
Årsplan Idræt for 3. b - 2022/2023

Årsplanen for Idræt er bygget op ud fra at imødekomme kompetencemålene for efter 5. klasse, i Fælles Mål for faget idræt, 2019, fra
Undervisningsministeriet (den nyeste). Der er særligt fokus på færdigheds- og vidensmål i fase 1, da disse passer til klassetrinnet.
Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere detaljerede.

Årsplanen er dynamisk og vejledende, derfor kan ændringer forekomme, således at den tilpasses efter skolen, evt. nyt input og selvfølgelig
efter klassens kompetencer og behov.

Der vil som altid være fagdage og alternative uger, der bidrager til et spændende og varieret skoleår.

Fagets formål:
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.



Kompetenceområder og -mål:

Alsidig idrætsudøvelse Eleven kan anvende grundlæggende, sammen satte bevægelser i
idrætspraksis.

Idrætskultur og relationer Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

Krop, træning og trivsel Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens
grundform, sundhed og trivsel.

Årsplanen:

Uge og
emne

Kompetencemå
l
(se ovenfor for
uddybning)

Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

Uge 32 - 34

Kropskontrol
og lege

Idrætskultur og
relationer

Eleven kan samarbejde i
forskellige lege.

Eleven kan respektere regler og
aftaler for idrætsaktiviteter.

Eleven kan samarbejde i lege
uanset gruppestørrelse.

Eleven viser forståelse for behov
for regler og tilpasning, når man
er flere sammen.

Eleven kan agere i gøre flere ting
på én gang:
- at gøre en aktivitet
- at forholde sig til regler
- at samarbejde.

Evaluering vil være
observerende og gennem dialog
med eleverne.

Observation af eleverne på:
- Hvorvidt de opfylder “tegn

på læring” i de forskellige
aktiviteter og derved
opnår lærings- og
kompetencemål.

- Hvor meget hver enkelt
elev deltager, og om
motorikken er på



forventet niveau.
- Observationerne får

klasseledelsen inden
skole/hjem samtaler.

Uge 35 - 41

Faguge
(fredag)

Redskabs-
gymnastik

Alsidig
idrætsudøvelse

Eleven har viden om og kan
anvende grundlæggende teknikker
inden for redskabsaktiviteter.

Eleven har viden om
vægtfordeling,
understøttelsesflade, spænding og
afspænding.

Eleven kan anvende balance og
kropsspænding.

Eleven kan lave en opspænding i
kroppen.

Eleven kan forklare hvorfor det er
vigtigt at spænde i kroppen når
man laver redskabsaktiviteter.

Observering som ovenstående.

Dialogisk evaluering:

Eleverne er gjort opmærksomme
på mål omkring bedre
kropskontrol,  kropsspænding og
balance.

- Der spørges ind til hvad
eleverne har opdaget at
de har lært eller er blevet
bedre til, fra gang til gang.

Uge 36-40

Kaste og
gribe

- håndbold
- basketball

Alle 3 Eleven har viden om kaste- og
gribe teknikker.

Eleven kan i bevægelse modtage
og aflevere forskellige boldtyper.

Eleven kan udføre
opvarmningsøvelser.

Eleven har viden om
grundlæggende
opvarmningsøvelser.

Eleven mestrer eller øver sig i at
mestre kaste og gribe teknikker.

Eleven kan udføre, eller prøver at
udføre, de øvelser der laves.

Observering som øverst.

Dialog:

Eleverne ved at vi arbejder med
emnet kaste og gribe, samt at vi
har som mål alle sammen at
opleve progression, men ikke
nødvendigvis på samme punkter
eller at nå det samme.

- Vi taler om og afprøver
teknikker og eleverne
kommenterer på om de
synes de rykker sig eller



ikke gør, når de er
bevidste omkring og
afprøver disse teknikker.

Uge 41

Faguge

– – – -

Uge 42

Efterårsferie

– – – -

Uge 43 - 46

Fysisk
formåen

Idrætskultur og
relationer

Krop, træning og
trivsel

Eleven kan anvende balance og
kropsspænding.

Eleven kan udføre basal
grundtræning

Eleven kan måle hvile- og
arbejdspuls

Eleven kender til aerob og
anaerob træning.

Eleven kan måle egen puls.

Eleven kender sin krops grænser.

Eleven er aktivt deltagende.

Eleven presser sig selv.

Eleven kan bakke de andre i
klassen op og være positivt, når
det er hårdt.

Eleven viser forståelse for
sammenhæng mellem kroppens
funktioner.

Observering som øverst.

Dialog:

Eleverne ved hvilke mål vi har for
forløbet og hvorfor det er vigtigt
at have kendskab til, samt at
kunne udføre disse kompetencer.

- Vi har dialog omkring
fordele ved at have sunde
vaner inden for motion og
bevægelse.

Uge 47-50

Kropsbasis
og -kontrol

Alsidige
idrætsudøvelser

Idrætskultur og
relationer

Eleven kan anvende balance og
kropsspænding
Eleven har viden om
vægtfordeling,
understøttelsesflade, spænding og

Eleven udviser tillid til
kammeraterne.

Eleven følger reglerne.

Observering som øverst.

Dialog:

Eleverne ved hvilke mål vi har for



Teamwork,
tillid og
trivsel

afspænding.

Eleven kan handle i
overensstemmelse med fairplay

Eleven kan udvise hensyn og
tolerance i idrætsaktiviteter, der
indebærer kropskontakt

Eleven kan udvise
samarbejdsevne i idrætslige
aktiviteter

Eleven er lyttende og viser
respekt for de andres grænser.

Eleven deltager og får snakket
med de andre.

forløbet.

- Vi har dialog omkring
vigtigheden af at kunne
havde tillid til hinanden.

- Vi taler om samarbejde,
hvad det er og hvornår vi
bruger / har brug for
samarbejde.

Uge 51

Buffer/lege

Uge 52

Juleferie

– – – -

Uge 1-4

Dans og
udtryk

Alsidige
idrætsudøvelser

Eleven kan udføre grundlæggende
bevægelser inden for dans og
udtryk.

Eleven har viden om variationer i
bevægelser inden for dans og
udtryk

Eleven udviser forståelse for
forskellige muligheder for at
udtrykke sig til, eller med hjælp
af, musik.

Eleven afprøver forskellige
måder at bevæge sig på.

Eleven bliver udfordret i sine
vante bevægelsesmønstre.

Observering som øverst.

Dialog:

Eleverne ved hvilke mål vi har for
forløbet.

- Vi taler om motorik, hvad
det er for en størrelse og
hvorfor det er godt at
udfordre sig selv i
bevægelser.



- Vi taler om “udtryk” og om
hvordan bevægelse og
musik også kan udtrykke
noget.

Uge 4

Fagdage

– – – -

Uge 5-8

Slå til bolden

-badminton
-tennis
-hockey

Alsidige
idrætsudøvelser

Idrætskultur og
relationer

Eleven kan i bevægelse modtage
og aflevere forskellige boldtyper.

Eleven har viden om slagteknik.

Eleven kan opstille individuelle og
fælles regler.

Eleven har viden om regelsæts
funktion, formål og struktur.

Eleverne udviser forbedring på
motoriske færdigheder med
“forlænget arm”.

Eleven kan udføre
basisfærdigheder som at gribe,
slå til og kaste bolden.

Eleverne viser forståelse for
hvordan vi omgås “den
forlængede arm”.

Eleverne kan samtale om
hvornår og hvordan vi bruger
“den forlængede arm”. Samt
hvorfor vi kalder det dette.

Eleven kan spille og følge
reglerne i et slagboldspil.

Observering som øverst.

Dialog:
- Hvilke færdigheder som

fx at gribe, at kaste og at
slå til bolden er du blevet
bedre til? Hvorfor?

- Hvilke ligheder og
forskelle er der på
ketsjer-spil, hockey-spil
og bordtennis? Har de tre
spil nogen regler til
fælles?

Uge 9

Fastelavns-
fest og

– – – –



emneuge

Uge 10-13

Akrobatik og
motorik

Alsidig
idrætsudøvelse

Idrætskultur og
relationer

Eleven har viden om kropslige
grænser.

Eleven kan udvise hensyn og
tolerance i idrætsaktiviteter, der
indebærer kropskontakt.

Eleven har viden om
vægtfordeling, spænding og
afspænding.

Eleven kan anvende balance og
kropsspænding.

Eleven kan lytte og tage hensyn
til andres udmeldinger.

Eleverne kan samarbejde om
bevægelser.

Eleven kan modtage og give
konstruktiv feedback.

Eleven kan spænde i kroppen.

Observering som øverst.

Dialog:
- Hvad skal der til for at

blive god til at
samarbejde?

- Kan I se noget om jeres
kammeraters humør på
deres kropssprog?
Hvordan?

- Hvilke øvelser krævede
mest ansvar og
samarbejde?

Uge 14

Påskeferie

– – – –

Uge 15-16

Spark til
bolden

Alsidige
idrætsudøvelser

Eleven kan udføre
basisfærdigheder som at
modtage, sparke til og tæmme  en
bold.

Eleven kan i bevægelse modtage
og aflevere forskellige boldtyper.

Eleven kan udføre, eller prøver at
udføre, de øvelser der laves.

Observering som øverst.

Dialog:
- Hvad kendetegner et

boldspil?

- Hvilke teknikker lærte I i
dette forløb?

- Hvordan føles det at
modtage og tæmme en
bolden med fødderne



frem for at gribe med
hænderne?

- Hvornår tror I, det er
bedst at bruge en
indersideaflevering og en
vristaflevering?

- Det er godt at have god
balance, når man sparker.
Hvordan tror I, man
træner sin balance?

- Forklar ordene:
Indersideaflevering
Vristspark
Fodsål
Tæmning
Boldberøring.

Uge 17-19

Følesansen

Idrætskultur og
relationer

Krop, træning og
trivsel

Eleven har viden om kropslige
grænser.

Eleven kan udvise hensyn og
tolerance i idrætsaktiviteter, der
indebærer kropskontakt.

- Eleven kan mærke på
forskellige ting med
hænder og fødder.

- Eleven ved hvordan det
føles at blive rørt og at
røre andre.

- Eleven kan forklare, hvad
følesansen er, og hvorfor
følesansen er god at
have.

Observering som øverst.

Dialog:

- Hvor sidder følesansen?
Hvad bruger vi den til?

- Hvad betyder
kropsbevidsthed?

- Hvordan føltes det at gå



igennem sansestien?
Hvad kunne I mærke? Var
det rart eller ubehageligt?

- Var det svært at gætte,
hvad der var i kassen,
kun ved at mærke med
hænderne?

- Hvordan føltes det at
være bil i
bilvaskemaskinen? Var
det rart eller ubehageligt?
Hvorfor?

Uge 20

Forårsferie

– – – –

Uge 21-24

Atletik

Alsidige
idrætsudøvelser

Eleven har viden om løb-, spring-
og kastediscipliner.

Eleven kan udføre sammensatte
bevægelser inden for løb, spring
og kast.

Eleven kan give konstruktiv
feedback til de andre.

Eleven kan tale om forskellige
atletiske discipliner.

Eleven viser forståelse kaste,
springe og løbeteknikker.

Eleven kan holde en positiv tone
når man hjælper andre til at blive
bedre.

Observering som øverst.

Dialog:

- Hvilke atletikdiscipliner
kender I til?

- Har I rykket jer inden for
de forskellige discipliner?
Hvordan?

- Hvilke discipliner kan I
bedst lide og hvorfor?

- Var der noget der var



nemmere end andet? og
hvorfor tror I det var?

Uge 25

Emneuge
OL

.


