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 mere end et løb . . . 
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Undersøg De Moderne Olympiske Lege
Du skal nu undersøge det moderne OL. Aftal med 
din lærer, hvor du skal lede efter information – det 
kan fx være på nettet, på biblioteket eller i en bog, 
du allerede har.

Mens du undersøger De Moderne Olympiske Lege, 
kan du fx finde svar på nogle af disse spørgsmål:

 Â Hvem genindførte De Olympiske Lege i 1896?
 Â Hvorfor tænder man den olympiske fakkel?
 Â Hvad symboliserer de fem ringe i OL-logoet?
 Â  Der blev ikke afholdt OL i 1916, 1940 og 1944. 
Hvorfor mon?
 Â  Hvordan har man brugt historien om De Antikke 
Olympiske Lege til at arrangere De Moderne 
Olympiske Lege? 

Find gerne endnu flere interessante ting om OL, og 
skriv dem ned, så du kan huske det, når I sammen 
taler om De Olympiske Lege.

Da OL kom ind i dagligstuen
I 1970’erne og 1980’erne begyndte De Olympiske 
Lege for alvor at blive tv-transmitteret og vist på fjern-
syn i hele verden. Tidligere kunne man kun se OL, hvis 
man rejste efter det eller boede i nærheden af, hvor 
det blev afholdt. Ellers måtte man nøjes med at læse 
om resultaterne i avisen eller høre om dem i radioen.

Arbejd med antallet af deltagere
Se på grafen her: ”Mandlige og kvindelige atleter 
ved OL” (OL-bog s. 10)
Den viser antallet af mandlige og kvindelige atleter til 
OL fra 1896-2004.

 Â  Hvad fortæller grafen om mænds og kvinders 
deltagelse ved OL?
 Â  Der er store dyk (tydeligst på mændenes kurve), 
hvor der tydeligvis har været færre deltagere ved 
OL. Overvej, hvad der kan være grunden til, at 
deltagertallet har været meget lavere nogle år.

Opgave:  
De Moderne Olympiske Lege
De Olympiske Lege opstod for mere end 
2500 år siden i det gamle Grækenland. Det 
første antikke OL blev holdt i år 776 f.v.t., 
og det sidste blev afviklet i år 393 e.v.t.
Men i 1896 blev De Moderne Olympiske 
Lege afholdt for første gang. Og siden da 
har Sommer OL været holdt hvert fjerde år 
med ganske få undtagelser.

Overvej, hvilken betydning det havde, at 
man nu pludseligt kunne se OL hjemme i 
dagligstuen.

Tænk over, hvordan man i dag ser og taler 
om OL og andre store sportsbegivenheder.


