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Tema  Kompetansemål Læringsmål 
Lærestoff/ 
Arbeidsmåter/organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 
vurdering 

34 - 37 

 
Friidrett 
 

 
Idrettsaktivitet: 
 trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde lagidrettar, 

individuelle idrettar og alternative 
rørsleaktivitetar 
 
 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 Kast med liten ball 

 Lengde m/u tilløp 
 Støte kule 
 Hoppe høyde 
 60 m 
 100m 
 

 
Praktisk aktivitet ute, og noen ganger inne i 
hallen når det er hensiktsmessig. 
 

Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 

Egenvurdering 
 
 
 

38 - 40 

 
Utholdenhet 

 
Idrettsaktivitet: 
 trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde lagidrettar, 
individuelle idrettar og alternative 
rørsleaktivitetar 

 
Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 

 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 2,5 km terrengløp 
 Cooper-test 
 Intervalltrening 
 Løpe på idealtid 
 
Lære om treningseffekt. 

 
Oppvarming med smidighet 
 
Praktisk aktivitet ute, og noen ganger inne i 
hallen når det er hensiktsmessig. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 
Uttøying 

 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
 
Egenvurdering 

41 HØSTFERIE 

42 - 44 

 
Dans  
 
 

 
Idrettsaktivitet: 
 trene på og utøve dansar frå 

ungdomskulturar og andre 
kulturar, og saman med 
medelevar skape enkle 
dansekomposisjonar. 

 
Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 

 

 
Du skal trene på og utøve: 
 swing 
 vals 
 
Du skal trene på og bruke ulike 
styrkeøvelser for å utvikle egen 
styrke. 
 
 

 
Oppvarming med smidighetsøvelser. 
 
Praktisk aktivitet inne i idrettshallen. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 
«Skal vi danse?»  
 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering. 
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45 - 47 

 
Ballspill 
 
Styrketrening 

 
Idrettsaktivitet: 
 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 
 

Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 

 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 Håndball 

 
Teknikk og taktiske 
ferdigheter. 
Spillforståelse. 
Praktisere fair play. 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
styrkeøvelser for å utvikle egen 
styrke. 
 

 
Oppvarming ved lek og ulike treningsformer. 
 
Praktisk aktivitet inne i idrettshallen når det 
er hensiktsmessig. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering. 

48 - 51 

 
Ballspill 
 
Styrketrening 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Svømming  

 
Idrettsaktivitet: 
 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 
 

Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 
 

 Utføre varierte og effektive 
svømmeteknikkar over og under 
vatn 

 svømme ein lengre distanse 
basert på eiga målsetjing 
 

  

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 Basketball 

 
Teknikk og taktiske 
ferdigheter. 
Spillforståelse. 
Praktisere fair play. 
 

 

Du skal trene på og bruke ulike 
styrkeøvelser for å utvikle egen 
styrke. 
 
 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 svømming på mage og 

rygg 
 crawle 
 dykke 
 stupe 
livredding og førstehjelp 
 
 

 
 
Oppvarming ved lek og ulike treningsformer. 
 
Praktisk aktivitet ute, og noen ganger inne i 
hallen når det er hensiktsmessig. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering. 

 
JULEFERIE 
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2 – 4 

 
Svømming! 
 
 
 
 
Turn 
 
 
 

 
Idrettsaktivitet: 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 svømming på mage og rygg 
 crawle 
 dykke 
 stupe 
livredding og førstehjelp 
 
 trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde lagidrettar, 
individuelle idrettar og alternative 
rørsleaktivitetar 

 
Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 

      

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 forlengs og baklengs rulle 
 hodestående 
 slå hjul 
 Hoppe bukk 
 Trampet 
 

Vise respekt for regler og for 
hverandre. 
Øve på å gjøre hverandre 
gode. 

 

 
Oppvarming med innslag av smidighet. 
 
Praktisk aktivitet inne i idrettshallen.  
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering  

5 - 7 
 

 
Ballspill 
 
 

 
Idrettsaktivitet: 
 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 

Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 

 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 Volleyball 

 
Teknikk og taktiske 

ferdigheter. 
Spillforståelse. 
Praktisere fair play. 
Vise respekt for regler og for 
hverandre. 
Øve på å gjøre hverandre 
gode. 
 

 
Praktisk aktivitet inne i hallen. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering 

8 VINTERFERIE 

9 - 11 

 
Ballspill 
 
Styrketrening 
 

 
Idrettsaktivitet: 
 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. 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 Innebandy 

 
Teknikk og taktiske 
ferdigheter. 
Spillforståelse. 
Praktisere fair play. 

 
Praktisk aktivitet inne i hallen. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Kameratvurdering og 
egenvurdering 
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Trening og livsstil: 
 bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 
 praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 
trening 

Vise respekt for regler og for 
hverandre. 
Øve på å gjøre hverandre 
gode. 
 

  
 

  

13 
 
forts. 
innebandy 

 
 

 
 

 
 

Avkrysningsprøve. 

14 
 
 
 
 
 
 
16-20 

Styrketrening 
 
Trening og 
livsstil 
 

 
Trening og livsstil: 
 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 
 

 
Du skal bruke ulike 
styrkeøvelser for å utvikle egen 
kropp. 
 
Lære om treningseffekt.Du skal 
trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 
 å lage opplegg for hverandre 

gjennom ulike treningsformer 

 forklare grunnleggende 
prinsipp for trening 
 

 
Praktisk aktivitet inne i hallen. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 
Elevinstruksjon. 
 
Gruppeoppgave med fokus på 
sammenhengen mellom fysisk aktivitet, 
livsstil og helse. 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen og av det 
ferdige produkt. 
 
 
 
 

15 
 Påskeferie    

21-23 

 
Fotball 

 
Idrettsaktivitet: 
 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 

 

 
Du skal trene på og bruke ulike 
ferdigheter i: 
 Fotball 
 

Teknikk og taktiske 
ferdigheter. 
Spillforståelse. 
Praktisere fair play. 
Vise respekt for regler og for 
hverandre. 
Øve på å gjøre hverandre 
gode. 

 

 
Oppvarming  
 
Praktisk aktivitet ute, og noen ganger inne i 
hallen når det er hensiktsmessig. 
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 
 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering 

23 - 24 

 
Utholdenhet/ 
styrke 

 
Idrettsaktivitet:   
 Repetisjon fra utholdenhet og 

styrketrening. 

 
 Intervalltrenineg 
 Terrengløping 
 Skogsløypa 
 Styrkeøvelser ute i naturen 

 
Praktisk aktivitet i idrettshallen og ute i 
nærområdet.  
 
Veiledning i oppstart av nye øvelser, samt 
underveis i treningen. 

 
Vurdering underveis i 
opplæringen. 
 
Egenvurdering 
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23 - 24 

 
Friluftsliv 
(egen plan) 
 

 
Friluftsliv: 
 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 

 planleggje og gjennomføre turar 
til ulike årstider, også med 
overnatting ute 

 
Du skal trene på og bruke 
ferdighetene i friluftsliv til å: 
 
 Padle kano 
 Overnatte ute om 

sommeren 
 Rigge teltleir 
 Lage mat på stormkjøkken 
 Pakke sekk 
 Bruke kart og kompass 

 
Se egen friluftsplan i forbindelse med tur for 
9.trinn våren 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standpunktvurdering med 
karakter i faget. 

 

 


