
ÅRSPLAN 2019/2020 

Kroppsøving 

9. klasse 

Planen blir revidert etter vær og forhold. 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-40 Planlegge og gjennomføre turer til ulike 

årstider 

 

 

Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuelle idretter og 

alternative bevegelsesaktiviteter 

 

 

Turer i nærmiljøet til 

ulike årstider 

 

 

Friidrett 

Kast liten ball (kast) 

60 meter (hurtighet) 

Lengdehopp (spenst) 

3000 meter (kondisjon) 

 

 

Turer i nærmiljøet 

 

 

 

Individuelle øvelser 

Kast-teknikk 

Løpsteknikk 

Spenstteknikk 

Kondisjonstrening 

Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 

 

Elevene vil bli målt i 

enkelte av disse 

aktivitetene. 

Karakteren blir satt på 

grunnlag av dette 

 

 
41 Høstferie    

42 – 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuelle idretter og 

alternative bevegelsesaktiviteter.  

 

 

Praktisere fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

 

 

Ballspill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketball og innebandy 

Individuelle øvelser 

 

Samspill 

Skudd 

Regler 

Fairplay 

 

 

 

Elevene vil få 

individuelle 

karakterer. Egne 

vurderingskriterier for 

hvert ballspill.  

 

Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 

 



 
47 - 52 
 

Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuelle idretter og 

alternative bevegelsesaktiviteter.  

 

Praktisere fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

 

Forklare og utføre livbergende førstehjelp 

 

Forebygge og gi førstehjelp ved 

idrettsskader 

Ballspill 

 

 

 

 

 

 

 

Førstehjelp. Teori og 

praksis. 

 

 

Idrettsskader 

 

Volleyball 

 

Serve 

Bagger-slag 

Finger-slag 

Spill 

 

 

Teori og praksis. Bruke «Anne-

dokker». Jobbe i grupper, parvis 

og individuelt. 

 

Belastningsskader 

Overtråkk 

ICE 

Kuttskader 

Hodeskade 

Elevene vil få 

individuelle 

karakterer. Egne 

vurderingskriterier for 

hvert ballspill.  

 

Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 

 

 

 

Eleven skal kunne 

utføre livbergende 

førstehjelp 

52 Juleferie    

 

1 - 3 

Trene på og utøve danser fra 

ungdomskulturen og andre kulturer, og 

sammen med medelever skape enkle 

dansekomposisjoner 

Dans 

 

Pardans og individuell dans. 

 

Swing 

Vals 

Linedance 

 

Individuell vurdering 

med fokus på 

innlevelse, 

danseglede, rytme og 

stilforståelse. 

 

4 - 6 

Bruke lek og ulike treningsformer for å 

utvikle egen kropp og helse 

 

Praktisere og forklare grunnleggende 

prinsipp for trening 

Lekinspirerte aktiviteter 

Turn 

 

Egentrening 

Stafetter 

Kanonball 

Akrobatikk 

Elevene vil få 

individuelle 

karakterer.  

 

Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 



7 - 8 Praktisere og forklare grunnleggende 

prinsipp for trening 

 

Forklare sammenhengen mellom fysisk 

aktivitet, livsstil og helse.  

 

Forklare hvordan ulike kroppsideal og ulik 

bevegelseskultur påvirker trening, ernæring, 

livsstil og helse.  

Styrketrening 

 

 

Teori  

Sirkeltrening  

 

Elevene lager styrkeprogram 

Hva er god helse? 

Hva er sunn mat? 

Elevene vil få 

individuelle 

karakterer.  

 

Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 

 

 

9 Vinterferie    

10 - 14 Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuell idrett og 

alternative bevegelsesaktiviteter.  

 

Praktisere fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

 

Ballspill Fotball 

 

Føring av ball 

Pasninger 

Vendinger 

Spill 

 

Håndball 

 

Mottak 

Pasning 

Skudd 

Regler 

Elevene vil få 

individuelle 

karakterer.  

 

Egne 

vurderingskriterier for 

hvert ballspill.  

 

Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 

15 Påskeferie    



  
 
16 - 19 

Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte individuelle idretter og alternative 

bevegelsesaktiviteter. 

Friidrett 

 

Kast liten ball  

60 meter  

Lengdehopp  

400 meter 

3000 meter  

Stafett 

Kast teknikk 

Løpsteknikk 

Kondisjonstrening 

Øve til Tine stafett 

Elevene vil bli målt i 

enkelte av disse 

aktivitetene.  

 

Karakteren blir satt på 

grunnlag av dette 

 

 
20 - 24 
  
 

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 

gjøre rede for allemannsretten 

 Friluftsliv  Turer i nærmiljøet Elevens innsats vil 

kunne ha innvirkning 

på karakteren. 

 


