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Det skal vi lære
• At udpege forskelle på LSK og Atletik
• At få øje på indholdet 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 

fagord, figurer og egen erfaring med atletik 
og andre idrætskulturer

Step 1 - LSK og idrætskultur 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, til hvilke regler 
og værdier der er i idrætsaktiviteten 
LSK er forkortelsen for Løb, Spring, Kast

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.

Olympiske lege
historiske symboler

gamle lege
KROPSKONTAKT, TAGE ANSVAR

 SAMARBEJDE

HISTORIE

REGLER, REKVISITTER
BEVÆGELSER

VÆRDIER

IDRÆTS-AKTIVITETER

SAMVÆR

Idrætskultur i løb, spring 
og kast – 6.-7. klasse 

Lærebog 6.-7. klasse 2017 – ”Idrætskultur i løb, spring og kast”

Kultur-modellen i step 1

idphj.dk/ol/6-7/#1

idphj.dk/ol/6-7/#3

idphj.dk/ol/6-7/#2
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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 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

2) På hvilke måder adskiller idrætskulturen i 
LSK-aktiviteter sig fra en idræt, du selv dyrker 
eller kender til?

Forberedelse

Figur 2:  
LSK er mere end atletik

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/6-7/#4

Lars Møller Foto
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Det skal vi lære
• At udpege hvordan idrætskulturens normer og 

værdier ændrer sig i forskellige LSK-aktiviteter 
• At finde på hvordan LSK-aktiviteter kan  udvikle 

sig og skabe glæde og fællesskab 

Det skal vi lave
• Afprøve LSK-aktiviteter med forskellige  normer 

og værdier
• Diskutere normer og værdier i LSK-aktiviteter

Liveability er en måde at leve på, hvor glæde, 
fællesskaber og kreativitet er bærende elementer, 
i den fremtid vi ønsker. Liveabile idrætsaktiviteter 
er inden for LSK nogle aktiviteter, der indeholder 
et løb, spring og/eller kast, og som skaber glæde, 
fællesskab og kreativt kan ændre sig
Olympisme betyder, at man i idrætsaktiviteter 
viser respekt for andre og for kampen, altid yder sit 
bedste og samarbejder. Og at man sammentænker 
krop og hoved.
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 og at ”yde sit bed-
ste”. Så man kan sige, at ”olympisme” indeholder 
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/6-7/#5
idphj.dk/ol/6-7/#6

Timeout

1) Hvilke dele af kultur-modellen indeholder de 
gennemførte LSK-aktiviteter, herunder hvilke 
normer og værdier bliver synlige?

2) Hvordan indgår Olympisme i aktiviteterne og i 
lærebogens citater?

3) Hvilke dele af kultur-modellen har betydning for 
din oplevelse af ”liveability”, dvs. af glæde, fæl-
lesskab og kreativitet? Brug fagord og kultur-mo-
dellen i jeres samtale

4) Er der andet indhold, der indgår i 
 en idrætskultur end de dele
 Kultur-modellen viser?

Forberedelse

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

europæisk kultur-hovedstad på       
www.idphj.dk/ol/6-7/#7

Over vej nogle steder i din 
kultur-hovedstad, hvor man kan 

udføre løb, spr ing og kast

Step 2 - LSK og ”liveability”
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Det skal vi lære
• At give bud på hvordan vi kan udføre LSK-akti-

viteter i din kultur-hovedstad 
• At tage ansvar for samarbejdet i mindre 

grupper om at formidle, organisere og udføre 
LSK-aktiviteter 

Det skal vi lave
• Samarbejde om at finde på og afprøve ideer  

til LSK-aktiviteter i kultur-hovedstaden

Let´s rethink er et mind-set, altså en måde at 
tænke og være på, der indebærer, at vi er parate til 
forandring, vi er modige og 
tør at tænke anderledes 

Fælles innovation er en måde at være kreativ 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, sprin-
ges 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-hovedstaden, hvad gælder det 
om, hvilke regler er der?

3) Hvem gør hvad, når I skal vise jeres akti-
vitet og sætte klassekammeraterne i gang 
med at afprøve den? 

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

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

Forberedelse

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

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?
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Det skal vi lære
• At udføre og analysere bevægelser inden for 

LSK henimod disciplinerne i SkoleOL
• At udpege forskelle på LSK og atletikkens 

discipliner 

Det skal vi lave
• Øve os i at løbe, springe og kaste og  

analysere idrætslige bevægelser
• Diskutere ligheder og forskelle i idræts-

kulturen i LSK, atletik og anden idræt

Startkommando 
er i sprint:  
Løbeskole er
koordinationsøvelser, 
der hjælper os til at
løbe hurtigere
Hoftebøjeren fører benet frem
Sædemusklerne trykker benet ned

Fokuspunkter Sprint

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 med 
aktive fodled, når foden 
sættes i jorden
Træk foden til sædet med knæet foran dig
Løb med høje knæ
Tryk igennem i hvert skridt
Vær højt oppe, så løb oprejst og afslappet
Træk med armene og kig frem

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

Fokuspunkter Hæk

Passer hækken hurtigst muligt
Bagerste ben ud til siden 
Hold overkroppen oprejst
Brug så få skridt som muligt  
mellem hækkene

Step 4: LSK og fordybelse

Fagord Sprint

Fagord Hæk

”løb”
”sæt”

”på
  pladserne”

idphj.dk/ol/6-7/#8

idphj.dk/ol/6-7/#9

Fagord

Analysere betyder ”at opdele i mindre dele”. Ana-
lyse af bevægelser som et løb, spring eller kast vil 
sige, at man deler bevægelsen op i mindre dele og 
kigger på hver enkelt del af bevægelsen

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

Fokuspunkter Stafet

Hold depechen op som en 
 fakkel, når du afleverer den

Fagord Stafet

idphj.dk/ol/6-7/#10
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Fagord Længdespring

Afsætszonen er det lille felt inden sandgraven, 
du skal sætte af i
Afsætsben er benet du sætter af på og strækker 
igennem i afsætszonen
Svingbenet er det ben, der svinges frem og 
stoppes, når låret er vandret 
Løft: At skabe løft vil sige at man skaber højde 
på længdespringet, så man får mere svæv og 
længere spring

Fokuspunkter Længdespring

Tilløb 
Tilpas tilløbet, så rytmen i de 
sidste skridt er naturlig
Afsæt 
Stræk igennem i afsætsbenets 
 fod-, knæ- og hofteled
Svingben føres hurtigt til  
vandret (skab ”løft”)
Forreste arm op foran hovedet (skab ”løft”)
Se fremad/opad
Svæv og landing 
Før afsætsben frem til svingbenet
Sæt hælene i, bøj knæene og træk armene hurtigt 
frem og op

Kastelinjen er linjen kastet udføres bagved
Impulsskridt er de sidste 2 sidevendte skridt  
før stemskridtet. Skridtrytmen for højrehåndede 
er ”venstre---højre-venstre”, hvor sidste skridt 
er stemskridtet
Stemskridtet er det sidste skridt, hvor krop-
pens hastighed bremses op, og energien overfø-
res til kastet 
Afleveringsvinkel er vinklen mellem jorden og  
den retning, hyleren sendes afsted i

Fokuspunkter Kast

Greb 
Hold om hyleren bagtil med 
 tommelfinger på den ene side
Tilløb
Løb sidevendt
Udfør 1 impulsskridt og land 
med kroppen lænet tilbage en 
meter før kastelinjen
Stræk armen og hold den højt
Kastet
Stem imod med det forreste ben
Pres hofte frem, skulder frem og før arm op
Kast med piskebevægelse og med albuen forrest

Fagord Kast

idphj.dk/ol/6-7/#12 idphj.dk/ol/6-7/#11

Lærebog 6.-7. klasse 2017 – ”Idrætskultur i løb, spring og kast”
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Time Out

1) Optag og analyser et løb, spring eller kast. 
  Udpeg et eller flere steder i bevægelsen,
  hvor udøveren behersker bevægelsen, 
   og udpeg, hvor bevægelsen kan 
  udføres bedre. Anvend fagord, så 
  godt I kan
2) Hvilke ligheder og forskelle i
  idrætskulturen ser I mellem
  LSK, atletik og andre idrætter?
  Brug fagord i samtalen, så godt 
  du kan

KAST

Kaste langt
Løbe langt

Løbe hurtigt

Andetbenet

Acceleration

Skifte

Reaktion

Start

Førstebenet

Tilløb
Afsæt

Rytme

Løbespring

SvævHinke
Landing

Svingben

Skabe løft

Gadedrenge

Springe højt Afsætsben
Springe langt

Rytme

Topfart

Løbe med forhindringer

Kaste præcist

Støde

Impulsskridt

Afleveringsvinkel

Tilløb

Stemskridt

Kaste sidevendt
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SPRING
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Figur 4: LSK mod 

SkoleOL 6.-7. klasse 
(inspireret af 
Hedeskov & 
Gade 2015))

Løb, spring og kast

Pierre de Coubertin

Det vigtigste er ikke at 
have erobret, men at have 

kæmpet godt...

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 signalerer, 

at I hører sammen?
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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

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 

 atletikstævne

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

Det vigtigste ved de olympiske lege 
er ikke at vinde, men at deltage....

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 atletikstævne/
SkoleOL. Historien skal omhandle, hvordan du 
oplever kulturen til atletikstævnet/SkoleOL.  

Suppler historien med at forklare, hvad idræt 
 betyder for dig. Brug fagord og inddrag Kultur- 
modellen i dit produkt.

Timeout

1) Hvilke problemstillinger kan I få øje på, når der
  i idræt konkurreres med sig selv og andre?
2) Hvilke dele af idrætskultur får I øje på, når I 
  deltager ved et atletikstævne som SkoleOL?
  Brug Kultur-modellen i samtalen 
3) 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)?
4) Giv eksempler på fair play og 
     unfair play, ud fra reglerne 
       til SkoleOL idphj.dk/ol/6-7/#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


