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Årsplan for Idræt 9.kl. 2019-2020 (Poul Hening Krebs & Therese Ravn )  

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i Undervisningsministeriets læseplan for faget. Hver idrætstime 

indledes med opvarmningsløb, udstræknings- og opvarmningsøvelser samt en regelbaseret leg. I løbet af året arbejdes 

løbende med teoretiske indholdsområder med udgangspunkt i elevbogen "Tjek på idræt" (Gyldendal) og Idræt 7-9. 

klasse på Cliome.dk. 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 - 41  

Boldbasis og boldspil. 

Løb, spring og kast.  

Forskellige boldspil og øvelser 

udarbejdet ved brug af spilhjulet 

i gruppearbejde.  

Atletik: 60 m., 800 m., 

højdespring, længdespring og 

boldkast. 

Eleverne giver bud på og 

arbejder med temaer til brug i 

årets arbejde samt ved den 

kommende prøve.  

Mestre teknik og regler indenfor 

boldspil, løb, spring og kast. 

Udvikle taktiske oplæg. 

Samarbejde og 

bevægelsesanalyse.  

Uge 43 - 51  

Fysisk træning og boldspil 

Volleyball og badminton. 

Arbejde med opvarmning og 

cirkeltræning  

Bibtest og konditionstræning 

 

Udvikle evnen til kreativt at 

udvikle egne boldspil, til at 

organisere og opnå viden og 

praktisk erfaring om sammenspil 

mellem individet og fællesskabet 

i idrætsaktiviteter. Viden om 

opvarmningsprogrammers 

formål.  

 

Uge 2 - 12                                  

Redskabsaktiviteter og 

gymnastik.  

Kropsbasis.  

Dans og udtryk.  

Orienteringsløb 

Spring, hånd- og hovedstand, 

vejrmøller, rullefald og 

modtagning.  

Akrobatik og samarbejdsøvelser.  

Eleverne arbejder i grupper med 

Fokus på og afprøvning af natur- 

og udeliv 

Udvise sikkerhed i gymnastiske 

færdigheder. Forstå 

sammenhængen mellem fysisk 

aktivitet og teori. Udarbejde og 

udføre fælles koreografier med 

musikanvendelse. Viden om 
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Temaer at lave små koreografier til 

musik samt bruge dansen som 

udtryk ("danse en fortælling").  

Gruppedannelser til evt. 

kommende prøve; eleverne 

arbejder med temaer. 

 

samspil mellem bevægelse og 

musikkens tempo, form og 

stemning.  

Uge 14 - Fortsættelse af arbejdet 

fra uge 1-14: Alle 

afgangsprøvens 6 

indholdsområder  

Forberedelse til evt. 

gruppeeksamen og opsummering 

af de 6 indholdsområder.  

 

 

 

Årsplanen er udarbejdet med forbehold for eventuelle ændringer og justeringer i løbet af året.  

 


