme med
råd til træneren om aktiviteter?
Apply: Hvordan kan vi gøre det oftere som en
gruppe fra nu af?

TIPS TIL TRÆNEREN
Overvej at brainstorme i par og blande pigerne,
så de samme piger ikke altid er sammen.

DINE RESSOURCER: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

TILLIDSØVELSE
Emne: Tillid
Deltagelsestrin: Rådgivende
Tid: 15 min spil + 10 min refleksion
Materialer: ingen
Forberedelser: Lav hold på ca. 6 spillere. Giv en
demonstration af spillet for hele gruppen. Forklar
reglerne der skal håndteres i gruppen, og hvordan
man interagerer med hinanden.

SPIL
Målet med spillet: At opbygge tillid i
gruppen
Regler: Hvert hold laver en rundkreds og
vælger en person til at stå i midten. Denne
person lader sig selv falde bagover for at
blive grebet af holdet. Sørg for at alle prøver
at stå i midten.
Variationer: Du kan komme med variationer
som et team, for eksempel: Byg en
menneskepyramide, lad holdet bære en
person fra et sted til et andet eller hjælpe en
person med at krydse et volleyballnet.

REFLEKSION
Reflect: Kunne du lide øvelsen? Hvordan
havde du det undervejs?
Connect: Har du tillid til dine venner i din
dagligdag? I denne gruppe?
Apply: Hvad er den bedste måde at skabe
tillid på? For dig? Og for gruppen? Hvad vil du
gerne gøre næste gang?

TIPS TIL TRÆNEREN
Vær ikke fordømmende når du fx spørger ind til
personlige oplevelser.

DINE RESSOURCER: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

DELTAGELSESDRILLS
Emne: Deltagelse og positiv præstationskultur
Deltagelsestrin: Co-leder		
Tid: 40 min spil + 20 min refleksion
Materialer: (afhænger af drill)
Forberedelse: Først bliver pigerne nødt til at
forstå emnet på en sjov måde. Hvad er deltagelse?
Lad pigerne tale, men faciliter samtalen.

SPIL
Spillets mål: (afhænger af drill)
Regler: Vis en øvelse indenfor din
yndlingssport, som fokuserer på præstation/
ydeevne. Få alle til at prøve øvelsen et par
gange. Reflekter så: Hvad ville de ændre?
Hvordan vil de sørge for at arbejde med
positive resultater og deltagelse fremfor
konkurrene og præstation?
Co-leder: I mindre grupper justeres øvelsen
ud fra de reflektioner de havde under første
step.

REFLEKSION
Reflect: Hvad syntes du om at lave øvelsen?
Hvad syntes du om det, da den blev tilpasset?
Connect: Hvad fungerer bedst for din gruppe,
tror du?
Apply: Hvordan kan vi bruge dette i andre spil,
vi spiller?

TIPS TIL TRÆNEREN
Få spillere til at lede en øvelse.

DINE RESSOURCER: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

DESIGN DIT EGET
FODBOLDSPIL
Emne: Progression
Deltagelsestrin: Leder		
Tid: : 60 min: 10 min forberedelse + 40 min spil + 10 min refleksion
Materialer: Kegler, mål, bolde, bånd
Forberedelse: Lav hold på 4 eller 5 spillere. Hvert hold designer et
spil med fodboldmaterialer.

SPIL
Målet med spillet: At give pigerne en ledende rolle
i at udvikle og facilitere en øvelse eller et spil.
Regler: Hver gruppe udvikler en drill/øvelse og
viser den for de andre. I fællesskab vælger pigerne
den drill/øvelse, de bedst kan lide og afprøver den
sammen.
Variationer: Stop spillet, når det stadig er sjovt,
og diskuter variationer. Tænk på forskellige trin:
Omgivelser, Opgave, Udstyr, Mennesker, Hastighed.
Eller vælg et af de andres spil og spil det.

REFLECTION
Reflect: Hvordan føltes det at designe et spil?
Connect: Hvad fungerede bedst for dig? Og for mine
holdkammerater?
Apply: Hvordan vil du handle næste gang? Og som
en gruppe?And as a group?

TIPS TIL TRÆNEREN
Stil spørgsmål for at støtte pigernes diskussion i
stedet for at give svarene.
Er du Ikke til fodbold? Du kan gøre dette med alle
andre sportsgrene.

SÅDAN PLANLÆGGES EN AKTIVITET

1

Vælg ET at de 8 principper fra guidebogen, som
du finder interessant for din gruppe af piger

2

Skriv de 3 vigtigste karakteristika ved netop
det princip:

1. OPLEVER
Træneren står selv for at klargøre og facilitere aktiviteter for
pigerne, som dog har mulighed for at give feedback.
Eksempel: Efter en aktivitet spørger træneren pigerne, hvordan de
kunne lide aktiviteten på en skala fra 1-5; 1 for ikke så god, og 5 for
virkelig god.
2. HJÆLPER TRÆNEREN
Træneren giver mulighed for at deltagerne kan være en aktiv
del af klargøring og facilitering ved at udeligere opgaver og
ansvarområder.
Eksempel: Én klargør banen, én forbereder en øvelse eller står for en
opvarmningsaktivitet; spørg så hvad de fik ud af det, og hvordan
det kan forbedres?

1.
2.
3.

3

FORKLARING AF TRIN PÅ
“DELTAGELSES-STIGEN”

Hvor er din gruppe på deltagerstigen?
Hvad fortæller det?

5. LEDER
4. CO-LEDER
3. RÅDGIVENDE
2. HJÆLPER TRÆNEREN
1. OPLEVER

3. RÅDGIVENDE
Træneren sørger for at planlægge træningen såldes, at der er rig
mulighed for, at pigerne kan komme med råd og inputs.
Eksempel: Stil åbne spørgsmål om, hvad de kan lide, deres mål
eller hvad der kunne være bedre. Du kan også lave en afstemning.
4. CO-LEDER
Træneren faciliterer samskabelse og delt beslutningstagning i
gruppen, og pigerne leder de opgaver og aktiviteter, som de er klar
til at lede.
Eksempel: Tilpasning af aktiviteten med pigerne. Tænk på
forskellige trin: Omgivelser, Opgave, Udstyr, Mennesker,
Hastighed).
Samskabelse, f.eks. ved hjælp af øvelser såsom moodboard eller en
idésky.
5. LEDER
Træneren guider, stiller spørgsmål og faciliterer refleksioner, og
pigerne leder aktiviteterne og træningen (med støtte, når det er
nødvendigt)
Eksempel: Træneren kan stille spørgsmål, der får pigerne til at
reflektere over deres valg eller planer.
Eller reflekter sammen under forberedelse og efter aktiviteten.

TEMPLATE TIL FORBEREDELSE AF EN AKTIVITET
Tid

Tegn aktiviteten
(hvordan vil du organisere den?)

Materialer

Beskrivelse af aktiviteten

Hvad vil du sige til spillerne?
Om refleksion, sikkerhed, variationer

Refleksion (egen, fra deltagere, fra en anden træner)
Skriv tips/observationer/mulige variationer ned:

TEMPLATE TIL FORBEREDELSE AF EN AKTIVITET
NOTER

