
Idræt Storegruppen 2020/21 
 
Årsplanen for idræt i 7.8.& 9. klasse er udarbejdet så den følger kompetencemålene 
efter 9. klasse i overensstemmelse med Fælles Mål. Det betyder, at årsplanen til 9. 
klasse også kan anvendes med 8. & 7. klasses årsplan og med fokus i 9. klasse da 
flere af emnerne er tilpasset denne målgruppe. Det giver også en mulighed for en 
naturlig progression fra 7. Klasse og frem, hvor eleverne får bygget mere og mere 
viden på. 

Der arbejdes i denne årsplan inden for alle tre kompetenceområder:  

Alsidig idrætsudøvelse, Krop, træning og trivsel samt Idrætskultur og relationer. 

Måned:   Årsplan og emner i storegruppen. 7. 8. & 9. Klasse  Antal lektioner 

August  Længdespring & fodboldens historie  16 lektioner 

September  grænser og køn: haka, Rugby, gabadi   16 lektioner  

September  Parkour spring og bevægelsesanalyse, cirkel træning, 
Agro yoga, de 5 tibetanere...... 

16 lektioner 

Oktober/ 
November 

Dans og udtryk og Laban  16 lektioner 

December/janua
r 

Styrketræning: Brydning        Fight Club   16 lektioner 

februar/marts  Boldspil:Basketball  Kinball    volley   16 lektioner 

April  Finde vej innovation: Woop leg i det fri  16 lektioner 

Maj  Samarbejde, Idræts kultur, Den gode kamp  16 lektioner 

Juni  Opvarmning og udstræk Prøven i idræt  16 lektioner 
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Ved hver af aktiviteterne er der fokus på kompetenceområderne:  

• Alsidig idrætsudøvelse,  

• Krop, træning og trivsel 

• Idrætskultur og relationer 

I det omfang det giver mening og kan være med til at styrke aktiviteten. Derudover 
vil der inden for hver af emnerne også blive arbejdet med: 

- Taktiske færdigheder 

- Idrætskultur 

- Foreningsliv 

- Samarbejde 

- Kropskontakt 

- Akrobatikfærdigheder 

- Parøvelser 

- Bevægelsesanalyse 

- Træningsprogram 

- Gruppedannelse 

- Temavalg 

- Udarbejdelse af praksisprogram 

- Innovation udvikling  

- Koreografi 

- Kort og brug af gps 

- Træne hjernen 

- Bevægelsesprincipper 
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