
Idræt  
 
Formål for faget idræt 
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og 
refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. 
Eleverne skal 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, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. 
Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende 
fællesskab. 
 
Slutmål for faget Idræt 
Efter 9. /10. klassetrin 
Kroppen og dens muligheder 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at: 

• anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder 
• anvende teknik, taktik og regler fra såvel individuelle idrætter som holdidrætter 
• afprøve og udvikle idrætslige lege og spil 
• udføre enkle former for opvarmning og grundtræning 
• skabe og gennemføre øvelser og serier med redskabsopstillinger 
• udføre rytmiske forløb til musik 
• anvende dans 
• planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen 

 
Idrættens værdier 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at: 

• indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse 
• forholde sig til samspillet mellem fysiske og psykiske forandringer 
• forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i 
• konkurrencer 
• vurdere bevægelsens æstetiske udtryk 
• forholde sig til viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten 
• drøfte betydningen af livslang fysisk aktivitet, herunder vurdere kvaliteter ved 
• forskellige idrætter 
• forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance. 
•  

Idrætstraditioner og -kulturer 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at: 

• forholde sig til udviklingen af normer og værdier i dansk idrætskultur 
• bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med andre 
• orientere sig i lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse 
• kende og afprøve forskellige former for idrætsudøvelse. 

 

Læseplan idræt 
Legeskole - 2. klasse 
Idrættens handlinger: 
Atletik: 
At arbejde med løb, spring og kast gennem legeprægede aktiviteter. 
At inspirere børnene til at bruge vores udendørsområde til leg og bevægelse. 
At fastholde glæden ved løb. 
 

Bold: 
At arbejde med bold tilvænning. 
At ”spille” med sin krop Spiller 
At spille sig glad Spiller og bold 
(Trille, skrue, gribe, drible, kaste, jonglere med bolden.) 
At spille sammen med Spiller, bold og medspiller 
(Holde bolden i gang) 
 

Gymnastik: 
At arbejde med de motoriske grundbevægelser. Løbe, rulle, svinge, balance, hoppe, kippe, rotere. 
At arbejde med redskabstilvænning. 
At udfører gymnastiske færdigheder. Afsæt, svæv, landing, rulning, spring samt vægt på armene. 
At arbejde med rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. 
 



Leg og bevægelse: 
• At fastholde bevægeglæden hos barnet. 
• At lege for legens skyld og inspirere til og fastholde nye og gamle lege- og bevægelsesformer. 
F.eks. Sjipning, stafetter, klatring, hinke. 

 

Idrættens holdninger: 
Social læring: 

• At træne evnen til at deltage i sociale fællesskaber. 
• At insistere på og holde fast i, at grundlæggende sociale normer overholdes. 

 

Psykologiske læring: 
• At alle børn skal bevæge sig hen imod human og kollektiv forståelse af livet. 

Sundhed og trivsel: 
• At fastholde glæden ved at bevæge sig. 
• At arbejde for at børnene opnår fysisk overskud i tilværelsen. 

 

3. – 6. klasse 
Idrættens handlinger: 
Atletik: 

• At beherske flere former for løb, spring og kast. 
• At arbejde disciplinorienteret og introducere skolernes atletikmærke. 
• At udbygge og træne kontinuerligt løb. 
• At fastholde glæden ved løb. 

 

Bold: 
• At arbejde med boldbasis/småspil. 
• At spille sammen med Spiller, bold og medspiller. 

(Holde bolden i gang) 
• At spille mod Spiller, bold, medspiller og modspiller. 

(At åbne for kollektive og individuelle løsninger på ”kampen”.) 
• At introducere basket, fodbold, hockey, håndbold, kidsvolley, volleyball og forskellige slagspil. 

 

Gymnastik: 
• At arbejde med små serier af behændigheds-øvelser og gymnastiske grundelementer. 
• At få fornemmelse af mod og færdigheder til at ”bære” og bruge sin egen vægt. 
• At anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag til musik. 
• At kunne fremvise øvede færdigheder 

 

Leg og bevægelse: 
• At fastholde bevægeglæden hos barnet. 
• At lege for legens skyld og inspirere til og fastholde nye og gamle lege- og bevægelsesformer. 

F.eks. Sjipning, stafetter, klatring, hinke. 
 

Idrættens holdninger: 
Social læring: 

• At udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed. 
• At forstå egen rolle i regelbaserede aktiviteter. 

 

Psykologiske læring: 
• At acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder. 
• At erkende egne reaktioner som vrede, glæde, skuffelse og udmattelse. 

 

Sundhed og trivsel: 
• At fastholde glæden ved at bevæge sig. 
• At arbejde for at børnene opnår fysisk overskud i tilværelsen. 

 

7. – 9. klasse 
Idrættens handlinger: 
Atletik: 

• At arbejde med at forbedre og forfine de forskellige discipliners teknikker. 
• Via skolernes atletikmærker forbedre elevernes individuelle kunnen. 
• At udbygge og træne kontinuerligt løb. 
• At fastholde glæden ved løb. 

 

Bold: 
• At arbejde med det færdige spil. 
• At spille i Spiller, bold, medspiller, modspiller og regelsæt. 
• At introducere nye boldspil: Badminton, bordtennis, ultimate, flagfootball, softball mm. 
• At arbejde med de fire store boldspil: fodbold, håndbold, basketball og volleyball. 



Gymnastik: 
At arbejde med rytmiske opvarmning og små serier, redskabsbaner og parøvelser. 
At få fornemmelse af mod og færdigheder til at ”bære” og bruge sin egen vægt. 
At anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelsesudslag til musik. 
 

Leg og bevægelse: 
• At fastholde bevægeglæden hos eleverne. 
• At lege for legens skyld og inspirere til og fastholde nye og gamle lege- og bevægelsesformer. 
• F.eks. Sjipning, stafetter, klatring, hinke. 

 

Idrættens holdninger: 
Social læring: 

• At træne evnen til at deltage og skabe sociale fællesskaber. 
• At udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed. 
• At forstå egne rolle i regelbaseret aktiviteter. 

 

Psykologiske læring: 
• At udvikle evnen til at forholde sig til egne og andres muligheder og evner. 
• Være opmærksom på at bruge følelser bevidst. 

 

Sundhed og trivsel: 
• At fastholde glæden ved at bevæge sig. 
• At arbejde for at børnene opnår fysisk overskud i tilværelsen. 

 

Fokusområder: 
I hele idrætsforløbet er idrætslærerne opmærksom på de tre fokusområder 

1. Børnenes grundlæggende sundhed og trivsel. 
2. Motorik- og specialundervisning. 
3. Kroppens forandringer i puberteten. 

Idrætslærerne tager individuelle hensyn for at styrke og stimulere det enkelte barns udvikling. 


