
ÅRSPLAN 2019/2020 

Fag: Fysisk aktivitet og helse 

Klasse: 9. og 10. trinn Lene Kaufman og Frode Småmo 

Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram 

 

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34 Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 
koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Tur/Jogging/Lek/Bading 
 

 - Innsats 
- Delta 

35 Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 
koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Joggetur/bading/Tur/ 
Aktivitet ute 

 - Innsats 

 
36-40 

Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 
koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Gjøre sitt beste, 
samhandle med og 
oppmuntre 
medelever. 

Samtale om 
sammenhengen 
mellom fysisk 
aktivitet, mestring og 
bevegelsesglede. 

Friidrett/aktivitet på 
kunstgresset 

• 60m 

• 800m 

• 400m 

• 3000m 

• Lengde 

• Kule 

• Kast liten ball 

- Innsats 
- Kompetanse 
- Resultat 
- Fair play 
 
 

41 HØSTFERIE 

 
42-45 

Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 

Basketball - Skudd 
- Teknikk 
- Spillforståelse 
- Turnering 

- Innsats 
- Kompetanse 
- Resultat 
- Fair play 



koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Gjøre sitt beste, 
samhandle med og 
oppmuntre 
medelever. 

Samtale om 
sammenhengen 
mellom fysisk 
aktivitet, mestring og 
bevegelsesglede. 

 
46-47 

Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 
koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Samtale om 
sammenhengen 
mellom fysisk 
aktivitet, mestring og 
bevegelsesglede. 

Styrketrening - Sirkeltrening 
- Hinderløype 

- Innsats 
- Kompetanse 
 

 
48-51 

Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 
koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Gjøre sitt beste, 
samhandle med og 
oppmuntre 
medelever. 

Volleyball - Serve 
- Baggerslag 
- Fingerslag 
- Teknikk 
- Spillforståelse 
- Turnering 

- Innsats 
- Kompetanse 
- Fair play 
- Samarbeid 
 
 
 
 

 
1-4 

Delta i 
gruppeaktiviteter 
eller individuelle 
aktiviteter som 
utfordrer både 
koordinative og 
fysiske ferdigheter. 

Gjøre sitt beste, 
samhandle med og 
oppmuntre 
medelever. 

Innebandy/Dans 
 
 

- Skudd 
- Teknikk 
- Spillforståelse 
- Turnering 
 
- Lære vals og swing 
Lære ulike turer 
- Fokus på nyttårsball 

- Innsats 
- Kompetanse 
- Fair play 
- Delta/Prøve 



 

 

 

 

5-6 
Utveksle synspunkter 

om aktuelle råd og 

anbefalinger om 

kosthold og fysisk 

aktivitet 

Lage et enkelt og 

ernæringsmessig 

godt måltid 

• Samtale om 

sammenhengen 

mellom fysisk 

aktivitet, mestring og 

bevegelsesglede 

 
-Teori om hva et sunt 
måltid er. 
 
-Teori om idrettsskader 
 
Hvordan forbygge 
idrettsskader? 
 
 
 

                                
- Teori 
- Hvordan Lage en  
  sunn    
  matpakke 
 
 
 
 

 
- Samarbeid 
- Delta i  
  Diskusjon 
- Lage en sunn   
   matpakke 

7-8 Delta i 
gruppeaktiviteter eller 
individuelle aktiviteter 
som utfordrer både 
koordinative og fysiske 
ferdigheter. 

Lek/stafetter 
 

- Stafetter som 
innebærer styrke 
- Stafetter som 
innebærer smidighet 
- Stafetter som 
innebærer 
samarbeid 

- Innsats 
- Teknikk 
- Kompetanse 
- Fairplay 
- Samarbeid 

9 Vinterferie 

10 -14 Delta i 
gruppeaktiviteter eller 
individuelle aktiviteter 
som utfordrer både 
koordinative og fysiske 
ferdigheter. 

 

Håndball og fotball 
 
 

- Pasninger 
- Skudd 
- Teknikk 
- Spill 

Pasninger 
- Skudd 
- Teknikk 
- Spill  
 

15  Påskeferie   

16- 18 
 
 

Delta i 
gruppeaktiviteter eller 
individuelle aktiviteter 
som utfordrer både 
koordinative og fysiske 
ferdigheter. 

Håndball og fotball Pasninger 
- Skudd 
- Teknikk 
- Spill 

- Pasninger 
- Skudd 
- Teknikk 
- Spill 

19 -20 Delta i 
gruppeaktiviteter eller 
individuelle aktiviteter 
som utfordrer både 
koordinative og fysiske 
ferdigheter. 

 
Turn 

 
Stå på hode 
Stå på hendene 
Slå hjul 
Stiften 
Hvordan bli myk 
Baklengs rulle 

 
-Innsats 
-Teknikk 



 

 

 

 

Forlengs rulle 
Presser 
Lage formasjoner 

 
20 – 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta i 
gruppeaktiviteter eller 
individuelle aktiviteter 
som utfordrer både 
koordinative og fysiske 
ferdigheter. 

 

Planlegge og 
gjennomføre et eget 
aktivitets- og 
kostholdsopplegg 

 

 
Friidrett og tur 
 
 
 
 
 
 
 
Lage et eget 
treningsopplegg 
 
Gjennomføre en 
treningsøkt med 
gruppen  

 
- 60m 
- 800m 
- 3000 m 
- Kast med liten ball 
- Lengde 
- Joggeturer 
 
 
-Elevene trener på 
opplegget som de 
har forberedt 
- Egentrening 
 

 
- Resultater 
-Innsats 
 
 
 
 
 
 
-Innlevering av 
treningsopplegg 
- Elevene må 
gjennomføre 
det de har 
forberedt 

 


