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Formålet med årets undervisning:  

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. 

Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget 

skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i 

samspillet mellem samfund og idrætskultur.  

Stk. 2. Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og 

lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk 

udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. 

Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.  

Stk. 3. I faget idræt skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og 

indgå i et forpligtende fællesskab. 

Kompetencemål:  

Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg (efter 2. 

klasse). + Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis (efter 

5. klasse). 

Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege (efter 2. 

klasse). + Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab (efter 5. klasse) 

Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet (efter 2 klasse). + 

Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og 

trivsel (efter 5. klasse) 

Undervisningsmaterialer:  

Bolde, ribber, haler, madras, måleredskaber, reb, stopur og andre idrætsredskaber. 

Indhold:  

 Gamle og nye idrætslege. 

 Opvarmningsøvelser.  



 Løb (forskellige løb og løbeteknikker). 

 Rytmik og dans. 

 Boldspil: Basket, badminton, fodbold og andre boldspil. 

 Gymnastik. 

 Atletik (trespring, længdespring, højdespring, begyndende øvelser til spydkast og 

kuglestød). 

 Opfind din egen sportsgren. 

 

Arbejdsformer: 

Individuelle øvelser, øvelser i par og holdsport. 

Sociale mål:  

 At kunne samarbejde i et team. 

 At vise initiativ.  

 At have respekt for andre elevers forskellige niveau.  

 At have forståelse for, at der skal være plads til hinanden.  

 At udvikle “team spirit” over for holdkammerater.  

 Tab og vind med samme sind. 

Evaluering:  

Træne eleverne til at evaluere og analysere egne præstationer med henblik på forbedringer.  

Enkelte tests af elevernes kondition herunder bip-test.  

Praktiske oplysninger  

Idrætsundervisningen forgår i Hillerødgade Bad og Hal. Idræt er et obligatorisk fag i 

Danmark, og derfor skal alle elever deltage i undervisningen. Det er med til at styrke 

kroppens funktioner og forebygge sygdomme – både i barndommen og senere i livet.  

I udendørssæsonen skal eleverne have gode udendørssko med og tøj, som de kan løbe og 

bevæge sig i.  

I indendørssæsonen skal eleverne enten medbringe indendørssko eller løbe med bare tæer og 

tøj, som de kan løbe og bevæge sig i.  



Smykker, armbåndsure og lignende må ikke bæres under idtrætsundervisningen, da det kan 

være til skade for eleven selv og andre elever.  

 


