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Fag:  Kroppsøving       Skoleår: 2019/2020          Trinn: 8.trinn 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
36 Friluftsliv Friluftsliv: 

- orientere seg ved bruk av 

kart og kompass i variert 

terreng og gjøre greie for 

andre måter 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 

Se egen friluftslivplan for 

8.trinn 

Se egen 

friluftslivplan for 

8.trinn 

Planlegging og 

gjennomføring av 

telttur, to 

overnattinger: 

Stegaros 

 

Kart, gps og 

Vindorientering 

 

Egenvurdering 

34-35 

37-39 

Friidrett 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. 

 

 

Eleven skal trene på å bruke 

ulike ferdigheter i: 

 

- Kulestøt 

- 60m 

- Kast m/liten ball 

- Lengde u/tilløp 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

utendørs, evt. 

innendørs i hallen 

hvis 

hensiktsmessig. 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 

 

Fagdag i friidrett. 

  

41 Høstferie  
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40 

+ 

42-44 

Utholdenhet 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 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

- praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

Eleven skal trene på å bruke 

ulike ferdigheter i: 

 

Intervalløp 

Terrengløp 

Stigningsløp 

 

Eleven skal kunne: 

 

- kjenne til og forklare ulike 

treningsmetoder for 

utholdenhetstrening 

 

- øve på og kunne forklare om 

ulike aktiviteter/trening som 

egner seg for utholdenhet 

 

- kunne måle puls og benytte 

seg av pulsmåling i 

utholdenhetsfremmende 

trening 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

utendørs, evt. 

innendørs i hallen 

hvis 

hensiktsmessig. 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Før- og ettertester 

 

Teoriprøve 

 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 

 

45-46 Dans 
 

 

Idrettsaktivitet: 

- trene på og utøve dansar frå 

ungdomskulturar og andre 

kulturar, og saman med 

medelevar skape enkle 

dansekomposisjonar 

- praktisere fair play ved å 

bruke eigne ferdigheiter og 

kunnskapar til å gjere andre 

gode. 

 

Trening og livsstil: 

- bruke leik og ulike 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

Eleven skal kunne: 

 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheter  

 

* salsa 

 

- vise respekt for regler og for 

hverandre 

- øve på å gjøre hverandre 

gode. 

Videoinstruksjoner 

 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

innendørs 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Video og 

egenvurdering 
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47-49 Basketball 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 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

- praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

Eleven skal kunne: 

 

- vise tekniske og taktiske 

ferdigheter 

- vise spillforståelse 

- praktisere fair play 

- vise respekt for regler og for 

hverandre 

- øve på å gjøre hverandre 

gode. 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

innendørs i hallen 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 

 

50-51 Styrke og 

smidighet 

Idrettsaktivitet: 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde 

lagidrettar, individuelle idrettar 

og alternative rørsleaktivitetar. 

 

Trening og livsstil: 

- bruke leik og ulike 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

- praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

- forklare samanhengen 

mellom fysisk aktivitet, livsstil 

og helse 

Eleven skal kunne: 

 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheter i: 

 

* yoga 

* funksjonell styrketrening 

 

- bli bevisst på hvordan egen 

kropp styres av ulike 

muskelgrupper 

Praktisk aktivitet 

innendørs i hallen 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Egenvurdering 

Førtest 

(ettertest i uke 11) 

 Juleferie 

1-3 Turn Idrettsaktivitet: 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde 

Eleven skal kunne: 

 

Videoinstruksjoner 

 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 
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lagidrettar, individuelle idrettar 

og alternative rørsleaktivitetar. 

 

Trening og livsstil: 

- bruke leik og ulike 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

- praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheter i: 

 

* forlengs rulle 

* baklengs rulle 

* hodestående 

* slå hjul 

 

- vise respekt for regler og for 

hverandre 

- øve på å gjøre hverandre 

gode. 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

innendørs 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 

 

4-6 Håndball 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 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

- praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

Eleven skal kunne: 

 

- vise tekniske og taktiske 

ferdigheter 

- vise spillforståelse 

- praktisere fair play 

- vise respekt for regler og for 

hverandre 

- øve på å gjøre hverandre 

gode. 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

innendørs i hallen 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 

 

 Vinterferie 

8-10 Innebandy Idrettsaktivitet: 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde 

lagidrettar, individuelle idrettar 

og alternative rørsleaktivitetar. 

- praktisere fair play ved å 

bruke eigne ferdigheiter og 

Eleven skal kunne: 

 

- vise tekniske og taktiske 

ferdigheter 

- vise spillforståelse 

- praktisere fair play 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

innendørs i hallen 

 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 
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kunnskapar til å gjere andre 

gode. 

 

Trening og livsstil: 

- bruke leik og ulike 

treningsformar 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. 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

 

11-12 Styrke og 

smidighet 

Idrettsaktivitet: 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalde 

lagidrettar, individuelle idrettar 

og alternative rørsleaktivitetar. 

 

Trening og livsstil: 

- bruke leik og ulike 

treningsformar 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 

Eleven skal kunne: 

 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheter i: 

 

* yoga 

* funksjonell styrketrening 

 

 

- vise respekt for regler og for 

hverandre 

- øve på å gjøre hverandre 

gode. 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

innendørs i hallen 

 

Teoriøkt 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene 

Egenvurdering 

Ettertest 

 

 

 

 

Teoriprøve/test 

13-14 Friluftsliv og 

vinteraktiviteter 

Friluftsliv: 

- praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjere greie for 

allemannsretten 

Trening og livsstil: 

Eleven skal kunne: 

- gjøre greie for 

allemannsretten. 

- tenne opp bål under 

vinterforhold 

Fagøkt om 

allemannsretten 

 

Teori og trening i 

bålfyring 

 

Teoriprøve, 

Allemannsretten 

 

Skidag 
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- bruke leik og ulike 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

 

- bruke kropp i aktiv leik i 

vinteraktiviteter som ski, aking 

og andre vinteraktiviteter 

 

Praktisk aktivitet 

utendørs 

 

 Påskeferie 

16-18 Utholdenhet Repetisjon 

(se ovenfor) 

Repetisjon 

(se ovenfor) 

Repetisjon 

(se ovenfor) 

Vurdering og 

egenvurdering av 

progresjon. 

 

19-21 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. 

 

Trening og livsstil: 

- bruke leik og ulike 

treningsformar for å utvikle 

eigen kropp og helse 

- praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for 

trening 

 Eleven skal kunne: 

 

- vise tekniske og taktiske 

ferdigheter 

- vise spillforståelse 

- praktisere fair play 

- vise respekt for regler og for 

hverandre 

- øve på å gjøre hverandre 

gode. 

Felles oppvarming 

og uttøying. 

 

Praktisk aktivitet 

utendørs (innendørs 

i hallen hvis 

hensiktsmessig) 

 

Veiledning og 

gjennomgang av 

kriterier i forkant av 

tema og undervegs 

i øktene. 

Vurdering og 

egenvurdering i 

skjema med 

kriterier og 

læringsmål: 

Vurdering med 

måloppnåelse. 

22-24 Friidrett Repetisjon 

(se ovenfor) 

Repetisjon 

(se ovenfor) 

Repetisjon 

(se ovenfor) 

Vurdering og 

egenvurdering av 

progresjon. 

 

Fagdag i friidrett 
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