
 

 

 

Innføring i lengdehopp  

 

Læringsmål: Å kunne gjennomføre et lengdehopp med sats, 

svev og landing på begge bein (steghoppet). 

Kompetansemål:  Trene på og utføre ferdigheiter i utvalde 

lagidrettar, individuelle idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar. 

Målgruppe: 5. - 7. trinn                                                                                                           

Utstyr: Langt tau, spade, rive - eventuelt kritt/kalk eller 

potetmel til å merke opp satsfelt, målebånd. 

Denne økten bygger på opplegget «Trene på satsbevegelsen. Lære om satsfot og svingbein.» 

Hvis det er god tid, kan disse øktene slås sammen.  

De ulike teknikkene i lengdehopp har fått navn etter utførelsen. Den enkleste 

nybegynnerteknikken er Steghoppet. Det har fått navnet sitt fordi du fortsetter bevegelsen med 

svingfoten så lenge du klarer i luften, før beinene samles i landingen. Se tegning øverst på 

siden. Les mer og se flere illustrasjoner i læreboken Friidrett for ungdom fra Fagbokforlaget. 

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1434210 

 

Innhold Tid Organisering Kommentarer  

Oppvarming: 

Løpslek eller oppvarming 

med hoppetau. Hopp 

framover og bakover – 

med og uten mellomhopp.  

Prøv også dobbelhopp. 

 

 

5-10 

min. 

 

 

Alle elevene har hvert sitt tau og er 

plassert med god avstand.  

 

 

Bruk av mellomhopp 

er enklere for de 

elevene som har lite 

øvelse i å hoppe tau.  

 

Hoveddel:  

1) Repetere satsfot og 

svingbein. Svingbeinet 

føres aktivt opp og holdes 

framme helt til landing i 

gropen. Landing på 

svingbeinet. 

 

 

5-10 

min. 

 

 

                    

 

 

  

Hoppe på tvers av lengdegropen 

med tau som satsfelt. Organisering 

i tre eller fire rekker. Tauet bør 

skråne utover, slik at elever som 

hopper langt, kan satse lengre fra 

gropen.  Bruk bare noe få stegs 

tilløp i denne øvelsen.   

 

Spa opp sandgropen, 

slik at det blir mykt å 

lande. Bruk rive til å 

holde sandgropen 

myk etter at elevene 

har hoppet noen 

runder. 

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1434210


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2) Hopp med landing på 

begge bein. Før 

svingbeinet aktivt opp og 

heng i splitt så lenge som 

mulig, for så å lande på 

begge bein i avslutningen 

av hoppet. 

 

 

3) Lengdehopp med tilløp 

(steghoppet) i grop med 

satssone på 1 meter.  

Få god fart i tilløpet og 

klare å gjennomføre en 

god sats, få opp 

svingfoten og lande på 

begge bein. 

 

 

10 - 15 

min 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 

min. 

Hoppe på tvers av gropen.  

Kort tilløp, ca. seks steg. Langt, 

skrånende tau som markerer 

satslinjen. Elevene stiller seg i den 

rekken som passer i forhold til 

avstanden til gropen. 

 

 

 

Kjegler eller hoppetau kan være 

markeringer i gropen. Viktig at det 

ikke brukes for lang tid på hvert 

hopp, ellers blir det mye køståing.  

Hvis det er mange elever, kan det 

være et bedre alternativ å hoppe på 

tvers i gropen, med lange hoppetau 

som markeringer. 

 

 

Kraftig armbruk vil 

forsterke løftet. 

 

Å henge i splitt vil si 

ha så stor avstand 

som mulig mellom 

kneet på svingbeinet 

og satsfotens kne. 

 

Satssone er et godt 

hjelpemiddel for å 

rette konsentrasjonen 

mot satsen og hoppet, 

ikke mot å treffe 

planken. 

 

 

 

 

Avslutning:  

Hva har vi lært?  

Hva fikk vi til og hva var 

vanskelig?  

 

  

Elevene samles for samtale. 

 

Det kan i starten være 

vanskelige for de 

yngste å kombinere 

fart og sats. Bruk da 

kortere tilløp. 

 

Hva må vi øve mer 

på? 



 

 

Vurderingskriterier – Egenvurdering 

 

 

Aktivitet Dette klarer jeg Dette begynner jeg å 

få til 

Hva må jeg øve mer 

på? 

Få en rask og kraftig 

sats  

   

Få godt opp 

svingbeinet og henge 

i splitt 

   

Lande med begge 

bein 

   

Gjennomføre et 

lengdehopp fra 

satssone, med god 

fart i tilløpet. 

   

 
 

 


