
Årsplan for Idræt i 4.-5. klasse 2021/2022 

 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal 
opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring 
med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og 
idrætskultur.  

Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt 
og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur 
og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for 
sundhed og kropskultur.  

I faget idræt skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende 
fællesskab. 

 

Uge 32-35 

Cricket 

Kwik cricket er en forenklet version af cricket, der bliver spillet med en blød bold og lette bats for at 
minimere risikoen for skader. Reglerne for Kwik cricket er simple, men giver samtidig masser af muligheder 
for at udvikle færdigheder og have det sjovt.  

 

Uge 36-39 

Funbattle 

Funbattle er et sjovt og underholdende aktivitets spil, hvor alle kan være med. Funbattle medfører stor 
aktivitet og får spændingen og adrenalinen til at stige i takt med spillets forløb. Alle deltagere er aktive hele 
tiden og der bliver rig mulighed for at få brugt lattermusklerne.  

 Wike-ball er et kaosspil, hvor alle kæmper mod alle.  

 Mace-ball er et fysisk krævende spil, der kombinerer leg, sjov og fysisk aktivitet. 

 

Uge 40-43 

Fembold 
spændende form for rundbold, hvor alle får bevæget sig mere end ved alm. rundbold. I en ny alternativ 
version af det klassiske folkeskolespil kan ingen dø, og alle kan skaffe point. 

 

 

 



 

Uge 44-47 

InterCross 

Spændende boldspil der både kan spille inde og ude. Spillet består af specielle stave, hvori man skal gribe 
bolden og derefter kaste den videre til en af medspillerne.  

 

Uge 48-50 

Cirkus – Gøgl 

Mange forskellige udfordringer, der skal ende ud i en cirkusforestilling. Der skal jongleres, øve i ”farlige” 
spring på måtte osv.  

 

Uge 1-4 

Hotspots 

Hopspots er et interaktivt læringsmiddel, med tilhørende spil og øvelser. Man kan også selv indtale lyde til 
spillene, så det tilpasses idrætsundervisningen. 

I hack din brick kan man eksperimentere og evt. lave en forhindringsbane, hvor der hoppes fra brick til 
brick. Spillerne kan indtale opgaver, som bliver afspillet, når de trykker på en brik. 

Tanken er, at eleverne selv indspiller opgaver til hinanden på de medfølgende hotspots. De kan fx være: 20 
armbøjninger, englehop osv osv.  

 

Uge 5-8 

Fireball 

Fireball games består af forskellige spil med forskellige kvaliteter der udfordrer eleven og får pulsen til at 
stige. Der tages udgangspunkt i genkendeligheden fra andre fangelege og kastespil. Det er et inkluderende 
og rummeligt spil, hvor eleverne er medbestemmende. Der er masser af løb og alsidige bevægelsesformer 
som kryben, snigen, undvigelser, behændighed, ballance og kropskontrol. Mange gribe og 
kasteudfordringer, som opøver træfsikkerheden i kast. 

 

 

 

 

 

 



Uge 9-13 

Slappuk og Ultimate Disc 

Slappuk er et interaktive lege- og træningsredskab, som med lyd og lys reagerer på berøringer og 
bevægelser. Slappuk kan integreres i idrætstimer på mange måder, så bevægelse og sjov kan gå op i en 
højere enhed. Det består af et systemet med otte intelligente og trådløse spilleenheder, som kaldes pucke. 
De kommunikerer med hinanden og en tablet. 

 
Ultimate Disc er en større disc der flyver mere stabilt end den sædvanlige frisbee. Der skal arbejdes med 
grundlæggende kaste- og gribeteknik, øvelser og lege. 

 

Uge 14-17 

Kin-Ball 

Kin-Ball er et sjovt spil. I Kin-Ball opøver man samarbejdsevne og social opmærksomhed gennem et 
regelsæt, hvor alle på holdet skal være i kontakt med bolden. Alle har en uundværlig rolle på holdet. 

 

Uge 18-21 

Fægtning 

Gennem fægtning kan man på en spændende måde afprøve en individuel kampsportsteknik, taktik og 
regler. Vi skal øve individuelt samt kæmpe mod hinanden.  

 

Uge 22-25 

Atletik 

Atletik som grundform handler om hvordan man agerer indenfor atletik som disciplin. Målet et at vise vej 
ind i atletikken, hvor resultatet ikke er det vigtigste.  

3 aspekter gør sig gældende:  

• Handlemuligheder  

• Personlige mål  

• Modificerede materialer 

 

Hele året 

Ud over ovenstående vil der suppleres med relevante idrætsaktiviteter der passer til årstiden. Der er taget 
udgangspunkt i fælles mål for idræt, så eleverne opnår de kompetencemål der er stillet til/for deres 
klassetrin. 


