
Årsplan for 8.-9. klasse august-oktober 2019   

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV  

Idræt  
  
Formålet med årets undervisning  
Det overordnede mål i faget idræt er at arbejde med elevens udvikling af idrætsaktiviteter, samtidig udvikle 
elevens lyst til fysiske aktiviteter også efter deres skolegang. Målet vil grundlæggende være at give eleven 
redskaber til at forstå og udføre alsidig kropslige aktiviteter.   

Faglige mål  
Målet med undervisningen i idræt er at eleverne   

 kan analysere bevægelsesmønstre inden for løb, spring og kast.  
 kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, spring, kast.   
 kan tilrettelægge opvarmning  
 kan udføre øvelser med udgangspunkt i træningsprincipper   
 
Følgende emner og temaer vil blive gennemgået.   

Forløb:  Atletik   
Tema:  Idræt og kultur   
  
Kompetenceområder  Indholdsområder  Læringsmål  Forløbsbeskrivelse   Evaluering   
Alsidige idrætsøvelser   
  
   

Løb, Spring og kast    Eleven kan beherske 
atletikdiscipliner 
 
Eleven kan vurdere 
bevægelser inden for 
atletikkens discipliner 
 
Eleven kan analysere 
bevægelsesmønstre 
inden for løb, spring 
og kast.  
  
Eleven kan beherske 
tekniske færdigheder 
inden for løb, spring, 
kast.  
  
Eleven kan vurdere 
bevægelser inden for 
atletikkens discipliner  
  

Varighed 8 lektioner.   
  
8 praktiske   
  
Der skal trænes løb i 
form af både kort- og 
langdistance.   
  
Spring i form af 
længde- og trespring.   
  
Kast i form af bold, 
spyd og kuglestød.   
  

Atletikdag   
  
Motionsdag   

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
Forløb:  

  
Kondition og styrke   

  
Tema:  

  
Idræt og sundhed   

  
Kompetenceområder  Indholdsområder  Læringsmål   Forløbsbeskrivelse   Evaluering   
Alsidige idrætsøvelser  
  
Krop, træning og trivsel  
  

Krops basis   
  
Løb   
  
Fysisk træning   
  
  

Eleven kan 
fastholde 
koncentration og 
fokus i 
idrætsudøvelse 
 
Eleven kan 
tilrettelægge 
opvarmning  
  
Eleven kan 
forbygge 
idrætsskader  
  
Eleven kan formidle 
fordele og ulemper 
ved forskellige 
idrætsvaner  
  
Eleven kan 
beherske 
sammensatte 
bevægelsesserier 
med og uden musik 

Varighed 12 lektioner.   
  
8 praktiske   
4 teoretiske  
  
Opvarmning, som 
eleverne i par vil stå 
for.   
  
Cirkeltræning, hvor der 
arbejdes med 
muskelgrupper i hele 
kroppen.   
  
Reaktionsøvelser  
Intervalløb   
  
  

Elevernes 
opvarmnings-
programmer vil 
blive fremlagt i 
klassen og 
evalueret i fælles 
plenum.   

Tekster:  Cirkeltræning og dens teori:  
https://portals.clio.me/dk/idraet/7-
10/emner/kroppen/traening/cirkeltraening/  
  
Styrke og dens rolle i samfundet:  
https://portals.clio.me/dk/idraet/7-
10/emner/kroppen/traening/styrketraening/  
  
Video til inspiration og forklaring af et 
opvarmningsprogram:  
https://www.youtube.com/watch?v=isDmCC3_fPk  

  
 


