
Læseplan idræt 3.kl. 
Uge Læringsmål Tema Underemner Aktiviteter  Evaluering 
 Eleverne skal kunne udføre grundlæggende 

teknikker i kidsvolley.  
 
Eleverne skal kende reglerne i kidsvolley level 1. 
 
Eleverne kan forholde sig til egne og andres tabe- 
og vindereaktioner.    
          

Kidsvolley  Regler 
 
Kaste- og gribeteknik 
 
Fairplay 
 

Links: 
Kidsvolley - 
undervisning 
Kidsvolley - regler 
 
Kidsvolley turnering  

 

 Eleverne skal kunne udvikle fælles regler i 
kamplege. 
 
Eleverne kan udvise hensyn og tolerance i 
forskellige kamplege.  
 
Eleverne skal forholde sig til egne og andres 
kropslige grænser i kamplege. 
          

Slåskultur Kropskontrol 
 
Grænser 
 
Regler 

Links: 
Kamp og kultur 
 
Uv. materiale:  
Kroppen i skolen - 
Slåslege 

 

 Eleverne skal kunne udføre forskellige motoriske 
øvelser med forskellig sværhedsgrad. 
 
Eleverne skal gennem en kreativ proces, udvikle nye 
variationer af motoriske øvelser.  
 

Motorik Grundlægende 
bevægelser 

Links: 
Motorikken i skolen 

 

 Eleverne skal kende til parkour. 
 
Eleverne skal kunne udføre udvalgte bevægelser 
inden for parkour. 
 
Eleverne skal kunne sammensætte udvalgte 
parkour bevægelser. 
 

Parkour Parkour 
 
Idrætskultur 

Parkour 
 

 

 Eleverne kan udføre grundlæggende bevægelser 
inden for dans.  
 
Eleverne har viden om variationer i bevægelser 
inden for dans. 
 

Dans og musik Dansegenre 
 
Takter 

Uv. materiale: 
Kroppen i skolen - 
Dans, rytme, drama og 
leg 
 
Kroppen i skolen - Dans 
og bevægelse 
 

 

 Eleverne skal kunne indgå i forskellige lege. 
 

Leg Forskellige former for 
lege 

Links:  

http://www.kidsvolley.net/index.php/skole-forening/lektionsplanlaegning/1-2-klasse
http://www.kidsvolley.net/index.php/skole-forening/lektionsplanlaegning/1-2-klasse
http://skolevolley.dk/images/Dokumenter/regler/Kids%20level%200-2.pdf
http://kampogkultur.dk/oevelser/
http://kfumid.dk/kfum-aktiviteter/motorikken/skoler/motorikken-i-skoler-og-sfoer
https://portals.clio.me/dk/idraet/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=dd15720e-d7f2-14e9-00b9-7bf167b5e7e3&cHash=38ce77125c522749bdfe4a28ca19e2a7


Eleverne skal kunne tage ansvar for, at legen 
kommer til at fungere.  
 
Eleverne skal komme med forslag til nye versioner 
af den samme leg. 

 
 

Aldersrelateret 
træning 
Legepatruljen 
Legedatabasen 
 
Uv. materiale: 
Idræt - i indskolingen 
(RR bib.) 

 Eleverne skal kunne modtage, aflevere og drible 
med en håndbold. 
 
Eleverne skal kunne følge reglerne i totalhåndbold. 
 
Eleverne skal kunne komme med forslag til at 
justere totalhåndbold. 
 

Totalhåndbold Regler  
 
Kamp 
 
Spilhjulet 

Links: 
Håndbold i skolen 

 

 Eleverne skal kunne udføre udvalgte discipliner 
inden for løb, spring og kast. 
 
Eleverne skal have viden om løb-, spring- og 
kastediscipliner. 
 

Atletik 60m 
 
Længdespring 
 
Boldkast 

Links: 
Skole OL - træning 
Dogmeatletik 
 

 

 

http://www.e-pages.dk/teamdanmark/35/
http://www.e-pages.dk/teamdanmark/35/
http://www.legepatruljen.dk/lege.aspx
http://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/legedatabasen
http://www.skoleidraet.dk/media/332405/Haandbold-i-skolen_03-2014.pdf
http://skoleol.tv2.dk/traening/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/dogmeatletik/

