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Lokal Pedagogisk Planering  

Övergripande LPP i Rörelse  - Åk 4-6

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål som ligger till grund för arbetsområdet:

 Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och 
respekt för andra. 

 Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt 
delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning 
och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

 Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver 
fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och 
livsstil. 

Lärandemål

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 röra dig allsidigt och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv.  

 samarbeta med andra och visa andra respekt.

 skapa en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. 

 använda ord och begrepp inom arbetsområdet rörelse.
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Kunskapsmål

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 använda dig av grovmotoriska grundformer i olika lekar, spel och idrotter.

 använda dig av grovmotoriska grundformer i olika lekar, spel och idrotter i kombination med 
redskap. 

 röra dig allsidigt i olika lekar, spel och idotter. 

 simma i mag- och ryggläge. 

 röra dig i takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

Centralt innehåll

Undervisningen ska skapa förutsättningar för att du ska kunna utföra:

Rörelse

 sammansatta grundformer i kombination med gymnastikreskap och andra redskap.

 olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. 

 rörelse i takt och rytm i lekar, danser och till musik. 

 simning i mag- och ryggläge. 

Undervisningen

I undervisningen kommer du att genomföra:

 Motorik och redskap
 Dans
 Simning
 Lekar
 Bollspel
 Racketspel
 Skridskor



Ord och begrepp 

I undervisningen kommer du att möta ord och begrepp som spelets: 

olika grundformer, regler, syfte, olika redskap, genomförande och utveckling, olika tekniker, 
kroppsuppfattning, kroppskontroll och uppvärmning. 

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att:

 delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika 
miljöer och hur du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

 röra dig i takt och rytm till musik och i danser. 

 simma i mag- och ryggläge. 

Underlag för din bedömning är:

 din förmåga att i olika lekar, spel och idrotter anvädna dig av sammansatta motoriska 
grundfomrer i olika miljöer och hur du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten. 

 din förmåga att röra dig i takt och rytm till musik och i danser. 

 din förmåga att simma i mag- och ryggläge.

 din förmåga att med hjälp av ord och begrepp samtala och diskutera runt frågor inom området
rörelse. 



Bedömningsmatris
Du kommer att bedömas utifrån kunskapskraven i följande bedömningsmatris:

Eleven kan delta i lekar, spel och 
idrotter som innefattar 
sammansatta motoriska 
grundformer i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina 
rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan delta i lekar, spel och 
idrotter som innefattar 
sammansatta motoriska 
grundformer i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina 
rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan delta i lekar, spel och 
idrotter som innefattar 
sammansatta motoriska 
grundformer i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina 
rörelser väl till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser 
anpassar eleven till viss del sina 
rörelser till takt och rytm.

I rörelser till musik och i danser 
anpassar eleven sina rörelser 
relativt väl till takt och rytm.

I rörelser till musik och i danser 
anpassar eleven sina rörelser väl 
till takt och rytm.

Eleven kan simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge.

Bedömningsmetoder

Verktyg och metoder som används vid din bedömning:

 Bedömning sker genom  auskultation under lektionerna. 

 Bedömning sker genom samtal och diskussioner under lektionerna. 

 Bedömning sker genom IKT verktyg. 

Formativ bedömning

Du följer och synliggör ditt lärande genom:

 återkoppling från läraren under lektionerna. 

 användning av IKT verktyg. 

 kamratbedömning.


