
Smedingeskolan HT 2011Idrott och hälsaLPP 
 Rörelseaktiviteter, 

hälsa och livsstil
vecka 36-39, 43 och 45-47

Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att;

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 
• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på 

land och i vatten.

Centralt innehåll
•        Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt   

danser och rörelser till musik.
•        Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och   

sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
•        Olika simsätt i mag- och ryggläge.  
•        Hantera nödsituationer vid vatten  

Mål 
Under dessa veckor kommer du att få visa dina färdigheter i olika 
rörelseaktiviteter. Du kommer att få lära dig hur rörelse, kost, sömn, vila etc. 
hänger ihop. Du kommer också få ta del av olika faktorer som kan påverka på vår 
hälsa på ett positivt samt negativt sätt.   

Undervisningen
På lektionerna kommer du at  att ha olika aktiviteter som t.ex. frisbee, lacrosse, 
friidrott, skolrugby, kondition, simning, dans och rörelse samt lekar. Du kommer 
att få tips och råd samt teknikträning så att du vet hur du ska kunna anpassa 
dina rörelser på bästa sätt. Du har själv möjlighet att påverka och bestämma 
olika aktiviteter inom t.e.x. dans och rörelse samt lekar. Vi kommer ha gemensam 
uppvärmning ute eller inne och sedan bedriva lektionerna ute och efter 
novemberlovet inomhus. Vecka 43 kommer vi att vara i simhallen.  
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Bedömning

• E 
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i 
olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till 
aktiviteten och sammanhanget. Du är med i aktiviteterna och försöker 
förstå och ta del av teknikträning samt tips och råd du får. Du kan simma 
200 meter varav 50 meter i ryggläge. Du för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och 
andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du kan ge 
enstaka exempel på vad som påverkar positivt samt negativt då vi rör oss. 

• C 
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i 
olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till 
aktiviteten och sammanhanget. Du är med i aktiviteterna och tagit har 
tagit till dig av teknikträningen och visar att du kan göra de olika 
rörelserna genom att du vet hur du kastar, gör en rörelse, hoppar, tar 
emot en pass etc. Du testar på tekniken för crawl och du testar på 
livräddning i vattnet. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer 
kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du ger flera exempel på vad 
som kan påverka positivt och negativt och motiverar varför du tycker som 
du gör.    

• A 
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i 
olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten 
och sammanhanget. Du är med i aktiviteterna och tagit har tagit till dig av 
teknikträningen och visar att du kan göra de olika rörelserna på ett 
korrekt sätt genom att du vet hur du kastar, gör en rörelse, hoppar, tar 
emot en pass etc. Du testar på tekniken för crawl och du klarar av att 
livrädda en kamrat i vattnet. Du för välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer 
kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du ger flera exempel på vad 
som kan påverka positivt och negativt och motiverar på olika sätt varför 
du tycker som du gör.     
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