
 Årsplan 8-9 klasse.

Redskabsaktiviteter

Redskabsaktiviteter er gennem hele skoleforløbet væsentligt i forhold til at opnå 
kropsbeherskelse. I indskolingen vil der typisk være en legende tilgang, der vil 
være med til at skabe tryghed i forhold til bevægelse på redskaber.

Det er centralt, at eleverne arbejder med at sammensætte gymnastiske 
bevægelser, fx afsæt, forflytning, sving, kip, rotation, balance, 
spænding/afspænding og bevægelsesrytme på og med redskaber og herigennem 
opnå kropsbeherskelse.

Det er centralt i arbejdet med gymnastiske bevægelse at gå fra isolerede øvelser til 
mere komplekse og sammensatte bevægelser, fx fra kolbøtte til håndstand-rulle.

Redskabsaktiviteter er også eksperimenterende, fx gennem parkour og akrobatik, 
hvor redskaber anvendes på andre måder end i den mere traditionelle 
redskabsgymnastik.

Egen og andres sikkerhed i redskabsaktiviteter er ligeledes et helt centralt område, 
fx i arbejdet med støtte- og sikkerhedsmodtagning.

Boldbasis og boldspil

Det er væsentligt, at eleverne lærer at spille bold frem for at lære et bestemt 
boldspil. En vægtning af det at spille sammen med andre er essentielt i forhold til 
den gode oplevelse med boldspil.

Således kan boldspil opfattes som en social aktivitet, der udføres i forening, som 
man gradvist lærer ved at blive en del af fællesskabet. En forudsætning for den 
gode oplevelse er også, at fundamentale motoriske færdigheder som kaste, gribe, 
sparke drible og slå opøves. Boldspil og boldbasis er traditionelt et stort område i 
idrætsundervisningen, og det rummer også mange muligheder. Der kan arbejdes 
med slagredskaber lige fra bat til golfkøller og med bolde af forskellige størrelser og 
vægt (boldspil med forlænget arm).

Boldspil kan grundlæggende deles op i fire forskellige kategorier:



·       Kaosspil, fx partibold, fodbold, hockey, håndbold, ultimate, ballebold.

·       Netspil/vægspil, fx badminton, volleyball, boldtennis, squash.

·       Slagspil, fx cricket, M-bold, rundbold, softball.

·       Træfspil, fx bowling, golf, kroket.

I boldspil og boldbasis er elevernes forudsætninger ofte meget forskellige, hvilket 
man som underviser skal være meget bevidst om i valg af boldspil og 
tilrettelæggelse af undervisningen.

Dans og udtryk

Dans og udtryk handler om at eksperimentere, lege, kommunikere om og tilegne 
sig kroppens og danses alsidige bevægelsesmuligheder med og uden musik. Der 
arbejdes både med tilegnelse af særlige bevægelser og stilarter og med udvikling 
af egne kreative bevægelsesudtryk, hvor en forståelse for dansens 
variationsmuligheder bliver central.

Sammenhænge mellem musik og bevægelse er af fundamental karakter, og det 
kan komme til udtryk og udnyttes pædagogisk på mangfoldige måder i 
undervisningen. Ud over at opleve dans som social aktivitet og kulturelt fænomen 
er det vigtigt, at eleverne opøver fortrolighed med og bevidsthed om, hvordan de 
kan bruge dansen, både når de danser alene og sammen med andre. Eleverne 
skal lære at udtrykke sig med dans som en varieret udtryksform, der er afpasset 
efter forskellige typer af musik, fra at bevæge sig rytmisk til forskellige musikformer, 
over det at opnå en større bevidsthed om tempo, puls, rytme og takt, til selv at 
koreografere egne danse. Der kan inddrages mange musikvideoer og nye 
dansestile, der opstår i forbindelse med disse. Ligeledes er det godt at lade 
eleverne være medbestemmende i musikvalg.

Kropsbasis

Kropsbasis handler om at udvikle et fundament af alsidige bevægelser, som kan 
bruges i mange sammenhænge i idrætten. Kropsbevidsthed, koncentration og 
fokus, fx gennem arbejde med balance og kropsspænding, er essentielt i opnåelse 
af en god kropsbasis.

Det drejer sig om at få både erfaringer med og viden om områder som 
kropsspænding, balance, rytme, rotationer, at svinge, springe og at have vægt på 
armene.



Der arbejdes typisk eksperimenterende, legende og fordybende i en undersøgelse 
af kroppens muligheder, og der lægges vægt på at udvikle psykiske og sociale 
aspekter omkring mod, kreativitet, tillid og samarbejde.

Kropsbasis handler om at få en god basis for styrke, smidighed og balance og kan 
dermed foregå i gymnastiksalen, udendørs, i vand eller gennem andre af idrættens 
områder. Når der arbejdes med kropsbasis er det typisk i kombination med 
balance, motorik og kropsspænding, fx gennem arbejdet med slåskultur og 
akrobatik.

Løb, spring og kast

Løb, spring og kast handler om elevernes kendskab til, hvordan man i aktiviteter 
kan bruge kroppen til løb, spring og kast. Der er fokus på tilegnelse, kendskab og 
udførelse af grundlæggende tekniske færdigheder.

I indskolingen vil der være fokus på gode koordinerede bevægelser i legende 
aktiviteter, fx stafetter, hvor løb, spring og kast kan kombineres på et utal af måder. 
Løb, spring og kast kan der også arbejdes med i naturen, fx i form af crossløb eller 
lege i ujævnt terræn, som vil være med til at styrke elevernes koordinering af 
bevægelser.

Inden for atletikken kan man arbejde i et konkurrerende perspektiv, fx ved 
afholdelse af et lokalt skole-OL eller ved at træne mod erhvervelse af atletikmærker.

Natur- og udeaktiviteter

Naturen som idræts- og aktivitetsarena er centralt for elevernes oplevelse af 
samspillet mellem idræt og fysiskaktivitet, fx gennem o-løb, mountainbike, kano og 
kajak samt nordisk friluftsliv som vandring, klatring og overnatning i naturen.

For nogle elever kan skoven være et skræmmende område, og derfor må der fra 
skolestart fokuseres på forskellige tryghedsskabende aktiviteter, så eleverne 
senere i forløbet vil være trygge ved selv at løbe et orienteringsløb i skoven.

Der er mange muligheder for at integrere teknologien i arbejdet med natur- og 
udeaktiviteter, i form af fx gps og forskellige programmer til udarbejdelse af o-
løbskort.

Det vil også her være oplagt at arbejde med idrætten i et miljømæssigt perspektiv, 
fx i form af adgang til naturområder.



Vandaktiviteter

Sikkerhed i og på vandet er væsentligt i arbejdet med vandaktiviteter. Trygheden 
ved vand samt naturlig respekt for de farer, der også er ved vand, er vigtige i 
undervisningen.

Legeaktiviteter er en væsentlig bidragsyder i forhold til vandtilvænning og opnåelse 
af tryghed i vandet, hvilket er en forudsætning for elevens mulighed for at tilegne 
sig færdigheder til at kunne klare sig selv i vandet.

Det vil også være hensigtsmæssigt at præsentere eleverne for forskellige 
idrætsgrene i svømmehallen, fx vandpolo og udspring.

Redning og selvredning er vigtigt i forhold til undervisningen i vandaktiviteter.

Der findes mange forskellige legeredskaber til vandaktiviteter, som kan stimulere 
legen og trygheden i vandet. Vandaktiviteter kan foregå både i svømmehal og i 
naturen, så længe det foregår under sikkerhedsmæssigt betryggende forhold.


