
 Fælles Mål for Idræt/ Kropsbasis  

Færdigheds- og vidensmål i Kropsbasis (efter 2. klassetrin) 

     

Kompetenceområde Kompetencemål Faser Kropsbasis 

Alsidig idrætsudøvelse 
Eleven kan deltage 

aktivt i basale, alsidige 
bevægelser i leg 

1. 
Eleven kan spænde og 

afspænde isolerede kropsdele 
Eleven har viden om spænding 

og afspænding 

2. 
Eleven  kan fastholde balance i 

enkle øvelser   
Eleven har viden om 
balancevariationer 

Idrætskultur og 
relationer 

Eleven kan 
samarbejde om 

idrætslige aktiviteter 
og lege 

  

  

1. 

2. 

Krop, træning og trivsel  
Eleven kan beskrive 
reaktioner på fysisk 

aktivitet 

  

1. 

2. 

     

     

Færdigheds- og vidensmål i Kropsbasis (efter 5. klassetrin) 

     

Kompetenceområde Kompetencemål Faser Kropsbasis 

Alsidig idrætsudøvelse 

Eleven kan anvende 
grundlæggende, 

sammensatte 
bevægelser i 
idrætspraksis  

1. 
Eleven kan anvende balance og 

kropsspænding  

Eleven har viden om 
vægtfordeling, 

understøttelsesflade, spænding 
og afspænding 

2. 
Eleven kan skifte mellem 

balance og ubalance i 
bevægelse 

Eleven har viden om 
vægtforskydning 

3. 
Eleven kan klatre, hænge, 

svinge og springe 
Eleven har viden om sving, 

afsæt, svæv og landing 

Idrætskultur og 
relationer 

Eleven kan deltage 
aktivt i idrættens 

kultur og fællesskab 

  Ordkendskab 

1. 
Eleven kan mundtligt og 

skriftligt anvende centrale 
fagord og begreber 

Eleven har viden om centrale 
fagord og begreber 

2. 

3. 

Krop, træning og trivsel  

Eleven kan samtale 
om fysisk aktivitets 

betydning for 
kroppens grundform, 

sundhed og trivsel  

  

  
1. 

2. 

3. 

     
  



 Fælles Mål for Idræt/ Kropsbasis  

Færdigheds- og vidensmål i Kropsbasis (efter 7. klassetrin) 

     

Kompetenceområde Kompetencemål Faser Kropsbasis 

Alsidig idrætsudøvelse 

Eleven kan anvende 
sammensatte 

bevægelser i udvikling 
af idrætsaktiviteter  

1. 

Eleven kan anvende 
kropsbevidsthed i bevægelser 

Eleven har viden om kroppens 
spænding, balance, holdning og 

form 2. 

Idrætskultur og 
relationer 

Eleven kan analysere 
idrætskulturelle 

normer, værdier og 
relationer 

  Ordkendskab 

1. Eleven kan mundtligt og 
skriftligt anvende  fagord og 

begreber  

Eleven har viden om fagord og 
begreber 2. 

Krop, træning og trivsel  
Eleven kan analysere 
samspil mellem krop, 

træning og trivsel 

  

  1. 

2. 

     

     

Færdigheds- og vidensmål i Kropsbasis (efter 9. klassetrin) 

     

Kompetenceområde Kompetencemål Faser Kropsbasis 

Alsidig idrætsudøvelse 

Eleven kan anvende 
sammensatte 

bevægelser i udvikling 
af idrætsaktiviteter  

1. 
Eleven kan fastholde 

koncentration og fokus i 
idrætsudøvelse  

Eleven har viden om 
koncentration i relation  til 

kropskontrol  

2. 

Idrætskultur og 
relationer 

Eleven kan analysere 
idrætskulturelle 

normer, værdier og 
relationer 

  Sprog og skriftsprog 

1. Eleven kan nuanceret sprogligt 
udtrykke sig om idrætspraksis 
samt målrettet læse og skrive 

idrætslige tekster 

Eleven har viden om komplekse 
fagord og begreber samt 

idrætslige teksters formål og 
struktur 

2. 

Krop, træning og trivsel  
Eleven kan analysere 
samspil mellem krop, 

træning og trivsel 

      

1.     

2.     

       
 


