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Årsplan 7. og 8. klasse idræt 2022/23 

Det er hensigten med idrætsundervisningen, at eleverne foruden den egentlige fysiske aktivitet 
også bliver bevidste om idrættens sociale, etiske og moralske dimensioner. Således skal eleverne 
lære at forstå betydningen af deres individuelle indsats for fællesskabets bedste. Hertil hører også 
en forståelse for god etik og moral i idræt, hvorfor fairplay-begrebet vil få en central placering i 
idrætstimerne. Til fairplay hører bl.a. accepten af forskelligheden i egne og andres færdigheder og 
en øget bevidsthed om betydningen af taber- og vinderreaktioner. 

Årsplanen er dynamisk og der tages forbehold for ændringer. 

Aktivitet Metode Mål 

Konditionstræning: 
• Biiptest 
• Styrketræning 

• Træningen foregår 
både udendørs og 
indendørs. 

• Eleverne får taget 
biiptest lige når de 
kommer indendørs og 
lige inden de ”går på 
græs” igen. I slutningen 
laves et træningsforløb, 
hvor eleverne lærer om 
kondition osv. 

• Eleverne bliver 
opmærksom på de 
forskellige måder at 
styrketræne. Teori 
inddrages.  

• Eleven får kendskab 
til egen kondi og 
fysiske udfordringer 
samt mål om 
forbedring. 

• Eleven får kendskab 
til kroppens vigtige 
store muskelgrupper 
– både af navn og 
styrke. 

Slagbold: 
• Rundbold, M-bold, cricket, 

skumtennis, badminton 

• Eleven bliver introduceret 
for skumtennis.  

• Eleven lærer enkelte 
færdigheder og små 
tekniske øvelser. 

• Deltager i regelbaseret 
småkampe. 

• Oplever små 
succesoplevelser som de 
tilegner sig flere 
kompetencer ved 
gentagende øvelser. 

Boldspil: 
• Introducerende 

boldspilsøvelser/driblinger 
• Basket 
• Fodbold 

• Træning og øvelserne 
foregår umiddelbart i 
makkerpar eller i grupper. 

• Teori som spilhjulet 
inddrages i grupper 

• Eleven lærer at udføre 
handlinger med 
forskellige boldtyper 
med såvel hænder som 
fødder. 
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• Håndbold • Regler og spilteknik  • Deltage i regelbaserede 
holdidrætter og små og 
minispil. 

• Erkende egne reaktioner 
i forbindelse med fysisk 
aktivitet som vrede, 
glæde, skuffelse og 
udmattelse. 

• Beherske enkle tekniske 
færdigheder i 
slagboldspil. 

• Acceptere 
forskelligheder i egne og 
andres færdigheder. 

Lege: 
• Gamle traditionelle 
• Nye velkendte 
• Selvopfundne 
 

• Skumbolde, kegler, net, 
tennisbolde, discs, haler 
(bånd) mm. 

• Eleven får udvidet 
”legerepertoire” ved at 
lære ældre og 
alternative lege at 
kende.  

• Lærer at udvise 
samarbejdsevne og 
social opmærksomhed i 
forhold til idrætslige 
aktiviteter. 

Orienteringsløb: 
• Stjerneløb 
• Krydsløb 

• Løb med og uden 
forhindringer udendørs i 
kendt og ukendt terræn. 
Evt med O klub. 

• Eleverne får kendskab til 
ny sportsgren. 

Opvarmning: 
 -     Led 
 -     Puls 
 -     Udstrækning 

• Eleverne arbejder i 
grupper på 3/4 med 
opvarmningsprogram der 
skal berøre led, puls og 
udstræk.  

• Eleverne bestemmer selv 
musik.  

• Eleven indgår i 
gruppeprocessen og 
skaber et idrætsprodukt. 

• Eleven øver sig at være 
på foran andre og styrke 
kropsforskrækkelsen.  

• Eleven skal lære at 
bevæge sig i takt til 
musikken. 

  
  

 
 


