
ÅRSPLAN kroppsøving . 8-10 trinn - SINNES SKULE 2022/2023 
 

Lærar: Terje Sinnes 
 

Veke Emne Lærebøker og anna 

læringsmateriell 

Omgrep Læringsmål 

m/undervegsvurdering 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:          

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og 

ukjende miljø 

• gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 

naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg 

ferdsel 

 

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremje god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 



34 - 

36 

 Ballspel ute, 

fotball og 

vollyball 

 

Overnattingstur 

 

Livredning ute. 

-- trena ulike aktivitetar 

som gjev betre 

ballkontroll 

- pasning/mottak 

 

 

- Forstå farane ved å  

   falla i kaldt vatn 

 

-samspel 

-fairplay 

 

 

 

 

"Den forlengde 

arm" 

- Delta i ulike ballspel og 

forhalda seg til reglar og 

ulike lag 

- Betra eigendugleik i 

ballspel 

 

-vurdere 

 sikkerheit i uteaktivitet 

og naturferdsel og  

gjennomføre 

 sjølvberging i vatn 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:          

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

 

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

 

37- 

40 

Ballspel ute 

Håndball 

Fotball 

- trena ulike aktivitetar 

som gjev betre 

ballkontroll 

- pasning/mottak 

- fingerslag og 

baggerslag 

 

Samspel 

Beggerslag 

Fingerslag 

Fair play 

 

 

 

- Delta i ulike ballspel og 

forhalda seg til reglar og 

ulike lag 

- Betra eigendugleik i 

ballspel 

41 HAUSTFERIE 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: 

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 



• planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller 

sjukdom 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

 

               

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

42- 

45 

 

 

 

Basketball 

 

Styrketrening/ 

basistrening 

 

 

 

 

 

 

- trena balldugleik - 

kast og mottak 

- læra reglar 

- spela basketball 

 

- stasjonstrening med 

musikk 

- læra øvingar der ein 

brukar eigen kropp som 

vekt 

- apparat 

 

 

Samspel 

Uthald og 

styrke 

Max styrke 

Fair play 

Muskelgrupper 

Stuss 

Samspel 

Lay-up 

 

- Eg kan senda og motta 

pasningar med ein 

basketball. 

- Eg kan regel om skritt 

og stuss. 

- Eg er ein fair play-

spelar  og samarbeider 

med dei andre på laget. 

- Eg lærer og utfører 

øvingar som styrker dei 

ulike muskelgruppene. 

 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:          

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• øve på og gjennomføre danseaktivitetar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman 

med medelevar skape og presentere dansekomposisjonar 

• reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar 

bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 



      

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

46-

48 

Innebandy 

 

 

 

Turn 

 

 

 

 

 

 

 

Dans 

 

 

 

 

 

 

Skøyter (dersom 

is) 

 

- trena balldugleik 

- læra reglar 

- spela kampar 

 

- framover-/bakover- 

  rulle  

- slå hjul 

- stå på hovudet 

- hoppa over kasse 

- balansebom 

- salto 

 

- læra ein dans til ein    

   moderne song 

- læra ein tradisjonell        

   dans 

- laga eigen dans 

 

 

 

 

 

 

Takt 

2/4 

4/4 

 

- Eg kan enkle reglar i 

innebandy 

- Eg kan plassera meg på 

banen. 

- Eg kan framover- / 

bakoverrulle 

- Eg kan stå på hovudet 

- Eg kan gjera ulike 

øvingar på trampett og 

kasse 

 

- Eg kan delta og visa ein 

tradisjonell dans. 

- Eg kan laga eigne 

bevegelser til musikk. 

 

 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller 

sjukdom 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 



Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Skriving: Å kunna skriva i kroppsøving er å planleggja, gje uttrykk for og vurdera eiga utvikling i 

faget. Her inneber det å utforma treningsplanar. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

49-

51 

Elevstyrte 

aktivitetar 

 

 

 

 

 

Skøyter (dersom 

is). 

- grupper med elevar 

førebur og held timane. 

Rettleiing på førehand. 

- symjing med trening 

på ilandføring og HLR. 

 

Oppvarming 

Hovuddel 

Avslutning 

Treningsmål 

 

- Eg kan planleggja og 

gjennomføra delar av ein 

gymtime. 

- balanse på skøyter. 

- gå framover og bakover 

på skøyter. 

52 Juleferie 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

• gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 

naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg 

ferdsel 

 

       

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 



Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

1-5 

 

Skileik 

 

Langrenn 

 

Skøyter 

 

 

 

 

 

Fotball 

 

 

 

Stasjonstrening, 

basistrening, leik 

og stafettar 

- skileik og 

balansetrening  

- enkel teknikk i 

klassisk og fri. 

- skidag? 

- Distansemerke 

 

- leik og balansetrening 

- spela ishockey 

 

- spela fotball 

- øva ballkontroll 

 

 

 

 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

Fair play 

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på ski.  

- Eg lærer enkel teknikk 

som betrar skidugleiken  

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på skøyter.  

 

- Eg kan enkle reglar i 

fotball 

- Eg kan plassera meg på 

banen 

- Eg kan føra ball 

 

 

 

 

 

 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

• gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 

naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg 

ferdsel     

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman 

med andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 



Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

5-8 

 

Skileik 

 

Langrenn 

 

 

 

 

 

 

 

Vollyball 

 

Badminton 

 

 

 

 

 

Symjing 

- skileik og 

balansetrening  

- enkel teknikk i 

klassisk og fri 

- skidag? 

 

 

 

 

 

- Eg kan enkle reglar i 

vollyball. 

- Eg kan plassera meg 

på banen 

- Eg kan vise 

baggerslag og 

fingerslag. 

- Eg kan slå 

badmintonballen 

kontrollert 

 

- øva på dei ulike 

symjeartane 

- øva på 

undervassymjing 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

Fair play 

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på ski 

- Eg lærer enkel teknikk 

som betrar skidugleiken  

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på skøyter  

 

 

- Eg kan enkle reglar i 

vollyball. 

- Eg kan plassera meg på 

banen 

- Eg kan slå 

badmingtonballen 

kontrollert 

 

- Eg kan visa korrekte 

symjeteknikkar 

- Eg kan symja lengre 

distansar under vatn 

 

9 VINTERFERIE 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

• gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 

naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg 

ferdsel 

 

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 



Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget.      

10-

13 

 

Skileik 

 

Langrenn 

 

 

Stasjonstrening, 

leik og stafettar 

 

 

 

 

 

 

 

- skileik og 

balansetrening  

- enkel teknikk i 

klassisk og fri 

 

- stasjonstrening med 

musikk 

- apparat 

- Tarzan-tikken 

- div. konkurransar 

- div stafettar og 

konkurransar 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

Fair play 

Rettferd 

 

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på ski.  

- Eg lærer enkel teknikk 

som betrar skidugleiken.  

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på skøyter 

- Utføra varierte 

aktivitetar som byggjer 

opp kroppen på ulike 

måtar 

- Utføra basisdugleikar i 

individuelle 

idrettsaktivitetar, med og 

utan bruk av apparat og 

små-reiskaper 

 

14 PÅSKEFERIE 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

• gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 

naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg 

ferdsel 

       

Kjerneelement:  



Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og å kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

15-

17 

 

Langrenn 

 

Topptur 

 

 

 

 

 

 

Volleyball 

Elevstyrte 

aktivitetar 

 

 

 

 

Symjing 

- skileik og 

balansetrening  

- enkel teknikk i 

klassisk og fri. 

- "Topptur" på 

langrennsski/alpinski. 

- Læra om sikker 

ferdsel utanfor løypene. 

 

- trene balldugleik - 

slag og mottak 

- læra reglar 

- spela volleyball 

 

 

 

- div. stafettar og 

konkurransar. 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

Fair play 

Rettferd 

Fingerslag  

Baggerslag 

 

- Eg veit om forskjellige 

aktivitetar som betrar 

balansen på ski.  

- Eg lærer enkel teknikk 

som betrar skidugleiken.  

 

 

 

 

-Eg kan enkle reglar i 

volleyball. 

- Eg kan plassera meg på 

banen 

- Eg kan ta imot ball med 

korrekt teknikk 

 

- Eg kan visa korrekte 

symjeteknikkar i høg fart 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller 

sjukdom 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

 

18-

21 

Elevstyrte 

aktivitetar 

 

 

Turn/koordinasjon 

 

 

- spenst 

- balanse 

- koordinasjon 

- stasjonstrening med 

musikk 

- apparat 

- Tarzan-tikken 

 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

Fair play 

Rettferd 

Spenst 

Eksplosiv 

styrke 

- Eg kan planleggja og 

gjennomføra ein 

gymtime 

- Utføra varierte 

aktivitetar som byggjer 

opp kroppen på ulike 

måtar 



Stasjonstrening, 

basistrening, leik 

og stafettar 

 

 

 

 - Utføra basisdugleikar i 

individuelle 

idrettsaktiviteter, med og 

utan bruk av apparat og 

små-reiskap 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre 

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

• gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 

naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg 

ferdsel 

 

       

Kjerneelement:  

Bevegelse og kroppsleg læring: Elevane skal bli kjende med å vera i bevegelse åleine og saman med 

andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. 

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar: Elevane skal løysa utfordringar og oppgåver i eit 

læringsfellesskap og kunna reflektera over samspel, samhandling og likeverd. 

Uteaktivitetar og naturferdsel: Elevane skal bruka nærområdet og utforska naturen gjennom varierte 

uteaktivitetar under vekslande årstider. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg:  Kunna lytta og kommunisera i bevegelsesaktivitetar, og kunna forklara og uttrykkja 

eigne erfaringar og refleksjonar. 

Lesing: Finna, tolka og kritisk vurdera ulike former for tekstar og informasjon og å søkja kunnskap 

som er nødvendig for å utvikla kompetanse i faget. 

Tverrfaglege tema:  

Folkehelse og livsmeistring: Fremja god psykisk og fysisk helse og gje elevane verktøy til å ta 

ansvarlege livsval. 

Berekraftig utvikling: Gje elevane naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. 

Demokrati og medborgarskap: Fremja evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga 

deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. 

22-

25 

Fotball 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv 

 

 

 

Symjing og 

førstehjelp ute 

 

- trena balldugleik - 

spark og mottak 

- læra reglar 

- spela fotball 

 

 

 

- kano og tryggleik ved 

vatn 

- sykkeltur 

 

- øva på dei ulike 

symjeartane 

 

Teknikk 

Samspel 

Fair play 

Rettferd 

Allemannsretten 

- Eg kan reglane i fotball. 

- Eg kan plassera meg på 

banen 

- Eg kan visa pasning og 

mottak med korrekt 

teknikk 

 

- Eg kan forklara farane 

når ein ferdast ved ope 

vatn 

 

- Eg kan enkel 

førstehjelp og teknikkar 

for redning i vatn 

 



 

 

 

Leik og stafettar 

 

 

 

 

- div. stafettar og 

konkurransar 

- Eg kan visa korrekte 

symjeteknikkar i høg fart 
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