
     

Side 1 af 2 

Gymnastikefterskolen Stevns 

(tidl. Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole) 

Boestoftevej 58 

4660 Store Heddinge 

www.gymnastikstevns.dk 

 

T 5650 8377  

F 5650 8301  

 

 

Årsplan 2017/18 
Fag Idræt 9. klasse Gymnastikefterskolen Stevns 

Lærer Jimmy Allert Schultz Årgang 2017/18 

 
Undervisningen skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder 
videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav 
til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden forde enkelte idrætslige  
aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering. 
Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges 
på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og 
derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer. Der forventes et bredt og indgående 
kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum. 
Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og 
fremtidigt. (Fra: Læseplan for faget idræt, uvm) 
 
Kompetencemål 
Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin 

Alsidig idrætsudøvelse:. Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig 
idrætspraksis. 
 
Idrætskultur og relationer:. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et 
samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Krop, træning og trivsel: Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og 
fremtidigt perspektiv. 
 
Se forenklede fælles mål idræt 9. klasse: http://www.emu.dk/modul/idræt-fælles-mål-læseplan-og-
vejledning 
 
Der arbejdes primært i grupper på 3-5 elever. Eleverne inddrages hver gang i opvarmningen. Hvor det er 
relevant afholdes konkurrencer f.eks. atletik. Videooptagelser indgår i evalueringsfasen.  
 
Basistekster er fra ”Tjek på idræt”. Gyldendal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emu.dk/modul/idræt-fælles-mål-læseplan-og-vejledning
http://www.emu.dk/modul/idræt-fælles-mål-læseplan-og-vejledning
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Faglige emner Uddybning Undervisnings 
form 

Fælles 
Mål  

 
 Atletik   

    

 

 
Løb, spring og kast fokuserer på 
elevernes arbejde med at beherske en 
række atletikdiscipliner. 

 

 Se: 

Ovenfor. 

 
 
Dans og udtryk  

 

 

 
 

Omhandler elevernes arbejde 
med at beherske komplekse 
bevægelsesmønstre i 
koreografier, herunder analysere 
virkemidler i egne og andres 
bevægelsesudtryk. Musikteori. 

 

  

 

 
 
 
 
   Kropsbasis 

 

 
Tager sit 
udgangspunkt i, at eleverne kan 
fastholde koncentration og fokus i 
idrætsudøvelse, herunder udøve 
kropskontrol og opnå en 
kropsbevidsthed, der kan styrke en 
bred vifte af idrætsfærdigheder. 
 

 

  

 
 
 
Redskabsaktiviteter 

 

  
Fokuserer på elevernes arbejde med 
at beherske sammensatte 
bevægelsesserier med og uden 
musik, herunder arbejdet med at 
analysere egne og andres 
bevægelser som led i udvikling af 
færdigheder. 
 
 

 

  

 
Boldbasis og boldspil 

 

  
Tager sit udgangspunkt i, at eleverne 
kan beherske tekniske og taktiske 
elementer i en række boldspil og 
udvikle nye spil baseret på deres 
færdigheder og viden. 
 

 

  

 

 

 


