
ÅRSPLAN 

Fag: Fysisk Aktivitet og Helse 

Klasse: 8.trinn 2019/2020 

Lærer: Hanne og Frode 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

 

34 

• Gjøre sitt beste, samhandle med og 
oppmuntre medelever 

• Samtale om sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet, mestring og bevegelsesglede.  

 

Tur til Pilå/Bading 

 

Felles tur. Elevene velger om de vil 

gå eller jogge.  

Egeninnsats 

Oppmuntring av hverandre 

 

 

35  

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

• Samtale om sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet, mestring og bevegelsesglede. 

 

Bading/tur 

 

 

 
 
Felles tur 

 
Innsats 
 

 

36 -40 
• Delta i gruppeaktivitet eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer både koordinative 
og fysiske ferdigheter.  

• Samtale om sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet, mestring og bevegelsesglede 

 

 

Friidrett 

 
60m 
200m 
400m 
3000m 
Kule 
Kast med liten ball 

 
Innsats 
Resultat 
Fair play 

41 Høstferie    



 

42-48 

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

• Gjøre sitt beste, samhandle og oppmuntre 

medelever. 

Innebandy/Basket 

 

• Øvelser 

• Teknikk 

• Skudd 

• Finter 

• Regler 

• Spill 
 

 

Underveisvurdering 

 

 

49-51 

• Planlegge og gjennomføre et eget 
aktivitets- og kostholdsopplegg.  

 

Styrketrening 
 

 

• Sirkeltrening -styrke 

• Sirkeltrening- kondisjon 
 

 
 
 

 

52 Juleferie    

 

1-2 

• Samtale om sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet, mestring og bevegelsesglede.  

 
Dans 
 

• Swing 

• Linedans 

Underveisvurdering 

 

3 -6 

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

• Gjøre sitt beste, samhandle og oppmuntre 
medelever. 

Volleyball • Øvelser 

• Pasninger 

• Teknikk 

• Spill 

 

Underveisvurdering 
 

 

9 Vinterferie    

 

10-11 

• Samtale om sammenhengen mellom 
fysisk aktivitet, mestring og 
bevegelsesglede. 

Turn 
 

 
 
 

• Balanseøvelser 
• Hoppe bukk 
• Stå på hodet 
• Slå hjul 
• Stiften 

Underveisvurdering 



 • Bygge pyramide 
 

 

 

 

 

12 - 14 

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

• Gjøre sitt beste, samhandle og oppmuntre 

medelever. 

 

Lek/stafetter 

• Samarbeid 

• Koordinasjon 

Underveisvurdering 

15 
Påskeferie 

    

 

16 -18 

• Planlegge og gjennomføre et eget 
aktivitets- og kostholdsopplegg.  

• Utveksle synspunkter om aktuelle råd og 
anbefalinger om kosthold og fysisk 
aktivitet. 

• Lage enkle og ernæringsmessige gode 
måltider. 

 

Styrke/kondisjon 

Kosthold og helse 

Egentrening 

 

 

• Styrketrening 

• Elevene lager eget 
treningsprogram de skal 
teste ut på skolen.  

• Elevene skal lage sunne 
måltid hjemme,   
dokumentasjon ved hjelp 
av bilder og logg. 

Underveisvurdering 
Innlevering av et aktivitets- 

og kostholdsopplegg. 

Vurdering.  

 

19 -20 
• Delta i gruppeaktivitet eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer både koordinative 
og fysiske ferdigheter.  

• Samtale om sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet, mestring og bevegelsesglede 

Friidrett 

 

 

• 60 m 

• Lengde 

• Kast med liten ball 

• 3000 m 
 

 

Tidtaking 
Måle lengde 
 



 

21 - 24 

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

• Gjøre sitt beste, samhandle og oppmuntre 
medelever. 

Fotball/Handball • Øvelser 
• Ballkontroll 
• Finter 
• Skudd 
• Pasninger 
• Spill 

 

Underveisvurdering 

 


