
ÅRSPLAN fysik aktivitet og helse. 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:   

• øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 

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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet 

Kjerneelement:  

• Fysisk aktivitet: 

• Helsefremmande kosthald: 

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 - 

40 

 Ballspel ute. 

 

Ulike 

uteaktivitetar. 

 

- trena ulike aktivitetar 

som gjev betre 

ballkontroll (volleyball, 

fotball og basket) 

- Ulike aktivitetar 

saman med andre. 

 

-Samspel 

- Fair-play 

- Variasjon 

 

-øve på og gjennomføre 

varierte 

bevegelsesaktivitetar 

alene og saman med 

andre 

-anerkjenne forskjellar 

mellom seg sjølv og 

andre i 

bevegelsesaktivitetar, 

inkludere alle, 

samarbeide og 

oppmuntre medelever til 

å delta i fysisk aktivitet 

 

41 Haustferie 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:          

• øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 



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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet 

• lage enkle helsefremmende måltid og reflektere over verdien av å ete saman med andre 

• drøfte korleis fysisk aktivitet og kosthald kan bidra til god fysisk og psykisk helse   

    

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, tolkaog 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. 

43-

46 

 

Eigen trening-

basis eigenskapar.  

- planlegje og 

gjennomføre 4 økter 

med trening der de skal 

trene basis egenskapar. 

Aerob uthald 

Puls 

Anaerob terskel 

Styrke 

Spenst  

Hurtigheit 

Koordinasjon  

-eg kan planlegje eigen 

trening. 

-eg kan følgje planane eg 

har laga 

-Eg forstår dei viktigaste 

treningsprinsippa. 

 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

•  øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 

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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet 

• lage enkle helsefremmende måltid og reflektere over verdien av å ete saman med andre 

• drøfte korleis fysisk aktivitet og kosthald kan bidra til god fysisk og psykisk helse          

      

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. 



47-

49 

 

Skøyter (dersom 

is) 

 

Ulike leiker og 

aktivitetar inne. 

 

Skileik 

 

Ernæring og 

fysisk aktivitet. 

 

Surfing? 

 

 

 

-bruke nærmiljøet til 

fysisk aktivitet 

-gjennomføre ulike 

aktivitetar i samspel 

med andre. 

 

 

 

 

 

 

-Koordinasjon 

-samspel 

-motivasjon 

-fair-play 

-karbohydrater 

-fett 

-protein 

-restitusjon 

 

-øve på og gjennomføre 

varierte 

bevegelsesaktivitetar 

alene og saman med 

andre 

-anerkjenne forskjellar 

mellom seg sjølv og 

andre i 

bevegelsesaktivitetar, 

inkludere alle, 

samarbeide og 

oppmuntre medelever til 

å delta i fysisk aktivitet 

-lage enkle 

helsefremmende måltid 

og reflektere over 

verdien av å ete saman 

med andre 

-drøfte korleis fysisk 

aktivitet og kosthald kan 

bidra til god fysisk og 

psykisk helse  

 

 

 

52 Juleferie 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 

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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet 

• lage enkle helsefremmende måltid og reflektere over verdien av å ete saman med andre 

• drøfte korleis fysisk aktivitet og kosthald kan bidra til god fysisk og psykisk helse          

       

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. 

1-4 

 

Skileik 

 

Langrenn 

 

Skøyter 

 

 

Stasjonstrening, 

basistrening, leik 

og stafettar 

 

 

 

- skileik og 

balansetrening  

- enkel teknikk i 

klassisk og fri. 

- skidag? 

 

- leik og balansetrening 

- spela ishockey 

 

 

- øva ballkontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

Fair play 

-øve på og gjennomføre 

varierte 

bevegelsesaktivitetar 

alene og saman med 

andre 

-anerkjenne forskjellar 

mellom seg sjølv og 

andre i 

bevegelsesaktivitetar, 

inkludere alle, 

samarbeide og 

oppmuntre medelever til 

å delta i fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 

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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet.    

   

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 

 

Eigentrening 

teknikk. 

-Planleggje og 

gjennomføre trening der 

de har som mål å bli 

betre i ein teknisk 

øving. 

 

Balanse 

Teknikk 

Koordinasjon 

Samspel 

 

-eg kan planlegje eigen 

trening. 

-eg kan følgje planane eg 

har laga 

-Eg forstår dei viktigaste 

treningsprinsippa 

9 VINTERFERIE 

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 

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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet 

• lage enkle helsefremmende måltid og reflektere over verdien av å ete saman med andre 

• drøfte korleis fysisk aktivitet og kosthald kan bidra til god fysisk og psykisk helse          

 

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 

 

-Skitur 

m/overnatting 

 

-Topptur 

 

-Surfing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Skitur med 

overnatting. 

-Snøhule 

-snø kjennskap 

 

 

-Sporløs ferdsel 

-Mat på tur. 

-Snøskred 

 

-Øve samarbeid i 

grupper. 

 

14 PÅSKEFERIE 



Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktivitetar alene og saman med andre 

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

samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet 

• lage enkle helsefremmende måltid og reflektere over verdien av å ete saman med andre 

• drøfte korleis fysisk aktivitet og kosthald kan bidra til god fysisk og psykisk helse          

   

     

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-

25 

 

Topptur 

 

Klatring 

 

Ulike spel og 

leikaktiviteter ute 

og inne. 

 

 

 

 

- skileik og annan 

skiaktivitet i 

nærmiljøet.  

-Ulike ballaktivitetar og 

andre fysiske aktivitetar 

ute og inne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bevegelses 

glede 

-variasjon 

-Koordinasjon 

-samarbeid 

 

SOMMARFERIE 

 

Terje Sinnes 
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