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I 2017 afholdte Aarhus for første gang Skole OL og byen var samme år europæisk kulturhovedstad. 
Derfor blev læremidlet ”Idrætskultur i løb, spring og kast” udgivet i marts 2017 til idrætslærere og til elever 
i 3.-7. klasse i Aarhus Kommune. Idrætskultur i løb, spring og kast består af 3.000 analoge elevhæfter 
(lærebøger) og hjemmesiden www.idrætpåhjernen.dk/ol, hvor lærervejledningen, elevhæftet, elevtekster, 
didaktiske plakater og især videoer af undervisningsaktiviteter findes frit tilgængeligt. 

Læremidlet Idrætskultur i løb, spring og kast kommer nu i en anden form, nemlig som ”plakatmetode” med 
titlen Idræt og kultur. Plakatmetoden anvendes også til to andre læremidler, der produceres til idrætslærere 
og elever i Aarhus Kommune, nemlig Idræt og Køn (udgivet i november 2018) og Idræt og træning 
(udgives i 2019). Disse læremidler vil i løbet af 2019 være tilgængelige på 
https://vicekosmos.dk/skole/idraetsundervisningen/undervisningsmaterialer/
temabaseret-idraetsundervisning 

Idræt og kultur kan suppleres med det oprindelige læremiddel Idrætskultur i løb, spring og kast, da 
læremidlet er frit tilgængeligt på www.idrætpåhjernen.dk/ol. Og det vil i en del sammenhænge give 
mening at anvende Idræt og kultur på andre klassetrin, end mellemtrinnet.

IDRÆTSKULTUR 
I LØB, SPRING OG KAST 

– NU SOM PLAKATMETODE 
MED TITLEN ”IDRÆT OG KULTUR”



TEMABASERET 
IDRÆTSUNDERVISNING 

I IDRÆTTENS RUM

Hvad vil det sige at arbejde temabaseret?
Når der arbejdes temabaseret inddrages flere kompetenceområder samtidigt i undervisningen. I dette 
læremiddel er det lige til højrebenet at inddrage kompetenceområdet ”Idrætskultur og relationer” og 
færdigheds- og vidensområdet ”Løb, spring og kast” fra kompetenceområdet ”Alsidig idrætsudøvelse”. Der 
kan tilsvarende arbejdes med kultur og et andet idrætsligt indhold i ”Alsidig idrætsudøvelse” (fx skolevolley, 
orienteringsaktiviteter, streetdance osv.). I det arbejde er Kultur-modellen et omdrejningspunkt. Endelig 
kunne man forestille sig, at idrætslæreren også inddrager kompetenceområdet ”Krop, træning og trivsel”, 
da færdigheds- og vidensområderne ”Sundhed og trivsel”, ”Fysisk træning” og ”Krop og identitet” også 
kunne hænge sammen med idrætskultur.

Hvorfor arbejde temabaseret i idræt?
Udbyttet ved at arbejde temabaseret er især, at elever også forstår sig på idræt. Ud over at kunne 
bevæge sig alsidigt og at have viden om idræt, er det at forstå sig på idræt væsentligt, når målet er at 
være ”literate” (eller dannet) i idræt. Forståelsen er nødvendig, når elever på sigt skal lære at forholde sig 
kritisk til idræt og skabe idræt i harmoni med egne interesser og behov.
Arbejdet med den fagsproglige dimension er en nødvendig del i at forstå sig på idræt. Det er opfattelsen 
her, at udbyttet er størst, når det fagsproglige i størst muligt omfang foregår integreret i idrættens 
undervisningsrum. Derfor indgår fagsproget om idrætskultur i form af en model (Kulturmodellen), som 
let kan placeres/medbringes og tages i brug i idrætsundervisningen.
Socialisering ind i idrætskultur som en ikke-sprogliggjort, tavs viden dominerer, når elever skal lære 
idrætskultur. Den viden idrætskultur trækker på er humanistisk/samfundsvidenskabelig, og det gør det 
vanskeligt at definere fagsprogets begreber. Kulturmodellen er et af de første spæde forsøg rettet mod 
skoleidræt inden for idrætskultur, og Kulturmodellen vil forhåbentlig udvikle sig i fremtiden og blive 
suppleret af andre didaktiske læremidler.



IDRÆT OG KULTUR 
– IDRÆTSDIDAKTISK OPBYGNING

Idræt og kultur lægger op til to didaktiske tilgange til at planlægge og gennemføre en temabaseret idrætsundervisning:

TILGANG 2: FRA INDHOLD TIL TEMA  
Idrætslæreren kan også vælge at gå fra indhold til 
tema. Det betyder, idrætslæreren vælger et indholds-
område, fx løb, spring og kast, hvorefter temaet kob-
les på:

I Idræt og kultur er denne tilgang eksemplificeret 
med indholdsområdet løb, spring og kast, som også 
rummer atletik. Se nærmere i ”lærersider” på 
www.idrætpåhjernen.dk/ol

TILGANG 1: FRA TEMA TIL INDHOLD
Når idrætslæreren vælger at gå fra tema til indhold, 
betyder det, at man har valgt en didaktik, hvor om-
drejningspunktet for idrætsundervisningen er temaet:

I Idræt og kultur er der udarbejdet én plakat, der 
tager afsæt i temaet Kultur. Når man arbejder med 
temaet Kultur, kan temaet virke kompleks for elev-
erne. For at reducere denne kompleksitet, kan det 
være nødvendigt at introducere dele af en idrætskul-
tur, fx udvalgte dele som idrættens historie, samværs-
former eller idrættens værdier. Disse dele kan så vises 
frem, sprogliggøres og sammenlignes i flere idrætter.
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GUIDET TOUR I OPBYGNING 
OG BRUG AF IDRÆT OG KULTUR

Idræt og kultur består af en plakatmetode og af en klasseøvelse. Plakatmetoden består af plakater med 
læringsmål, plakater med fagsprog (om ”kultur”) og plakater med spørgsmål (”Timeout”). Klasseøvelsen 
er en aktivitet, der forbinder fagsprog med idræt. Uanset om der arbejdes fra tema til indhold eller fra ind-
hold til tema, kan det give mening at anvende klasseøvelsen og plakatmetodens elementer. Rækkefølgen 
elementerne anvendes i, vil sandsynligvis være forskellig.

PLAKATMETODEN 
Baggrund
Plakatmetoden er udviklet for at skabe gode betingelser for idrætslæreren, som vil arbejde med idræts-
fagets fagsproglige (og refleksive) dimension. Plakatmetodens fornemste opgave er at sikre, at idræts-
fagets teori og praksis kan forbindes i en naturlig vekselvirkning i idrættens rum (fx hal, sal, græsareal)

Guide til anvendelse af plakatmetoden 
Idræt og kultur indeholder idrætsdidaktiske plakater, som kan hænges op, hvor der undervises i idræt. Når 
plakaterne hænger i idrættens rum, kan de bidrage til:
• at klasselede ved at fungere som samlingssted for eleverne
• at elever kan anskue og fastholde faglige mål, spørgsmål samt teori og fagsprog
• at elever understøttes i at arbejde mere selvstændigt og decentreret, da elever selv kan se faglige mål, 

spørgsmål og det fagsprog, de skal anvende
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IDRÆTSKULTURER OG HANDLE EFTER MÅDEN 
EN IDRÆTSKULTUR ER INDRETTET PÅ.

JEG KAN UDPEGE OG SÆTTE ORD (OG KROP) 
PÅ SYNLIGE DELE AF EN IDRÆTSKULTUR.

LÆRINGSMÅL EFTER 5. KLASSE

DET 
SKAL 
JEG 

LÆRE
JEG KAN DELTAGE I FORSKELLIGE IDRÆTSKULTURER, 

OG VURDERE BETYDNINGEN AF HVORDAN EN 
IDRÆTSKULTUR ER INDRETTET.

JEG KAN UDPEGE SYNLIGE OG MINDRE SYNLIGE DELE 
AF EN IDRÆTSKULTUR OG ANALYSERE FORSKELLE 

OG LIGHEDER MELLEM IDRÆTSKULTURER.

LÆRINGSMÅL EFTER 7. KLASSE

KULTUR
TIMEOUTS

 UD FRA EN ELLER FLERE IDRÆTTER:
– HVILKE AF KULTUR-MODELLENS DELE KAN DU UDPEGE I IDRÆTTEN? 
 SÆT ORD PÅ

– HVILKE AF KULTUR-MODELLENS DELE KAN DU VISE MED IDRÆTTEN? 
 VIS MED KROPPEN

– VIS EN HANDLING, SOM PASSER TIL EN BESTEMT IDRÆTSKULTUR. FORKLAR 
 OG VIS HVORDAN HANDLINGEN TAGER SIG UD I EN ANDEN IDRÆTSKULTUR. 
 (En handling kan være en typisk del af opvarmningen, en typisk bevægelse, 

en måde at juble på, et ritual ved kampstart osv.)

– SAMMENLIGN TO ELLER FLERE IDRÆTSKULTURER. HVILKE LIGHEDER OG 
 FORSKELLE KAN I PEGE PÅ? 
 Brug Kultur-modellen, og svar fx på ligheder og forskelle, når man skal 
 samarbejde, vise fairplay og vise ritualer i de forskellige idrætter

– DISKUTER HVAD DET BETYDER, AT IDRÆTSKULTUREN ER, SOM DEN ER. 
 GIV EKSEMPLER – OGSÅ PÅ PROBLEMER DER OPSTÅR NÅR IDRÆTSKULTUREN 

ER, SOM DEN ER

DET SKAL JEG LÆRE 
På disse to plakater synliggøres der over for eleverne, 
hvad fokus er i et temabaseret forløb med temaet 
Idræt og kultur, henholdsvis efter 5. og 7. klassetrin.

KULTURMODELLEN
Kultur i idræt kan forstås som den måde, en idræt er 
indrettet på. Denne plakat viser indholdet i idræts-
kultur, og plakaten giver eksempler på, hvordan de 
enkelte indholds-dele kan tage sig ud (se bagsiden). 
Hver for sig og tilsammen er disse bestanddele af 
idrætskultur med til at give elever et fagsprog om 
idrætskultur.

TIMEOUT
På denne plakat findes en række spørgsmål, som kan 
anvendes undervejs i undervisningen, i form af korte 
timeouts hvor elever kan reflektere og være i dialog. 
Spørgsmålene involverer oftest fagsprog fra plakater-
ne og har forbindelse til læringsmålene. 

Plakaternes 
indhold er:

KULTUR
TIMEOUTS

 UD FRA KULTURMODELLEN:
– HVILKE AF KULTUR-MODELLENS DELE ER IKKE SYNLIGE FOR ØJET, 

MEN TRÆDER ALLIGEVEL FREM ”UNDER OVERFLADEN”?

– DISKUTER HVORDAN KULTUR-MODELLENS DELE HAR INDFLYDELSE  
PÅ HINANDEN, OG GIV EKSEMPLER

– DISKUTER HVAD DER MANGLER I KULTUR-MODELLEN, NÅR EN  
IDRÆTSKULTUR SKAL BESKRIVES



KLASSEØVELSEN IDRÆTSKULTUR LIVE
Guide til anvendelse af klasseøvelse 
Klasseøvelsen Idrætskultur live er udarbejdet for at integrere elevers egne idrætslige erfaringer 
og kunnen med elevers brug af fagsprog inden for idrætskultur. Klasseøvelsen går ud på, at 
elever producerer korte film, hvori de – med en idræt de kender til eller dyrker – viser og 
sprog liggør udvalgte dele af kultur modellen, fx idrætters normer, typiske bevægelser, rekvisit-
ter, tøjstil, værdier med mere. Det er hensigten, at de korte film bliver vist frem, så hele klassen 
kan gå i dialog om og blive klogere på idrætskultur. 

Klasseøvelsen kan være et elevprodukt, der produceres og vises frem i slutningen af et længere 
forløb. Eller klasseøvelsen kan tages frem flere gange i et langt forløb, og elevproduktet kan 
således udvides, efterhånden som der arbejdes med flere dele af kulturmodellen.

Idrætslæreren kan rammesætte klasseøvelsen Idrætskultur live i forhold til måden, der er blevet 
arbejdet med Idræt og kultur på. Fx kan det give mening:
• at elever besvarer bestemte spørgsmål i filmen 
• at elever stiller faglige spørgsmål i filmen, som seerne skal besvare 
• at elever undersøger idrætskulturelle forhold i filmen 
• at elever peger på et element i kulturmodellen og viser det frem kropsligt, mens en elev 

sports kommenterer med fagsprog

Der findes et væld af apps eller programmer, der er velegnede til Idrætskultur live. Og fag-
sprog kan inte greres i filmene, ved at optage elever der taler, ved at optage henover billeder 
og filmklip (som voice over) eller ved at bruge skriftsprog i forbindelse med modeller, billeder 
og filmklip af idrætslige bevægelser. 

For inspiration se også www.idrætpåhjernen.dk/e/idraets-profiler (se fx film under kapitel 2)
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AFRUNDING FRA 
FORFATTEREN

Tak til Skole OL og Aarhus Kommune for muligheden for 
at udvikle læremidlet til idrætslærere i Aarhus Kommune og 
resten af landet. 
Jeg håber, du og dine idrætskolleger efter at have læst 
denne lærervejledning og kigget nærmere på modellerne 
og hjemmesiden www.idrætpåhjernen.dk/ol har fået gode 
ideer til læremidlets anvendelse i netop jeres idrætsunder-
visning. 
God arbejdslyst og fornøjelse med Idræt og kultur.

Martin Elmbæk


