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Skridskor kan man åka på is. Då har dom en skena 
av metall under. När man åker skridskor på asfalt, 
betong eller inomhus på sporthallsgolv har dom hjul 
under. Sitter hjulen på en rad kallas skridskon för 
inlines. Sitter det två hjul fram och två hjul bak kallas 
skridskon för quads. Oavsett vilken typ av skridskor 
du använder är grundtekniken för att åka den samma. 

När vi åker skridskor tränar vi:
• Motoriska grundformer som att åla, krypa, gå, 

springa, hoppa, klättra, hänga, stödja, rulla/
rotera, balansera, kasta och fånga. 

• Fysiska egenskaper som koordination, snabb-
het, styrka, rörlighet och uthållighet.

• Idrottsliga färdigheter som att ta fart, glida/
rulla, bromsa och svänga på olika typer av 
skridskor.  

Att åka skridskor är extra kul tillsammans med 
kompisar. Då kan man hjälpa varandra att hitta 
balansen, att resa sig upp om man ramlar och 
peppa varandra att utmana sig med nya svårare 
övningar!

Fysisk aktivitet är bra för hälsan, välbefinnandet 
och för skolresultaten. Men studier visar att många 
barn och unga rör på sig för lite och sitter stilla 
stora delar av dagen. Genom olika former av 
skridskoåkning kan vi tillsammans inspirera till en 
ökad fysisk aktivitet i skolan. Då blir vi friskare, 
gladare och får lättare att lära oss olika saker! 

Skoj på skridskor!
Välkommen till Skoj på skridskor! Här hittar du tips och inspiration 
på hur du enkelt kan åka skridskor i olika former under skoldagen. 
På rasterna, på idrottslektionerna och på fritids. 
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ÖVNINGAR
Genom övning tränar du olika färdigheter. Tänk på att ha tålamod och 
upprepa övningarna gärna flera gånger tills du känner dig trygg. När 
färdigheterna växer kan du utveckla övningarna och göra dem svårare. 
Det kallas för progression. 

Här kommer tips på övningar där du tränar de olika färdigheterna glida/
rulla, ta fart, bromsa och svänga samt ett förslag på i vilken ordning de 
kan tränas. 
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GLIDA / RULLA
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Övning 1
Hitta din åkposition genom att stå med höftbredd 
mellan skridskorna, böj i knä och fotled. Ju lägre 
åkposition desto bättre balans. Vikten ska vara 
mitt på foten och överkroppen lätt framåtlutad. 



Övning 2
TA DIG ÖVER HINDER 
Ta lite fart och sätt dig på eller kliv över hindret,
hitta din åkposition på andra sidan hindret och 
fortsätt åka. Genom att sätta dig ner på en bänk 
kan du på ett säkert sätt hitta balans och hitta 
din åkposition innan du glider iväg på nytt.



Övning 3
POPCORN 
Ta fart och glid eller rulla under hinder genom 
att böja i knäna och höft. Res dig och sträck på 
kroppen mellan varje hinder. Med denna övning 
kan du bli bättre på att hitta din åkposition och 
balans på skridskorna lite snabbare.



Övning 4
HOPPA ÖVER LITET HINDER 
Prova att hoppa jämfota med båda fötterna eller 
med en fot. Testa att landa på båda fötterna eller 
på en fot. Den som vill utmana sig kan testa att 
snurra ett halvt varv i luften och landa baklänges 
med ryggen i färdriktningen. Med denna övning 
kan du förbättra din balans och rumsuppfattning 
samt lära dig att landa på skenan på ett kontrollerat 
sätt. Man kan också ställa upp fler hinder på vägen.



TA FART
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Övning 1
HALVA BUBBLOR 
Stå stabilt och tryck ett ben åt sidan och dra till- 
baka det igen UTAN att lyfta skridskon. Byt sida. 
Är det knepigt med balansen kan ett så kallat 
skridskostöd användas. Utmana dig själv genom 
att även testa att göra det baklänges. Med denna 
övning lär du dig hur du kan trycka skridskon 
i sidled för att skapa fart framåt.



Övning 2
HELA BUBBLOR 
Gör bubblor med båda fötterna samtidigt, tryck ut 
och dra ihop. Den som vill utmana sig kan testa att 
göra bubblor baklänges. 



Övning 3
FRÅNSKJUT ETT BEN I TAGET – BYT SIDA
Sträck ut en skridsko åt gången och låt skridskon 
vara kvar mot underlaget. Övningen påminner om 
halva bubblor. Skillnaden är att du gör övningen på 
en och samma skridsko innan du skiftar. Utmana 
dig själv genom att även göra det baklänges.
Med denna övning lär du dig både att skapa fart 
samt hålla balansen.
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Övning 1
TEXTILBROMS 
Ta fart och bromsa genom att sätta dig på rumpan. 
Bromsen kan vara bra till en början om man känner 
sig osäker på balansen. Tänk på att försöka luta 
överkroppen något framåt så att du inte slår i bak-
huvudet. Denna form av inbromsning lämpar sig 
bäst på isen.



Övning 2
T-BROMS
Ta fart och bromsa genom att släpa den ena skrid- 
skon bakom dig så att skridskorna bildar ett T.  
Prova att bromsa med både höger och vänster 
skridsko. Denna broms fungerar även på inlines 
eller quadskates. 



Övning 3
PLOGBROMS
Ta fart och bromsa genom att trycka ut hälarna 
och bilda ett V med skridskorna. Tänk även på 
att sjunka ner lite med höften/rumpan och luta 
överkroppen något framåt. Detta gör att du kan 
få stopp på dina skridskor något snabbare.



Övning 4
SLADDSTOPP
Ta fart och bromsa genom att snedställa skrid-
skorna på skenans inner- och ytterskär. Lägg  
trycket på hela foten. Genom att sjunka ner med 
rumpa/höft och böja i knäna samtidigt som du 
snedställer skridskorna, så kommer du kunna 
stanna tidigare. Överkroppen ska vara något fram-
åtlutad, vilket kan hjälpa dig att hitta balansen  
mitt på foten. Sträck ut armarna i sidled så kan du 
kontrollera balansen vilket gör att stoppet blir ännu 
bättre. Träna på att stoppsladda åt båda hållen. 



Övning 5
TURN AROUND TOE STOP
Ta fart och bromsa genom att snurra runt och kom 
upp på tåstopparna på dina quadskates. Denna 
broms är för dig som vill utmana dig på något extra.
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SVÄNGA



Övning 1
SLALOM 
Ställ ut konor på rad och åk igenom banan. Genom 
att komma ner med höft/rumpa och böja knäna 
blir det lättare att svänga runt. Håll ut armarna åt 
sidan och luta dig in mot konen, så kan du svänga 
runt något snabbare. Armarna hjälper dig även 
att hålla balansen och kan fungera som en ratt likt 
en bil.



Övning 2
STORSLALOM 
Ställ ut konor i sicksack-mönster och ta dig genom 
banan genom att svänga åt både höger och vänster. 
Genom att komma ner med höft/rumpa och böja 
knäna blir det lättare att svänga runt. Håll ut arm- 
arna åt sidan och luta dig in mot konen, så kan du 
svänga runt något snabbare. Armarna hjälper dig 
även att hålla balansen och kan fungera som en 
ratt likt en bil.



Övning 3
ÅTTAN 
Lägg ut två rockringar och åk i en ”åtta” runt båda 
rockringarna. Den som vill utmana sig kan testa 
att åka baklänges. När du närmar dig rockringen 
kan du placera den skridsko som är närmast ringen 
något framför den andra. På det sättet blir det 
enklare att svänga sig igenom. Tänk även på att 
svängen kan gå något snabbare om du kommer 
ner med rumpa/höft.



Övning 4
ÖVERSTEG 
Gå översteg åt både höger och vänster, kom ihåg 
att ha benen lätt böjda och kom ner med höft/
rumpa. När du känner dig säker på att lyfta den 
ena foten över den andra kan du testa det med 
fart. Tänk på att placera din is-/inlineskridsko på 
inner- respektive ytterskär för att lättare kunna 
svänga runt. Den som vill utmana sig kan testa 
att gå översteg baklänges. 



LEKAR
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Alla lekar som kan lekas utan skridskor går även 
att leka med skridskor på fötterna. Vilken är din 
favorit?



Så här går det till:
Banankull är en kull-lek där den som blir kullad 
ställer sig still med armarna ihop ovanför huvudet. 
För att bli friad så ”skalar kompisen bananen” 
genom att ta tag i armarna och föra dem åt sidan 
och nedåt. På så sätt är man med i leken igen och 
aktar sig för kullaren.

Det här behöver du:
En grupp barn och en yta som är begränsad av 
konor eller liknande. En kullare som kullar så många 
den kan.

Tips och variation:
Utöka eller förminska ytan ni leker på, ha flera 
kullare, kör på tid. Viktigast av allt – ha kul!

BANANKULL
Att leka är kul! Vi rör på oss tillsammans och genom leken tränas 
både motoriska grundformer, fysiska egenskaper och idrottsliga 
färdigheter samtidigt! 
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RÖRELSEBANA
Bara fantasin sätter gränser för hur en rörelsebana kan se ut! Beroende på 
hur den byggs kan uthållighet, koordination, snabbhet, rörlighet och styrka 
tränas på en och samma gång. Tillsammans kan ni skapa en rörelsebana 
där man får anta olika utmaningar som att balansera, hoppa, rulla, stödja 
samt kasta och fånga.  

Så här går det till:
• Bygg en rörelsebana efter era förutsättningar
• Försök skapa en rörelsebana där olika färdigheter 

som position, ta fart, svänga och bromsa tränas. 
• När rörelsebanan är färdig är det bara att börja 

åka! 

Det här behöver du:
• En lämplig yta bestående av is, asfalt, betong  

eller sporthallsgolv. 
• Material du kan bygga din bana av som exempel- 

vis konor, pinnar, rockringar och hopprep.  

Tips och variation:
• Låt barnen vara med och skapa rörelsebanan. 
• Du kan hela tiden ändra din bana genom att lägga 

till eller ta bort hinder. 
• Spela musik. När musiken är igång rör man sig 

runt i banan. När musiken tystnar försöker man 
stanna och stå stilla så snabbt som möjligt. 

• Prova att köra banan på tid så snabbt du kan.
• Prova att köra banan två gånger på tid och försök 

åka lika snabbt båda gångerna. 
• Utse en jägare. Den som blir kullad blir ny jägare.   

Alla lekar som går att göra utan skridskor går att 
göra på isen!
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TIPS PÅ TRÄNINGSUPPLÄGG
Övningarna kan självklart utföras i valfri ordning. Men här kommer ett förslag 
på ett upplägg där det blir en bra progression på övningarna. Lycka till!

• Glida/Rulla: övning 1
• Ta fart: övning 1 + 2
• Bromsa: övning 1 + 2 + 3
• Glida/Rulla: övning 2 + 3 + 4
• Svänga: övning 1 + 2 + 3 +4
• Bromsa: övning 4 + 5
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LYCKA TILL!
Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
Besöksdress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm 
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefonnummer (växel): +46 8 699 60 00
E-post: info@swesports.org
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