
ÅRSPLAN 

Kroppsøving 2019/2020 

10. trinn 

Lærarar: Lene Kauffmann og Tone Helland 

Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-40 • Planlegge og gjennomføre turar til ulike 
årstider, også med overnatting ute 

• Trene på og bruke ulike ferdigheiter i 
utvalde lagidrettar, individuelle idrettar 
og alternative rørsleaktivitetar 

 
 

Turar i nærmiljøet til ulike 
årstider 
 
 
Friidrett 
Kast liten ball (kast) 
60 meter (hurtigheit) 
Lengdehopp (spenst) 
800 meter (kondisjon) 
3000 meter (kondisjon) 
 
 

Tur til Pilå, Sel, Hodnefjellet. 
 
 
 
Individuelle øvingar 

Innsats vil kunne ha 
innverknad på 
karakteren. 
 
Elevene vil bli målt i alle 
desse aktivitetane. 
Dette endar opp i ein 
karakter i friidrett 
 
 
 
 
 

41 Høstferie    

 
 
42 – 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 

 

Ballspill 
 
 
 
 
 
 

Basketball og innebandy 
Individuelle øvingar 
Lagøvingar 
 
 
 
 

Elevane vil få 
individuelle karakterar.  
 
Eigne 
vurderingskriterier for 
kvart ballspel. Innsats vil 



 
 
 
 
47 - 51 
 

 
 

• 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 

• Forklare og utføre livbergande     
førstehjelp 

• Førebyggje og gje førstehjelp ved 
idrettsskadar 

 

 
 
Ballspill 
 
 
 
 
Førstehjelp. Teori og 
praksis. 
 
 
Idrettsskadar 
 

 
 
Volleyball 
Individuelle øvingar 
Lagøvingar 
 
 
Teori og praksis. Bruke «Anne-
dokker». Jobbe i grupper, parvis og 
individuelt. 

 
 
Teori og praksis om hevingar, rask 
nedkjøling, taping, kuttskader, 
hjerneristing.  

kunne ha innverknad på 
karakteren. 
 
Elevane vil få 
individuelle karakterar.  
 
Eigne 
vurderingskriterier for 
kvart ballspel. Innsats vil 
kunne ha innverknad på 
karakteren. 
 
 
Eleven skal kunne 
utføra livbergande 
førstehjelp 

52 Juleferie    

 
 
1 - 3 

• Trene på og utøve dansar frå 
ungdomskulturar og andre kulturar, og 
saman med medelevar skape enkle 
dansekomposisjonar 

Dans Pardans og individuell dans. 
Øving på swing og andre aktuelle 
danseformer opp mot nyttårsballet 
 

Individuell vurdering 
med fokus på innleving, 
danseglede, rytme og 
stilforståing. 

 
4 - 6 

• Bruke leik og ulike treningsformer for å 
utvikle eigen kropp og helse 

• Praktisere og forklare grunnleggjande 
prinsipp for trening 

Leikinspirerte aktivitetar 
Turn 
Eigentrening 

Leiker som kanonball, «funbattle,» 
osv. 
Øvingar i akrobatikk 
Vikingleiker  

Elevane vil få 
individuelle vurderingar.  
 

 
7 – 8 
 
 
 

• Praktisere og forklare grunnleggjande 
prinsipp for trening 

• Forklare samanhengen mellom fysisk 
aktivitet, livsstil og helse.  

Styrketrening 
 
 
 
 

Sirkeltrening  
 
 
 
 

Elevane vil få 
individuelle karakterar.  
 
 



 
 
 

• Forklare korleis ulike kroppsideal og 
ulik rørslekultur påverkar trening, 
ernæring, livsstil og helse.  

 
Teori  

 
Teori felles i klasserom  

9 Vinterferie    

10 - 15 • 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 
 

Ballspill Handball og fotball 
Individuelle øvingar 
Lagøvingar 
 

Elevane vil få 
individuelle karakterar.  
 
Eigne 
vurderingskriterier for 
kvart ballspel. Innsats vil 
kunne ha innverknad på 
karakteren. 

16 Påskeferie    

  
 
17 - 20 

• Trene på og bruke ulike ferdigheiter i 
utvalde lagidrettar, individuelle idrettar 
og alternative rørsleaktivitetar 

 

Friidrett 
 
Kast liten ball (kast) 
60 meter (hurtigheit) 
Lengdehopp (spenst) 
800 meter (kondisjon) 
3000 meter (kondisjon) 

 
Individuelle øvingar 

Elevene vil bli målt i alle 
desse aktivitetane. 
Dette endar opp i ein 
karakter i friidrett 
 

 
21 – 24 
  
 

• Orientere seg ved bruk av kart og 
kompass i variert terreng og gjere greie 
for andre måtar å orientere seg på 

• Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø 
og gjere greie for allemannsretten 

 Friluftsliv  Turar i nærmiljøet Innsats vil kunne ha 
innverknad på 
karakteren. 
 

 


