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Atletik
Løb, spring og kastCENTRALE ELEMENTER I ATLETIK

 
I skal sammen undersøge, eksperimentere med og øve jer på bevægelser og discipliner 
inden for løb, spring og kast. I skal se på jeres egne og andres bevægelser og bruge bevæ-
gelsesanalyse og digitale værktøjer til at blive endnu dygtigere.
I modellen kan I se de forskellige typer af løb, spring og kast, og I kan se vigtige fagbegre-
ber, som I vil møde i kapitlet.
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Atletik
Løb, spring og kast
Baggrund
Modellen er udviklet til bogen ”Tjek på idræt” for at skabe overblik over, hvad området ”Løb, spring og 
kast – herunder atletik handler om, og hvad man skal kunne til 9. klasse prøven i idræt. 

Afsættet for modellen er dels Forenklede Fælles Mål og dels den faglighed, der knytter sig til området. 
Den faglige forståelse er udviklet på baggrund af faglig litteratur og praksiserfaringer fra arbejdet med 
løb/spring og kast i en pædagogisk sammenhæng. 

Anvendelse
Modellen udgør en meget anvendelig skabelon for lærerens planlægning af undervisningen i indholds-
området ”Løb, spring og kast”. Modellen kan med fordel også anvendes sammen med eleverne og af 
eleverne i deres arbejde med at fordybe sig i indholdsområdet ”Løb, spring og kast”. 

I skoleatletik kan man arbejde med atletik igennem tre dimensioner: atletik som leg, atletik som grund-
form og atletik som sport. Alt efter hvilken dimension, der vælges af de tre får det betydning for, hvor-
dan man arbejder med de idrætslige færdigheder (øvelser/aktiviteter) indenfor løb, spring og kast. Og i 
udskolingen er det særligt de to sidste dimensioner der arbejdes ud fra jf. Forenklede Fælles Mål.

Forklaring
Helt overordnet kan man sige, at ”Løb, spring og kast” handler om at undersøge, eksperimentere med 
og øve sig på bevægelser, teknikker og discipliner. 

Modellen er opdelt i tre hovedområder og hvert hovedområde beskrives både de tekniske færdigheder 
og fagbegreber, der skal arbejdes og derudover viser modellen også, hvilke atletiske discipliner man 
arbejder og træner med. Det vil sige, at der kan arbejdes både med det at fordybe sig i en enkelt disci-
plin, men også det at arbejde alsidig i træningen af både løb, spring og kast. 
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