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Lærebog 3.-5. klasse 2017 – ”Idrætskultur i løb, spring og kast”4

Det skal vi lære
• At udpege forskelle på LSK og Atletik
• At udpege indhold i en idrætskultur, altså de 

dele en kultur består af, og som kendetegner 
en idrætskultur

Det skal vi lave
• Afprøve LSK-aktiviteter
• Diskutere vores oplevelser med LSK ud fra 

elementer i idrætskultur

Step 1 - LSK (løb, spring, kast) og atletik Fagord

Kultur kan i idræt forstås, som den måde en idræt 
er indrettet på, fx med hensyn til måden man er 
sammen på, til idrættens historie, og hvilke regler 
der er i idrætsaktiviteten. 
LSK er forkortelsen for Løb, Spring, Kast

Intro til elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

3.-5. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

6.-7. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

Med denne lærebog støttes du i at lære om 
idrætskultur gennem løb, spring og kast (LSK). 
Lærebogen er udarbejdet til idrætsundervisningen 
i skolen, fordi SkoleOL kommer til Aarhus i 2017 
– året hvor Aarhus er europæisk kulturhoved-
stad. Lærebogen retter sig mod det, du skal lære i 
idrætsfaget i skolen, men at være kulturhovedstad 
med et SkoleOL sætter også sit præg på lærebo-
gen. Ud over at løbe, springe og kaste hen mod 

disciplinerne i SkoleOL vil du derfor også udfor-
dres som menneske af, at du skal forholde dig til 
idrætskultur, til innovation, til livsformen ”liveabi-
lity”, til at fortælle din historie og meget mere…Så 
”let´s rethink” skoleidrættens løb, spring og kast i 
et idrætskulturelt laboratorium! 
Rigtig god fornøjelse.

Martin Elmbæk Knudsen  (forfatter)

Indholdsfortegnelse

Intro til elever

Idrætskultur i løb, spring 
og kast – 3.-5. klasse 
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Timeout

1) Hvilke ligheder og forskelle er der på LSK, og så 
den atletik du kender til, fx fra TV? 

 Med hensyn til aktiviteternes regler, bevægelser 
og hvad det gælder om?

 Med hensyn til måden at være sammen på, 
kropskontakt og samarbejde?

 Med hensyn til den historie LSK og atletik er 
rundet af? 

 Brug figur 1 og figur 2 i samtalen, så godt I kan

Forberedelse

Figur 1a: Kultur-modellen 
viser en idrætskultur. De lyse cirkler er indhold, der 
indgår i en idrætskultur. Modellen giver eksempler 

på, hvordan disse dele kan tage sig ud.

Figur 2:  
LSK er mere end atletik

Olympiske lege
historiske symboler

gamle lege
KROPSKONTAKT, TAGE ANSVAR

 SAMARBEJDE

HISTORIE

REGLER, REKVISITTER
BEVÆGELSER

IDRÆTS-AKTIVITETER

SAMVÆR

L S K Atletik

Sæt dig ind i 
fagord t i l step 2, og læs 

om Olympiadens histor ie på       
www.idphj.dk/ol/3-5/#4

Kultur-modellen i step 1

idphj.dk/ol/3-5/#1

idphj.dk/ol/3-5/#3

idphj.dk/ol/3-5/#2



Lærebog 3.-5. klasse 2017 – ”Idrætskultur i løb, spring og kast”6

Det skal vi lære
• At udpege nyt indhold i en idrætskultur 
• At samarbejde om at udføre LSK-aktiviteter 
 

Det skal vi lave
• Afprøve forskellige LSK-aktiviteter 
• Over veje og diskutere samarbejdet i  

LSK-aktiviteter

Step 2 - LSK som samarbejde

Olympisme betyder, at man i idrætsaktiviteter 
viser respekt for andre og for kampen, altid yder sit 
bedste og samarbejder
Værdier er det, vi vurderer som godt og rigtigt. 
Værdier opleves forskelligt, men er fx at udvise fair 
play, at reglerne er ens for alle eller at man yder sit 
bedste. Så man kan sige, at ”olympisme” indehol-
der nogle bestemte værdier 
Normer betyder, hvad man bør gøre i bestemte 
situationer. En norm er fx, at man venter på sin tur, 
eller at man bakker hinanden op

Fagord

Figur 1b: Kultur- 
modellen viser en 

idrætskultur.
De lyse cirkler

er indhold,
der indgår i

en idræts-
kultur.

Kultur-modellen 
i step 2

Historie

Værdier
Olympisme

Normer
Ritualer

 Tøjstil

Samvær

Idræts-
aktiviteter

Sprog
og musik

idphj.dk/ol/3-5/#5

idphj.dk/ol/3-5/#6

Timeout

1) På hvilke måder kan et samarbejde tage sig ud? 
Giv eksempler med LSK-aktiviteter

2) Hvordan kan aktiviteten ændres, så samarbejdet 
bliver endnu tydeligere?

3) Hvilken betydning har samarbejdet for oplevel-
sen af en idrætskultur? Brug kultur-modellen og 
fagord i jeres samtale

4) Hvordan hænger ”respekt for kampen” sammen 
med at følge reglerne?

5) I hvilke LSK-aktiviteter oplever I ”olympisme”? 
6) Sammenlign samarbejdet i LSK-aktiviteter med 

samarbejde i de atletik-discipliner, I kender til. Er 
der ligheder og forskelle?

              
 Forberedelse

Find ud af, 
hvad de t v i l sige at være en 

europæisk kultur-hovedstad på       
www.idphj.dk/ol/3-5/#7
Over vej nogle steder i din 

kultur-hovedstad, hvor man kan 
udføre løb, spr ing og kast
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Det skal vi lære
• At give bud på hvordan vi kan udføre  

LSK-aktiviteter i din kulturhovedstad
• At fremføre egne kreative forslag og lytte til 

andres 

Det skal vi lave
• Finde på ideer til LSK-aktiviteter i  

kultur-hovedstaden

Let´s rethink er en måde at tænke og være på, 
hvor vi er modige, parate til forandring og tør at 
tænke anderledes 

Fælles innovation er en måde at være kreative på 
sammen, hvor alle bidrager, og hvor vi er positive 
over for hinandens ideer og sammen tænker videre 
på ideerne (og afprøver dem)

Timeout

1) Tænk ud af boksen: hvilke aktiviteter kan I finde 
på i kultur-hovedstaden, hvor der løbes, 
springes og/eller kastes? Brug figur 3 til 
at give jeres tanker en retning

2) Hvad er navnet på jeres aktivitet, 
hvor foregår den i kultur-hoved-
staden, hvad gælder det om, hvilke 
regler er der?

3) Hvordan kan man ud fra kultur-modellen 
fortælle noget om den idrætskultur, som jeres 
selvopfundne aktivitet er en del af?

4) Hvad vil det sige at tage ansvar for en aktivitet?

Forberedelse

Læs om 
hvad e t skoleOL er på       
www.skoleol .t v2.dk

Hv ilke discipliner skal der dystes  
i på dit k lasse tr in?

Step 3: Let´s rethink – ”Street”-LSK og fælles innovation i kulturhovedstaden

Fagord

SAMARBEJDE

KAMP

LEG &
KREATIVITET

FORDYBELSE

Figur 3: Løb, spring 
og kast som samarbej-
de, kamp, fordybelse 
eller leg & kreativitet



Lærebog 3.-5. klasse 2017 – ”Idrætskultur i løb, spring og kast”8

Det skal vi lære
• At udføre LSK-aktiviteter henimod discipliner-

ne i SkoleOL
• At udpege forskelle på LSK og atletikkens 

discipliner 

Det skal vi lave
• Øve os i at løbe, springe og kaste
• Diskutere ligheder og forskelle mellem LSK  

og atletikkens discipliner

Startkommando 
er i sprint:  
Løbeskole er
øvelser, der hjælper os 
til at løbe hurtigere

Start Stå lidt nede i benene 
Modsatte arm og ben fremme
Lyt til signal og vær klar
Acceleration Hold hovedet  
nede de første 4-5 skridt
Topfart Løb på forfoden
Tryk igennem i hvert skridt
Træk med arme og kig frem
Løb oprejst

Et skifte er, når depechen afleveres til den  
næste løber
Opbakning betyder at støtte hinanden.  
Opbakning er afgørende for præstationen, så 
man – hvis man fejler – ikke bliver bange for at 
gøre sit bedste næste gang

Hold depechen op som en 
 fakkel, når du afleverer den

Fagord Længdespring

Afsætszonen er det lille felt inden sandgraven, 
du skal sætte af i 
Afsætsben er benet, du sætter af på i afsætszonen
Svingbenet er det ben, der svinges frem og stop-
pes, når låret er vandret 

 
Fokuspunkter Længdespring

Tilløb 
løb så hurtigt du kan
tilpas tilløbet
Afsæt 
Stræk igennem i afsætsbenets   
fod-, knæ- og hofteled
Svingben føres hurtigt til vandret
Forreste arm op foran hovedet
Se fremad/opad
Svæv og landing 
Før afsætsben frem til svingbenet
Sæt hælene i, bøj knæene og træk armene hurtigt 
frem og op

Første-benet er det ben, der løftes først over  
hækken
Andet-benet er det bagerste ben, der passerer 
hækken
Hækrytme handler i hækkeløb om at holde 
 samme antal skridt (3,4 eller 5) mellem hækkene

Løb over hækken - ikke 
springe
Andet-benet føres ud til 
siden 

Kastelinjen er linjen kastet udføres bagved
Stemskridtet er det sidste skridt, hvor kroppens 
hastighed bremses op, og energien overføres til 
kastet 

Fokuspunkter Boldkast

Greb 
Hold om bolden med pegefin-
ger og langefinger bag bolden
Tilløb
Løb sidevendt med kastear-
men tilbage
Kastet
Sæt forreste fod i jorden og 
stem imod
Drej hofte frem, skulder frem og før arm op
Kast med piskebevægelse

Step 4: LSK og fordybelse

Fagord Sprint

Fokuspunkter Sprint

Fokuspunkter Hæk

Fokuspunkter Stafet

Fagord Stafet

Fagord Hæk

Fagord Boldkast

”løb”
”sæt”

”på
  pladserne”

idphj.dk/ol/3-5/#8

idphj.dk/ol/3-5/#9

idphj.dk/ol/3-5/#10

idphj.dk/ol/3-5/#12
idphj.dk/ol/3-5/#11
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Time Out

1) Hvordan er sproget anderledes i arbejdet  
  med atletikkens discipliner end i 
  LSK-aktiviteterne i step 1-3?
2) Hvilke ligheder og forskelle i  
  idrætskulturen ser I mellem 
  LSK og atletik? Brug fagord og  
  kultur-modellen i samtalen, 
  så godt du kan

KAST

Kaste langt
Løbe langt

Løbe hurtigt

Andetbenet

Acceleration

Skifte

Reaktion

Start

Førstebenet

Tilløb

Afsæt

Svæv
Hinke

LøbespringRytme

Svingben

LandingGadedrenge

Springe højt
Afsætsben

Springe langt

Rytme

Topfart

Løbe med forhindringer

Kaste præcist

Støde

Tilløb

Stemskridt

Kaste sidevendt

LØB

SPRING

B
O

LD
K

A
ST

   
 H

Y
LE

R
K

A
ST

   
 S

PY
DKAST    

KUGLESTØD

LÆNGDESPRING   HØJDESPRING   

SPRINT    HÆ
K

K
ELØ

B
   STA

F
E

T
 MELLEMDISTANCELØ

B   LA
N

G
D

ISTA
N

C
E

L
Ø

B
Figur 4: LSK mod 

SkoleOL 3.-5. klasse 
(inspireret af 
Hedeskov &
 Gade 2015)

Løb, spring og kast

Elev

Atletik handler mere om 
at forbedre sig selv end at 

være bedre end andre...

Forberedelse

Over vej hvordan du
og din klasse kan forberede jer 

t i l e t at le t ikstævne som SkoleOL. 
Skal I mon forberede e t kampråb, en 

li l le koreograf i , have bannere med e l ler 
forberede noget andet, der v iser, 

I hører sammen?



Lærebog 3.-5. klasse 2017 – ”Idrætskultur i løb, spring og kast”10

Afslutning

Det skal vi lære
• At samarbejde og konkurrere i den rette ånd 

under et atletikstævne, sammen med klassen
• At udpege indhold i en idrætskultur til et atle-

tikstævne

Det skal vi lave
• Forberede og deltage i et atletikstævne
• Producere en historie om idrætskultur i 

 forbindelse med et atletikstævne/SkoleOL

Step 5: LSK og SkoleOL

Pierre de Coubertin

Fællesskabet omkring idrætten 
er vigtigere end at vinde.

LÆNGDESPRING

2000 METER

400 METER

HYLERKAST

60 METER HÆK

60 METER

STAFET

”Alle har en historie”: Producer en historie  
om din oplevelse ved at deltage ved et SkoleOL. 
Historien skal omhandle, hvordan du oplever 

idrætskulturen til et SkoleOL. Brug fagord og  
inddrag Kultur-modellen i dit produkt.

Timeout

1) Hvilke dele af idrætskultur får I øje på, når I 
  deltager ved et atletikstævne som SkoleOL? 
  Brug Kultur-modellen i samtalen
2) Hvordan adskiller idrætskulturen ved SkoleOL
  sig fra den idrætsundervisning, I har været 
  igennem i både LSK (step 1-3)  
  og i atletikkens
  discipliner (step 4)?
3) Giv eksempler på fair play og
    unfair play, ud fra reglerne til 
         SkoleOL. (Se QR-kode)

Fagord

Fair play er mere end at overholde reglerne. Det er 
også at kæmpe i den rette ånd – altså med respekt 
for andre og for kampen. Det gælder om at gøre sit 
bedste og om at vinde. Bare ikke for enhver pris
Opbakning betyder at støtte hinanden. Opbak-
ning er afgørende for præstationen, så man – hvis 
man fejler – ikke bliver bange for at gøre sit bedste 
næste gang

idphj.dk/ol/3-5/#13
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I samarbejde med 

DESIGNGUIDE  / KOSMOS 4

Logoet findes i tre udgaver, som er udviklet 
for at læsbarheden altid fremgår bedst, og så 
logoet kan stå på forskellige baggrunde. 

LOGOVARIANTER

Logoversion Blaa

Logoversion MoerkBlaa Logoversion LysBlaa Logoversion LysBlaa

 Det er lettest at slå de hold, 
der ikke har noget kampråb

(citat Martin Elmbæk, idrætslærer)

”Idrætskultur i løb, spring og kast” er et læremiddel til sko-
leidræt – til mellemtrinnet! Læremidlet indeholder denne 
lærebog, som er udarbejdet til elever i Aarhus Kommune. 
Anledningen er, at byen afholder SkoleOL, og at Aarhus er 
europæisk kulturhovedstad i 2017. Det sætter sit præg på 
den måde, at lærebogen er tematisk opbygget med et ”kul-
tur”-fokus. Så arbejdet med lærebogen kommer omkring skole-
idrættens mål inden for områderne ”samarbejde og ansvar”, 
”normer og værdier”, ”idrætten i samfundet” og de idrætslige 
færdigheder i ”løb, spring og kast”.
Læremidlet Idrætskultur i løb, spring og kast indeholder 
 desuden videoer til eleverne og en lærervejledning, der 
kan findes på hjemmesiden www.idrætpåhjernen.dk/ol. 
Rigtig god læring!

Martin Elmbæk Knudsen
Forfatter til Idræt på hjernen


