
Årsplan idræt 6-7 klasse 2014-15

Af Peter Hougaard og Peter Møller Nielsen

MÅNED FOKUSOMRÅDE AKTIVITETER CKF

August - Oktober
Boldbasis Forløb inden for: 

fodbold, håndbold, 

badminton, hockey, 

rundbold, cricket mm.

• anvende tekniske 
færdigheder i 
forskellige spil

• tage medansvar ved 
modtagning

• forstå og anvende 
taktiske handlemåder 
og regler i forskellige 
idrætslige spil

Oktober - 
november

Naturen som 

udfoldelsesplads

Lærer-planlagte 

orienteringsløb.

Kortlæsning og 

organisering af 

orienteringsløb, 

anatomi og 

træningslære.

• planlægge og 

gennemføre 

orienteringsaktiviteter i 

forskelligt terræn.

November - 
december

Organisering af 

idrætslege

Elevplanlagte forløb.
• vurdere kropslige 

bevægelser og 

bevægelsesmønstre

• organisere og 

gennemføre forskellige 

idrætslige lege, spil og 

aktiviteter

• skabe og udføre egne 

og andres danse og 

koreografier



Januar - februar
Krop og træning Brug kroppen i 

forskellige elementer. 

Løb, pulsmåling, 

konditionstest, 

styrketræning og 

div.løbelege.

• kende til principper 
for opvarmning, 
udstrækning og 
nedkøling

• udarbejde enkle 
opvarmningsforløb

• kende til 
grundtræningselemente
rne: udholdenhed, 
bevægelighed, styrke, 
koordination og 
kondition

• kende til digitale 
muligheder i 
forbindelse med 
pulsmåling, 
konditionstest og 
energiomsætning

Marts – april
Kropslig udfoldelse Redskabsgymnastik og 

rytmik.
• anvende 

hensigtsmæssig 

koordination og 

kropskontrol i 

redskabsgymnastik

• anvende forskellige 

stilarter og genrer 

inden for rytmisk 

bevægelse

• skabe og udføre egne 

og andres danse og 

koreografier

• anvende musik 

sammen med 

forskellige 

idrætsdiscipliner



Maj - juni
Atletik Opvarmningsøvelser, 

stød, kast, løb, spring, 

koordinering mm.

• anvende forskellige 

tekniske færdigheder 

inden for løb, spring og 

kast

• mestre 

koordineringen af 

kropslige bevægelser 

og bevægelsesmønstre

• udarbejde enkle 

opvarmningsforløb

Ovenstående årsplan har til mål, at leve op til folkeskolen fælles mål 

for idræt, se nedenstående.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 

kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at



• anvende forskellige tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast

• mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

• vurdere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

• organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter

• anvende hensigtsmæssig koordination og kropskontrol i redskabsgymnastik

• tage medansvar ved modtagning

• anvende tekniske færdigheder i forskellige spil

• forstå og anvende taktiske handlemåder og regler i forskellige idrætslige spil

• anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse

• skabe og udføre egne og andres danse og koreografier

• anvende musik sammen med forskellige idrætsdiscipliner

• kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

• udarbejde enkle opvarmningsforløb

• kende til grundtræningselementerne: udholdenhed, bevægelighed, styrke, 

koordination og kondition

• kende til digitale muligheder i forbindelse med pulsmåling, konditionstest og 

energiomsætning

• planlægge og gennemføre orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn.


