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Straffespark

Inddrag eleverne (hele klassen, 5 minutter)
• Start en kort samtale om straffespark i fodbold.
• Stil spørgsmål som dette for at sætte tankerne i gang hos eleverne:

• Hvad gør fodboldspillere i stand til at skyde bolden i forskellige retninger? 
(Vinklen på fodboldspillerens fod, når den rammer bolden, bestemmer den 
retning, bolden bevæger sig i).

• Lad eleverne gå i gang med byggeudfordringen.

Undersøg (individuelt arbejde, 20 minutter)
• Få eleverne til at arbejde hver for sig med at bygge en mekanisk sparkefod,  

en målmand og et mål.
• Byggetrinnene er forklaret i elevarket. Der er ingen bestemt byggevejledning. 
• Eleverne kan blive inspireret af billederne i elevarket eller bruge deres fantasi.

Forklar (hele klassen, 10 minutter)
• Bed eleverne om at forklare, hvordan formen på hver sko påvirkede  

straffesparkets retning.
• Stil spørgsmål som:

• Hvorfor skød sparkemekanismen bolden sidelæns, da du udskiftede den flade 
sko med den kileformede sko? (Den kileformede sko har et skråplan. Når det 
støder sammen med bolden, dirigeres kraften [dvs. normalkraften] altid 
vinkelret i forhold til overfladen).

Udbyg (individuelt arbejde, 10 minutter)
• Få eleverne til at lave tegninger, korte videoer eller lydoptagelser, hvor de forklarer, 

hvordan sparkefladens form ændrede sparkets retning.

Evaluer (individuelt arbejde)
• Bed hver elev om at give et eksempel på et skråplan/en kile og forklare, hvordan 

formen kan ændre retningen på en genstands bevægelse. 

Undersøg, hvordan formen på et skråplan/en kile kan 
ændre et straffesparks retning. Kan du slå målmanden?
I denne lektion skal eleverne undersøge, hvordan 
kraftvektorer og den bevægelse, der opstår, når 
genstande støder sammen, hjælper fodboldspillere 
med at skyde en bold i forskellige retninger.
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Straffespark

Kan du slå målmanden?

Byg:

 Et mål og en målmand

 En sparkefod med en flad sko til lige skud

 En sparkefod med en kileformet sko til 
vinklede skud

 2 positionsmarkører

 Brug billederne som inspiration, eller brug fantasien

 Placer målmanden foran målet, og forsøg at score ved at sparke 
med den flade sko

 Skift til den kileformede sko, og prøv igen

 Brug positionsmarkørerne til at markere sparkefodens  
og målets position

 Hvad er de vigtigste forskelle mellem de 2 sko?  
Hvilken eller hvilke variabler ændrede du på for at slå målmanden?
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