
2000471 Lektionsplan

30-45 minutter Begynder 3.-5. klasse

Inddrag eleverne (hele klassen, 5 minutter)
• Start en kort samtale om højdespring. 
• Stil spørgsmål for at sætte tankerne i gang hos eleverne. Her er nogle forslag:

• Hvad er et højdespring?
• Hvordan bruger atleter deres kroppe til at hoppe højere? (Ved at øge impulsen 

og hastigheden og foretage et kraftigt skub kan de sætte af fra jorden).
• Lad eleverne gå i gang med byggeudfordringen.

Undersøg (individuelt arbejde, 20 minutter)
• Få eleverne til at arbejde hver for sig med at bygge en model af et højdespring, 

hvor en minifigur hopper over en overligger. 
• Byggetrinnene er forklaret i elevarket. Der er ingen bestemt byggevejledning.
• Eleverne kan blive inspireret af billederne i elevarket eller bruge deres fantasi.

Forklar (hele klassen, 10 minutter)
• Bed eleverne om at forklare, hvordan de har fået deres minifigurer til at hoppe højere. 
• Stil spørgsmål som:

• Hvad har du bemærket ved forholdet mellem skubbestyrken og hoppehøjden? (Jo 
hårdere der blev skubbet til minifigur-kasteren, jo højere hoppede minifiguren).

Udbyg (individuelt arbejde, 10 minutter)
• Få eleverne til at lave en video af en sportsudsendelse, hvor de bruger 

videnskabelig sprogbrug til at forklare minifigurens bevægelse og bevægelighed.

Evaluer (individuelt arbejde)
• Bed hver elev om at give et eksempel på et bevægelsesmønster, som de har 

observeret i deres model.

Længdespring eller højdespring – hvilken 
atletikdisciplin kan løfte dit humør?  
Lad os prøve højdespringet!
I denne lektion skal eleverne undersøge, hvordan de 
kan observere og måle bevægelsesmønstre, når de 
får en minifigur til at udføre et højdespring.
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Højdespring

 En flise med tal til at måle stangens højde

 Brug billederne som inspiration, eller brug 
fantasien.

 Forklar et bevægelsesmønster, som du har 
observeret i din model.

 En stang til højdespringet

Lad os prøve højdespringet!

Byg en model af et højdespring. 

Du skal bruge:

 En minifigur-kaster 
Sikkerhedstip: Sæt minifiguren fast  
til snoren.
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