
ÅRSPLAN I SVØMMING 

Fag: Svømming ved Rennesøy skule   

Klasse: 8.trinn 

Ikke egen karakter i svømming. Men elevenes ferdigheter, innsats og utvikling blir samkjørt og går inn 

som en del av karakteren i kroppsøvingsfaget.  

Kompetansemål etter 10.trinn 

• utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann 

• svømme en lengre distanse basert på egen målsetting 

• forklare og utføre livberging i vann 

 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

 
Uke 35-
50 

Kompetansemål 
etter 10.trinn 
• utføre varierte og 
effektive 
svømmeteknikker 
over og under vann 
 
Delmål: 
- Ha hensiktsmessig 
og god  
brystsvømming 
(brystcrawl).  
- Ha hensiktsmessig 
og god  
ryggsvømming 
(ryggcrawl). 
- Kunne orientere 
seg og hente opp 
gjenstander til 
overflaten. 

STUP/HOPP 
SALTO/BOMBE 
 
 
 
 
 
 
 
BRYST 
RYGG 
CRAWL 
DYKKE 

Øve på startstup og 
svalestup. Utfordre 
elevene til å ta salto fra 
kanten (legger ut matter 
langs kanten). 
 
Teknikk og fraspark. 
Ben: Ikke “sykle” i crawl, 
bevegelse i hoften.  
Armer: Fokus på hender 
og høye albuer, store 
bevegelser. 
 
SALTOVENDINGER. Øve 
på grunnen: Ene eleven 
holder hendene mellom 
bena, den andre drar 
han/hun rundt. Øve på 
salto både fremover og 
bakover. Øve på dypet. 
 
Dykke og orientere seg 
med åpne øyne under 
vann. Hente opp minst 
tre gjenstander på  
dypet. 
 

Muntlige 
tilbakemeldinger  
 
Observasjon 
 
 
 
Individuelle 
tilbakemeldinger på 
elevenes 
ferdigheter, fokus 
på elevenes innsats 
og evne til å ta imot   
veiledning.  

 
 
50- 52 
 

Kompetansemål 
etter 10.trinn           
• svømme en lengre 
distanse basert på 
egen målsetting 
 
 
 
 

FREMDRIFT 
 
 

Ligge rett i vannet.  
Svømme 200 meter 
sammenhengende. 
Kunne legge seg på rygg 
og «slappe av» ved 
behov (selvberging). 
 
 
 

Muntlige 
tilbakemeldinger 
(underveisvurdering, 
prosess og 
progresjon) 
 



Delmål: 
-Ha rolig og 
hensiktsmessig 
pusteteknikk.  
-Ha en tydelig 
glifase, bryst eller 
crawl. 
 
 

Svømmedyktig = 
«Falle uti på dypt vann, 
svømme 100 meter på 
magen, og underveis dykke 
ned og hente en gjenstand 
med hendene, stoppe og 
hvile i 3 minutt (imens flyte 
på magen, orientere seg, 
rulle over, flyte på rygg); så 
svømme 100 meter på rygg 
og ta seg opp på land». 

 
 
1 - 6 
 
 

Kompetansemål 
etter 10.trinn           
• forklare og utføre 
livberging i vann 

LIVREDNING Forlenget arm 
Livredningshopp  
Startstup  
Teori   
Svømme med medelev  
Ilandføring 

Bruk av dukke, test. 

 
7 - 10 
 

 Kompetansemål 
etter 10.trinn 
• utføre varierte og 
effektive 
svømmeteknikker 
over og under vann 

BALLSPILL  Ulike balløvelser i vann, 
både over og under.  

Observasjon. 

 
Uke 11- 
20 

Kompetansemål 
etter 10.trinn 
• utføre varierte og 
effektive 
svømmeteknikker 
over og under vann 
 
Delmål: 
- Ha hensiktsmessig 
og god  
brystsvømming 
(brystcrawl).  
- Ha hensiktsmessig 
og god  
ryggsvømming 
(ryggcrawl). 
- Kunne orientere 
seg og hente opp 
gjenstander til 
overflaten. 

STUP/HOPP 
SALTO/BOMBE 
 
 
 
 
 
 
 
BRYST 
RYGG 
CRAWL 
DYKKE 

Øve på startstup og 
svalestup. Utfordre 
elevene til å ta salto fra 
kanten (legger ut matter 
langs kanten). 
 
Teknikk og fraspark. 
Ben: Ikke “sykle” i crawl, 
bevegelse i hoften.  
Armer: Fokus på hender 
og høye albuer, store 
bevegelser. 
 
SALTOVENDINGER. Øve 
på grunnen: Ene eleven 
holder hendene mellom 
bena, den andre drar 
han/hun rundt. Øve på 
salto både fremover og 
bakover. Øve på dypet. 
 
Dykke og orientere seg 
med åpne øyne under 
vann. Hente opp minst 
tre gjenstander på  
dypet. 

Muntlige 
tilbakemeldinger  
 
Observasjon 
 
 
 
Individuelle 
tilbakemeldinger på 
elevenes 
ferdigheter, fokus 
på elevenes innsats 
og evne til å ta imot   
veiledning.  

 
 
21- 23 
 

Kompetansemål 
etter 10.trinn           
• svømme en lengre 
distanse basert på 
egen målsetting 
 
 

FREMDRIFT 
 
 

Ligge rett i vannet.  
Svømme 200 meter 
sammenhengende. 
Kunne legge seg på rygg 
og «slappe av» ved 
behov (selvberging) 

Muntlige 
tilbakemeldinger 
(underveisvurdering, 
prosess og 
progresjon) 
 

 


