
ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 9.TRINN 2018-2019 
 

Hoved 
område 

Emne / 
tema 

Tids- 
bruk 

Dette sier L-06 

Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne 

Læringsmål Lærestoff/ kilde 
Lokal forankring  
Ekskursjoner o.l. 

Vurderings- 
form 
 

Frilufts- 

liv 

Turer i 

forskjellige 

naturmiljø 

34-36 

 

 

 Praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjere greie for 

allemannsretten  

Å planlegge, pakke til og gjennomføre en 

fottur i skog/fjellterreng med og uten 

overnatting i telt. Å kunne ta vare på seg selv 

ute i naturen. 

Dagstur høst 

Overnattingstur Juksavatn 

Gå på tur med klassen 

Bruk av fornuftig utstyr i 

forhold til vær og 

turplaner. 

Kunne bruke nødvendig 

utstyr (primus, 

stormkjøkken, telt) på en 

sikker måte. 

 

egenvurdering og 

diskusjon med elever. 

kunnskapsprøve 

Frilufts- 

liv 

Bruke kart og 

kompass 

39 orientere seg ved hjelp av kart og 

kompass i variert terreng, og gjere 

greie for andre måtar som ein òg kan 

orientere seg på 

Kunne orientere kartet i forhold til 

terrenget 

Kunne de fleste karttegn 

Kunne bruke målestokk og bedømme 

avstand i terrenget 

Kunne ta ut kompasskurs og gå etter 

denne i terrenget 

Ta ut kompasskurs fra et 

sted til et annet, og følge 

den. Bruke kart for å 

orientere seg fram til 

poster i løype. 

 

Orientering i praksis 

Trening og 

livsstil 

Kondisjons- 

trening  

Forskjellige 

treningsformer 

36 - 39 praktisere og forklare grunnleggende 

prinsipp for trening 

 

Kjenne til forskjellige måter å trene på Løping bla a med 

tidtaking. 

 

Gjennomføring av 

terrengløp. 

Idretts-

aktivitet  

Friidrett 38 

 

trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuelle idretter 

og alternative bevegelsesaktiviteter 

Bli kjent med forskjellige friidrettsgreiner Høyde og lengdehopp 

Kast av liten ball  

60 meter  

Lærerens vurdering 

Idretts-

aktivitet 

Blime-2017 35-38 trene på og utøve danser fra 

ungdomskulturer og andre kulturer, og 

sammen med medelever skape enkle 

dansekomposisjoner 

Prøve noen ungdomsdanser 

Være med på: 

− Blime-dansen 

Danse Blime-dansen 2018 

Uke 38. 

Lærers observasjon og 

egenvurdering. 

Idretts-

aktivitet 

Ballidretter: 

Volleyball 

Basketball 

Innebandy 

Handball 

41 – 48 

 

- trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalde lagidrettar, individuelle 

idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar  

- praktisere fair play ved å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til 

å gjere andre gode  

Bli kjent med forskjellige ballidretter 

Lage og respektere regler. 

Respektere dommeravgjørelser. 

Respektere medspillere og motspillere. 

Lære å gi medspillere konstruktive 

tilbakemeldinger. 

Øve på teknikk og taktikk 

Praktisere fair play 

Egenvurdering og 

lærers vurdering. 



Idretts-

aktivitet 

Bevegelses-

aktiviteter 

+ 

Volleyballturne

ring 

49-50 - trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalde lagidrettar, individuelle 

idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar  

- praktisere fair play ved å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til 

å gjere andre gode  

Bli kjent med forskjellige ballidretter 

Lage og respektere regler. 

Respektere dommeravgjørelser. 

Respektere medspillere og motspillere. 

Lære å gi medspillere konstruktive 

tilbakemeldinger. 

Delta i volleyballturnering Egenvurdering og 

lærers vurdering. 

Frilufts- 

liv 

Mørketidstur  51 praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjere greie for 

allemannsretten  

Kunne planlegge og gjennomføre forskj. 

typer turer. 

Gjennomføring uke 51 egenvurdering og 

diskusjon med elever. 

kunnskapsprøve 

Idretts-

aktivitet  

Utholdenhetsid

retter 

1 - 3 - praktisere og forklare 

grunnleggende prinsipp for trening 

 

Vite hvordan man kan trene for å bli bedre i 

ulike idretter. 

Gjennomføring av 

treningsprogram 

Gjennomføring, 

vurdering og innlevering 

av eget treningsopplegg, 

i diskusjon med lærer 
 

 

 

 

Idretts-

aktivitet 

Ballidretter: 

Volleyball 

Basketball 

Innebandy 

Handball 

Kanonball 

Brentball 

4-8 - trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalde lagidrettar, individuelle 

idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar  

- praktisere fair play ved å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til 

å gjere andre gode  

vere med i eit breitt utval av idrettar 

utøve tekniske og taktiske 

ferdigheiter i utvalde lagidrettar 

Bli kjent med forskjellige ballidretter Øve på teknikk og taktikk 

Praktisere fair play 

Observasjon 

Egenvurdering 

Lærers vurdring 
Lærers kontinuerlige 

vurdering i løpet av 

vurderingsperioden 

Idretts-

aktivitet 

Füssball 12 

 

- trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalde lagidrettar, individuelle 

idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar  

- praktisere fair play ved å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til 

å gjere andre gode  

Øve til turnering Füssballturnering  

Idretts-

aktivitet 

Skidag 14-15 -trene på skiferdigheitar Øke skiferdigheter Skidag 

Ferdighetsløype. 

Lærers observasjon, 

bl.a gjennomføring av 

ferdighetsløype. 



Trening og 

livsstil 

Førstehjelp 16 -Forebyggje og gje førstehjelp ved 

idrettsskader 

Skal kunne skille mellom akutte skader og 

belastningsskader. 

Skal kunne forklare hvordan man forebygger 

belastningsskader. 

Skal kunne identifisere og behandler noen 

akutte idrettsskader (overtråkk, strekk og 

slagskader) og kjenne til PRICES. 

http://www.nordnesil.no/gammelt/price-

prinsippet-ved-idrettsskader 

Praktiske demonstrasjoner 

på idrettsbanen 

Gruppepresentasjoner 

Egenvurdering og 

medelevers vurdering av 

presentasjonen i 

samarbeid med lærer. 

Idretts-

aktivitet 

Ballidretter: 

Volleyball 

Basketball 

Innebandy 

Handball 

Kanonball 

Brentball 

15-18 - trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalde lagidrettar, individuelle 

idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar  

- praktisere fair play ved å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til 

å gjere andre gode  

Bli kjent med forskjellige ballidretter Øve på teknikk og taktikk 

Praktisere fair play 

Gjennomføring 

Idretts-

aktivitet 

  

Individuelle 

idretter 

Friidrett 

21-23 - trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalde lagidrettar, individuelle 

idrettar og alternative 

rørsleaktivitetar  

- praktisere fair play ved å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til 

å gjere andre gode  

 

Bli kjent med forskjellige friidrettsgreiner Høyde og lengdehopp 

Kast av liten ball  

60 meter  

800 meter 

Gjennomføring 

Frilufts- 

liv 

 

Friluftsliv 24 praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjere greie for 

allemannsretten 

 

Kunne planlegge og gjennomføre forskj. 

typer turer. 

Gå på tur med klassen 

Bruk av fornuftig utstyr i 

forhold til vær og 

turplaner. 

Kunne bruke nødvendig 

utstyr (primus, 

stormkjøkken, telt) på en 

sikker måte. 

 

egenvurdering og 

diskusjon med elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kriterier for måloppnåelse. 

 Lav  Middels Høy 

Idrettsaktivitet Deltar lite, lite engasjement, tør 

ikke prøve på nye ting, Praktiserer 

lite fair play. Lave ferdigheter i 

forhold til forutsetninger. Viser 

lite/ingen framgang 

Forstår ikke regler 

  

 

Deltar på aktivteter. Middels aktivitet. 

Deltar på de fleste øvelsene. Middels 

ferdigheter i forhold til forutsetninger. 

Viser noe fremgang. 

Forstår regler 

Praktiserer fair play i de fleste spill og 

leker 

Tar hensyn til lagkamerater 

 

Deltar aktivt på alle typer aktivteter 

Er engasjert 

Er ikke redd for å prøve nye ting 

Praktiserer fair play i alle spill og leker 

Gode ferdigheter i forhold til forutsetninger 

Viser vilje til å bli bedre 

Spiller andre gode 

Forstår og respekterer regler 

Idrettsaktivitet,  

Svømming 

utføre varierte og effektive 

svømmeteknikkar over og under vatn 

• Svømme effektivt: Redusere motstand i vann, utnytte vannets egenskaper for å skape framdrift og kunne puste rytmisk. 

• Testøvelse 13, 14, 15 og 16. s 39 i http://www.udir.no/PageFiles/Fysisk%20aktivitet/2/Udir_svomme_livredding_net.pdf 
 

Lav, middels og høy måloppnåelse måles etter gjennomføring av testøvelser. 

svømme ein lengre distanse basert på 

eiga målsetjing 
• Lav måloppnåelse 

• testøvelse 14 (500 meter) 
 

• Middels målopnåelse 

• testøvelse 15 (1000 meter) 
 

• Høy måloppnåelse: 

• testøvelse 16 (1500 meter) 
 

praktisere fair play ved å bruke eigne 

ferdigheiter og kunnskapar til å gjere 

andre gode 

 

 

 

• Respekterer regler og 

dommeravgjøreser dårlig. 

• Viser liten respekt for 

medspillere og motspillere. 

• Viser liten egeninnsats 

(melder seg lett ut) i lagspill og gir 

få tilbakemeldinger til medelever. 

• Respekterer regler og 

dommeravgjøreser til en viss grad. 

• Viser  respekt for medspillere og 

motspillere. 

• Viser for det meste egeninnsats i 

lagspill og gir noen 

tilbakemeldinger til medelever. 

 

• Respekterer regler og dommeravgjøreser godt 

• Viser  respekt for medspillere og motspillere. 

Viser god egeninnsats i lagspill og viser utholdenhet. Gir 

ofte gode tilbakemeldinger til medelever. 

trene på og utøve dansar frå 

ungdomskulturar og andre kulturar, 

og saman med medelevar skape enkle 

dansekomposisjonar 

  • Får til grunnleggende trinn og turer, og utfordrer 
seg selv etter beste evne uten å gi opp. 

• Følger takten i musikken i dansen. 
Samarbeider med både lærere og elever og bruker 

sine ferdigheter til å gjøre andre gode i dansen. 

forklare og utføre livberging i vatn • Lav måloppnåelse 

• Klarer få av testøvelsene 
 

• Middels måloppnåelse 
Klarer flere testøvelser 

• Høy måloppnåelse 
Klarer nesten alle testøvelser 

Friluftsliv 

orientere seg ved bruk av kart og 

kompass i variert terreng og gjere 

 

• Eleven kan ikke bruke kart og 
kompass til å finne fram i 
terrenget 

• Eleven kan finne fram til enkle 
poster ved hjelp av kart. 

 

Eleven kan bruke kart og kompass og bedømme avstand 

og retning for å finne poster i terrenget. 

http://www.udir.no/PageFiles/Fysisk%20aktivitet/2/Udir_svomme_livredding_net.pdf


greie for andre måtar å orientere seg 

på 

 
 

praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø 

og gjere greie for allemannsretten 

planleggje og gjennomføre turar til 

ulike årstider, også med overnatting 

ute 

Deltar, men bidrar lite til 
fellesskapet 

Bidrar til fellesskapet og viser kunnskap 

om bruk av turutstyr 

Bidrar og tar ansvar for gruppa, viser gode kunnskaper om 

bruk av både  leirutstyr og navigeringsutstyr 

Trening og livsstil 

bruke leik og ulike treningsformer for 

å utvikle eigen kropp og helse 

• praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

 

• Deltar lite, lite engasjement, 

tør ikke prøve på nye ting, 

Praktiserer lite fair play. Lave 

ferdigheter i forhold til 

forutsetninger. Viser lite/ingen 

framgang 

• Forstår ikke regler 

 

• Deltar på aktivteter. Middels 

aktivitet. Deltar på de fleste 

øvelsene. Middels ferdigheter i 

forhold til forutsetninger. Viser noe 

fremgang. 

• Forstår regler 

• Praktiserer fair play i de fleste spill 

og leker 

Tar hensyn til lagkamerater 

• Deltar aktivt på alle typer aktivteter 

• Er engasjert 

• Er ikke redd for å prøve nye ting 

• Praktiserer fair play i alle spill og leker 

• Gode ferdigheter i forhold til forutsetninger 

• Viser vilje til å bli bedre 

• Spiller andre gode 

• Forstår og respekterer regler 

forklare samanhengen mellom fysisk 

aktivitet, livsstil og helse 
• Liten oversikt over 

sammenhengen mellom 
fysisk aktivitet, livsstil og 
helse. 

 

• Kan forklare deler av 
sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet, livsstil og helse. 

 

Forklarer sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil 

og helse godt. 

førebyggje og gje førstehjelp ved 

idrettsskadar 
• Liten oversikt over emnet • Kan delvis forklare og demonstrere 

emnet 
 

Forklarer og demonstrer emnet godt 

forklare korleis ulike kroppsideal og 

ulik rørslekultur påverkar trening, 

ernæring, livsstil og helse 

 
 

 • Deltar og gjennomfører filminnstrukjson etter 
beste evne 

er aktivt med i refleksjonsopplegget etterpå, og setter ord 

på det eller de kroppsidealer som kommer til uttrykk i 

filmen. 

 

 


