
  

ÅRSPLAN I KR.ØVING 9.TRINN 2019-20 
Skoleåret: 2019-20 
Faglærere: Trine Hanssen, Magnus Dølvik Sørensen 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

 
Dans 
 
Friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uke 35-39 

 
-trene på å utøve dansar frå 
ungdomskulturar og andre 
kulturar, og saman med 
medelevar skape enkle 
dansekomposisjonar 
 
 
-praktisere ulike former for 
friluftsliv i ulike naturmiljø 
-planlegge og gjennomføre 
turar til ulike årstider, 
medrekna overnatting ute 
 
 
 
 
 
 
-orientere seg ved hjelp av 
kart og kompass i variert 
terreng, og gjere greie for 
andre måtar som ein og kan 
orientere seg på 
 
 
 

 
-prøve noen ungdomsdanser 
-være med på Blime-dansen 
 
 
 
 
 
-planlegge, pakke til og gjennomføre en 
fottur i skog/fjellterreng med og uten 
overnatting 
-kunne ta vare på seg selv ute i 
naturen, samt hjelpe andre hvis det 
trengs 
-kunne bruke fornuftig utstyr i forhold til 
vær og turplaner 
-kunne bruke nødvendig utstyr (primus, 
stormkjøkken, telt) på en sikker måte 
 
-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 

 
-danse Blime-dansen 
 
-fellestur u-trinnet 
 
-overnattingstur 
Juksavatn 
 
-orientere seg i kjent 
terreng ved hjelp av kart 
og kompass 
 
-samarbeide i par, 
grupper 
 
 
 
 
 

 
Se udir sine kjennetegn 
for måloppnåelse! 

 
Egenvurdering 
 
Underveisvurd 
 
Standpunktkarak
terer jul og vår 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 



 
Idrettsaktiv
itet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uke 41-43 
Uke 45-47 

 
-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 regler og respektere dem 
-respektere dommeravgjørelser 
-respektere medspillere og motspillere 
-lære og gi medspillere konstruktive 
tilbakemeldinger 

 
-øve på teknikk og 
taktikk i fotball, 
håndball, innebandy, 
volleyball og basketball 
-praktisere fair play 
-delta i 
volleyballturnering 
-praktisere noen 
turnøvelser 
 
 

  
 
Egenvurdering 
 
Underveisvurd 
 
Standpunktkarak
terer jul og vår 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Trening og 
livsstil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idrettsaktiv
itet 
 
 
 
 

 
Uke 48-50 

 
-bruke leik og ulike 
treningsformer for å utvikle 
eigen kropp og helse 
-praktisere og forklare 
grunnleggjande prinsipp for 
trening 
-forklare samanhengen 
mellom fysisk aktivitet, livsstil 
og helse 
-forklare korleis ulike 
kroppsideal og ulik 
rørslekultur påverkar trening, 
ernæring, livsstil og helse 
-forebygge og gje førstehjelp 
ved idrettsskadar 
 
-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 

 
-kjenne til forskjellige måter å trene på  
-lære om munn til munn-metoden og 
hjertekompresjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-bli kjent med forskjellige ballidretter 
-lage regler og respektere dem 
-respektere dommeravgjørelser 
-respektere medspillere og motspillere 
-lære og gi medspillere konstruktive 
tilbakemeldinger 

 
-drive styrke-, 
bevegelighet-, 
utholdenhetstrening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-øve på teknikk og 
taktikk i fotball, 
håndball, innebandy, 
volleyball og basketball 
-praktisere fair play 
-delta i 
volleyballturnering 
-praktisere noen 

  
Egenvurdering 
 
Underveisvurd 
 
Standpunktkarak
terer jul og vår 
 



gode 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turnøvelser 
 
 
 
 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Idrettsaktiv
itet 

 
Uke 2-6 

 
-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 regler og respektere dem 
-respektere dommeravgjørelser 
-respektere medspillere og motspillere 
-lære og gi medspillere konstruktive 
tilbakemeldinger 
 

 
-øve på teknikk og 
taktikk i fotball, 
håndball, vollyball, 
innebandy og 
basketball 
-praktisere noen 
turnøvelser 
-aking 

  
Egenvurdering 
 
Underveisvurd 
 
Standpunktkarak
terer jul og vår 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Idrettsaktiv
itet 
 
 
Trening og 
livsstil 

 
Uke 7-9 
Uke 11-14 
 
 
Uke 16-19 

 
-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 
 

 
-lære stavtak, dobbeltak, gå fiskebein, 
samt å stå i nedoverbakke på ski 
-øve på å holde balansen på ski 
-øve på å holde balansen ved aking 
 
-bli kjent med forskjellige ballidretter 
-lage regler og respektere dem 
-respektere dommeravgjørelser 
-respektere medspillere og motspillere 
-lære og gi medspillere konstruktive 
tilbakemeldinger 
 

 
-øve på skiteknikk 
-aking 
 
-øve på teknikk og 
taktikk i fotball, 
håndball, vollyball, 
innebandy og 
basketball 
-praktisere noen 
turnøvelser 
 

  
Egenvurdering 
 
Underveisvurd 
 
Standpunktkarak
terer jul og vår 
 



Evaluering av tema/ emne 

 
Idrettsaktiv
itet 
 
 
 
 
 
 
 
Friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
 
Trening og 
livsstil 
 
 

 
Uke 20-25 

 
-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 
 
-praktisere ulike former for 
friluftsliv i ulike naturmiljø 
-planlegge og gjennomføre 
turar til ulike årstider 
 
 
 
 
-bruke leik og ulike 
treningsformer for å utvikle 
eigen kropp og helse 
-praktisere og forklare 
grunnleggjande prinsipp for 
trening 
-forklare samanhengen 
mellom fysisk aktivitet, livsstil 
og helse 
-forklare korleis ulike 
kroppsideal og ulik 
rørslekultur påverkar trening, 
ernæring, livsstil og helse 
-forebygge og gje førstehjelp 
ved idrettsskadar 

 
-bli kjent med forskjellige ballidretter 
-lage regler og respektere dem 
-respektere dommeravgjørelser 
-respektere medspillere og motspillere 
-lære og gi medspillere konstruktive 
tilbakemeldinger 
 
 
 
-planlegge, pakke til og gjennomføre en 
fottur i skog/fjellterreng med og uten 
overnatting 
-kunne ta vare på seg selv ute i 
naturen, samt hjelpe andre hvis det 
trengs 
-kunne bruke fornuftig utstyr i forhold til 
vær og turplaner 
 
 
-kjenne til forskjellige måter å trene på 
 
-lære om munn til munn-metoden og 
hjertekompresjon 

 
-være med på Tine-
stafetten 
 
-øve på teknikk og 
taktikk i fotball, 
håndball, vollyball, 
innebandy og 
basketball 
-praktisere noen 
turnøvelser 
 
-gå turer i nærmiljøet 
-orientere seg ved hjelp 
av kart og kompass i 
variert terreng, og gjere 
greie for andre måtar 
som ein og kan 
orientere seg på 
 
-øve på førstehjelp ved 
idrettsskade 
 
 

  
Egenvurdering 
 
Underveisvurd 
 
Standpunktkarak
terer jul og vår 
 

Evaluering av tema/ emne 

 


