
INDIVIDUELT FYSISK BAROMETER – 
FYSISK SCREENING AF ELEVER PÅ VEJSTRUP

Af Helge Kappel, afdelingsleder og Andreas Færch, fysioterapeut

Som den verdenskendte basketballstjerne fra 
NBA Magic Johnson har udtalt engang: ”All kids 
need a little help, a little hope and somebody who 
believes in them.” Vi har som skole og lærere, 
muligheden for at støtte, skabe håb og tro på, at 
drømme kan udleves. 

BEVÆGELSESPERSPEKTIVET
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Vi lever i en verden præget af fokus på kroppen, 
nyhedernes fokus på sportspræstationer, og vi 
udsættes for et konstant bombardement af krav om 
bevægelse. Vores elever kommer på skolen med vidt 
forskellige forudsætninger, men alle vores elever har 
et ønske om at udvikle deres fysiske formåen. Dette 
skaber vi mulighed for, at de kan gøre gennem gym-
nastikken og på vores linjer. Vi ved, at unge menne-
sker, der oplever meningsfulde idrætslige aktiviteter 
i teenageårene, har en større sandsynlighed for at 
dyrke idræt, når de bliver ældre (Sundhedsstyrelsen). 

Derfor er det vores opgave at skabe et fundament, 
der bidrager til, at de har lyst til at dyrke gymnastik 
efter efterskolen. Vi ved, at unge mennesker moti-
veres af at have et fælles formål, opleve fremskridt 
og at gøre det i fællesskab (Nicklas Pyrdol). Blandt 
andet derfor oprettede vi sidste år linjer på Vejstrup. 

Her oplever eleverne en øget motivation gennem 
fælleskabet med andre, der har samme formål som 
dem selv, og igennem den øgede træningsmængde 
opnår de personlige idrætslige fremskridt. Herudover 
har vi som lærere en større føling med den enkelte 
elev og kan støtte op om alle igennem øget vejledning. 
Vejledningen består blandt andet i vores fysiske test, 
som vi kalder IFB – Individuel Fysisk Barometer. Dette 
testbatteri er udviklet i samarbejde med Syddansk 
Universitet, Svendborg Kommune og Gymnastik-
højskolen i Ollerup. Eleverne bliver testet tre gange 
årligt, så vi sammen med hver enkelt elev kan skabe 
et fælles billede af hans eller hendes fysiske tilstand 
og muligheder for udvikling. Testene er baseret på 
fysioterapeutiske og fysiske tests, som tilsammen 
giver et grundlæggende udtryk for den enkelte elevs 
nuværende fysiske formåen og skadesrisici. Testbat-
teriet har to overordnede sidestillede formål: 

at screene for eventuelle skader og risiko herfor samt 
at teste præstationsevnen hos den enkelte. Disse 
resultater benyttes på linjerne til at understøtte den 
daglige træning og generelle viden om træning og 
præstation. 

VEJLEDNINGEN BESTÅR 
BLANDT ANDET I VORES 

FYSISKE TEST,
 SOM VI KALDER IFB – 

INDIVIDUEL 
FYSISK 

BAROMETER
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“DER STILLES STØRRE 
OG STØRRE KRAV TIL 
SVÆRHED, DER OGSÅ 

UDFORDRER GYMNASTENS 
FYSISKE FORMÅEN”
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Gymnastikken i Danmark er i rivende udvikling, både 
rytmisk og springmæssigt. Særligt Teamgym og 
Powertumbling, der udbydes som A-fag på skolen, 
har udviklet sig heftigt de seneste år. Der stilles 
større og større krav til sværhed, der også udfordrer 
gymnastens fysiske formåen.

Dobbelt og sågar trippelroterende spring med diverse 
skruekombinationer er efterhånden dagligdag for 
mini- og juniorgymnaster. Rytmisk sættes der lige-
ledes store krav til kraftmomenter, smidighed og 
stil. Derfor er det vigtigt, at vi som skole er med til at 
sikre, at elevernes fysiske forudsætninger modsvarer 
de krav, der stilles til dem, når de udfordrer kroppen 
ved at arbejde med spring på det niveau, de er på.

Af skadestest skal nævnes ankel-, knæ- og rygtest, 
da det er her gymnasternes største udfordringer ligger 
i forhold til skader. For at belyse den enkeltes fysik 
og præstation testes bl.a. råstyrke, sprinthastighed 
samt kondition. Al testdata indsamles og gemmes 
i elevens egen profil på hjemmesiden Tetragon.dk. 
Her har eleven sammen med skolens fysioterapeut 
og linjefagslærere mulighed for at logge ind og se egne 
data og sammenligne sig med den testede gruppe. 

Har en elev vist svaghed i knætestene, opfordres 
eleven til at arbejde med dette igennem forskellige 
stabilitets- og styrkeøvelser, så risikoen for skader 
minimeres i løbet af året. Særligt når vi rammer 
opvisnings-/konkurrencesæsonen har det stor be-
tydning for eleverne, at de kan deltage fuldt ud eller 
alternativt for nedsat kraft med fokus på korrekt 
udførsel og sikkerhed.  

Interessen for det kropslige vokser
Når eleverne vælger deres valgfag i starten af 
skoleåret, er det tydeligt at mærke, at interessen for 
valgfag, hvor der arbejdes med det fysiske, er populære. 
Således er interessen for det præstationsfremmende 
og forebyggende støt stigende. Således har ca. 140 

elever valgt styrketræning eller fysisk grundtræning 
som supplerende fag til deres A-linje. 
 
I valgfagene styrketræning og fysisk grundtræning 
giver vi eleverne kendskab til og forståelse for vig-
tigheden af at være fysisk stærk set i forhold til 
deres A-linje og deres generelle liv. Eleverne har i 
starten af skoleåret mulighed for, i samarbejde med 
undervisere, at skræddersy deres helt eget program 
og tilpasse det efter behov. Springerne træner 
eksempelvis meget power og tung styrketræning,  da 
der er behov for kraftudvikling og råstyrke. Rytme-
gymnasternes program består i højere grad af stabi-
litetstræning og konditionstræning. Her tager vi igen 
udgangspunkt i den enkelte elevs formål med at vælge 
faget, der styrkes af fællesskabet og iagttagelsen af 
egne og andres fremskridt. 

På trods af et større fokus på den enkelte elev i en 
samfundsmæssig kontekst oplever vi på Vejstrup, at 
eleverne bedst trives i deres egen fysiske udvikling 
i fællesskabet. Hvem er jeg, hvis de andre ikke er 
der? Og hvad er jeg, hvis der ikke er andre, der ser 
det? Det er netop i spejlingen med ligeværdige, at 
den personlige udvikling trives. Vi ser ligeså ofte, at 
eleverne udvikler sig til at kunne bidrage til fælles-
skabet, som at fællesskabet bidrager til den enkelte 
elevs fysiske og personlige udvikling. 

Fremtiden for IFB? 
Fremtiden for Individuel Fysisk Barometer står på 
yderligere udvikling af tests, større fokus på den in-
dividuelle viden, vi indsamler, og så vil vi selvfølgelig 
gerne dele den nye viden med omverdenen. Her-
til skal vi sammen videreudvikle, hvordan vi bruger 
vores viden bedst muligt, så det benyttes i endnu 
højere grad på linjerne og hos eleven selv.
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