
Årsplan kroppsøving 2018-2019  3. og 4. trinn 

Kompetansemål etter 4. årssteget 

Aktivitet i ulike rørslemiljø 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra 

 utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar 

 leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn 

 vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, 
stoppe og kvile 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 

 ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp 

 samhandle med andre i ulike aktivitetar 

 anerkjenne kroppslege føresetnader og skilnader mellom seg sjølv og andre 

 bruke småreiskapar og apparat frå tradisjonelle og alternative rørsleaktivitetar 

 avlevere, ta i mot og leike med ulike balltypar og vere med i enkle ballspel 

 utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler til ulike rytmar og musikk 

 vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar 

 bruke ski og skøyter der det ligg til rette for det 

 lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet 

 bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte 

 samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel 

 setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar 

 forklare kva personleg hygiene har å seie for eiga og andres helse og trivsel 

 følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar             Udir 



 
Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 

34 Oppstart 
Samarbeidsleker 

 Forklare hva personlig hygiene 
har å si for egen og andres helse 
og trivsel.  

 Anerkjenne kroppslige 
forutsetninger og forskjeller 
mellom seg selv og andre 

Hvorfor er kroppsøving et viktig fag i skolen?  
- Bevegelsesglede  
- Hygiene  
- Et fysisk og psykisk fag 
- Mestring  
- Ulikheter (vi er forskjellige)  
  
Alle økter har en oppvarmingsdel for å aktivere 
kroppsdelene som skal arbeides med for å 
unngå skade. Eks. lek eller jogger med ulike 
beskjeder. 
 
Ulike aktiviteter og leker 

- Flikk-flakk-floke 
- Balansere papirball på forskjellige måter 
- Gruppa skal komme seg fra A til B med x 

antall føtter og armer i bakken 
 
 
 

Hva, hvorfor og hvordan? 
Hva skal vi lære, hvorfor skal 
vi lære det og hvordan skal 
vi lære det.  
  
Innsats 
Holdninger til delemnene 
Fair play  
Samarbeid 
Kommunikasjon 
Teknikk 

35-
36 

Frisbee  Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter. 

Oppvarmingsdel: sirkel og samarbeidsøvelse  
Teknikkdel: pasning og mottak 
Hoveddel: Pasningsleik, regler og spill frisbee 
ultimate 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 

37 Friidrett  Bruke småredskaper og apparat 
fra tradisjonelle og alternative 
bevegelsesaktiviteter. 

Oppvarmingsdel: jogge og få ulike beskjeder 
Snipp og snapp 
Kast en liten ball 
Stafett 
Sprint 
Hinderløype 
Stasjonsøvelser  

Observasjon – hva kan vi bli 
bedre på? Hvordan kan vi bli 
bedre? Og hvorfor skal vi 
prøve å bli bedre 
Egenvurdering  



Stille lengde 
Hinke med høyre og venstre bein 
Løpe over benker som hinder 

38-
40 

Ball-leik   Avlevere, ta imot og leke med 
ulike balltyper og være med i 
enkle ballspill. 

Oppvarmingsdel: samarbeidsøvelse med 
fotball/basket 
Pasningsøvelser fotball/basket 
Spill 
 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 

41 Høstferie    

42-
44 

Koordinasjon  Leke og være med i aktiviteter i 
varierte miljø der sanser, 
motorikk og koordinasjon blir 
utfordret.  

 Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter. 

 Anerkjenne kroppslige 
forutsetninger og forskjeller 
mellom seg selv og andre 

 Bruke småredskaper og apparat 
fra tradisjonelle og alternative 
bevegelsesaktiviteter 

Øye-hånd, rytme, tilpassing av kraft  
 -Kast ballen opp, klapp, gripe ballen.  
- Kast ballen opp, snurr 
 -Kast ballen inntil vegg, klapp eller snurr  
-Ball/kjeglestafett (utholdenhet). Ballene ligger i 
midten 4 lag i hjørnene, to starter samtidig, kun 
en ball hver, ta på skulderen til neste. Stjele fra 
andre lag. Legge tilbake. -Tilpasse kraft, kaste 
ertepose i rokkering, ulik avstand. 
 
Øye-fot, balanse, tilpasse kraft 
-Føre ball på streker, bytt ball med den du 
møter -Føre ball på benk og mellom kjegler -
Føre ball gjennom hinderløype, skyte på mål -
Tunnelstafett (den bakerste sentrer frem 
gjennom tunnelen, den fremme rull gjennom, 
lever over hodet, til siden   
 -Tilpasse kraft, skyte ned kjegler med ball, 
varier avstanden  

Før,- under,- og etter 
veiledning. 

45- 
47 

Ball-leik  Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter. 

Oppvarmingsdel: samarbeidsøvelse med 
innebandy/håndball 
Pasningsøvelser innebandy/håndball 
Spill 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 



48-
49 

Dans  Utforske, leke og uttrykke seg 
med bevegelser til ulike rytmer 
og musikk  

 Være med i sangleker og enkle 
danser fra ulike kulturer 

Ulike typer dans: 
Dansetikken 
Jenka 
ringdans 
linedance 

Egenvurdering 
Før,- under,- og etter 
veiledning. 

50-
51 

Elevene 
bestemmer 

 Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter. 

 Egenvurdering 

52 Juleferie    

1 Planleggingsdag    

2-4 Ball-leik  Avlevere, ta imot og leke med 
ulike ball typer og være med i 
enkle ballspill  

Samhandle med andre i ulike aktiviteter 

Oppvarmingsdel: samarbeidsøvelse med 
kanonball/volleyball 
Pasningsøvelser kanonball/volleyball 
Spill 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 

5-6 Turn  Sette navn på kroppsdeler og 
bevegelsesmåter.  

 Anerkjenne kroppslige 
forutsetninger og forskjeller 
mellom seg selv og andre. 

 Utføre grunnleggende bevegelser 
som å krype, gå, springe, hinke, 
satse, lande, vende og rulle i fri 
utfolding og organiserte 
aktiviteter. 

Stasjonstrening: 
Hodestående 
Håndstående 
Slå hjul 
Forlengs rulle 
Baklengs rulle 
Lage pyramider 
Hopp på trampet (360, 180, over hinder, 
stjerne, strek, ta på knærne og bli strek)  
Ringer 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 

7 Vinteraktiviteter 
ute 

 Bruk av ski og skøyter der det ligg 
til rette for det 

Skøyter/aking/snøleker? Før,- under,- og etter 
veiledning. 

8 Vinterferie    

9-10 Utholdenhet/styrke  Leke og være med i aktiviteter i 
varierte miljø der sanser, 
motorikk og koordinasjon blir 
utfordret.  

 Utføre grunnleggende bevegelser 
som å krype, gå, springe, hinke, 

Tarzan tikken i hinderløype 
Ulike utfordringer i hinderløype 
Intervaller  
Stasjoner 
Styrke  
Kreativ hinderløype (elevene lager sin egen 
hinderløype) 

Før,- under,- og etter 
veiledning. 



satse, lande, vende og rulle i fri 
utfolding og organiserte 
aktiviteter. 

11-
12 

Dans  Utforske, leke og uttrykke seg 
med bevegelser til ulike rytmer 
og musikk 

 Være med i sangleker og enkle 
danser fra ulike kulturer 

Ulike typer dans: 
Dansetikken 
Kreativ dans (lage sin egen dans) 

Gi elevene tilbakemeldinger 
med faglig innhold og 
beskrivelser om hvordan 
elevene kan øke sine 
prestasjoner 

13-
14 

Ball-leik  Avlevere, ta imot og leke med 
ulike ball typer og være med i 
enkle ballspill  

 Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter 

Oppvarmingsdel: samarbeidsøvelse med 
innebandy/basket 
Pasningsøvelser innebandy/basket 
Spill 
 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 

15 Friidrett  Bruke småredskaper og apparat 
fra tradisjonelle og alternative 
bevegelsesaktiviteter. 

 Utføre grunnleggende bevegelser 
som å krype, gå, springe, hinke, 
satse, lande, vende og rulle i fri 
utfolding og organiserte 
aktiviteter. 

Stasjoner 
- 60m  
- kulestøt  
-Spydkast/ballkast  
- Tresteg 
- stafett 

Gi elevene tilbakemeldinger 
med faglig innhold og 
beskrivelser om hvordan 
elevene kan øke sine 
prestasjoner 

16 Påskeferie    

17 Friidrett  Spensttrening 
Lengdehopp  
Høydehopp 

Egenvurdering 

18 1. mai    

19-
20 

Frisbee  Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter 

Oppvarmingsdel: Aktivere kroppsdelene 
kroppen skal arbeide med for å unngå skade.  
Teknikkdel: pasning og mottak 
Pasningsleik 
Regler  
Spill frisbee ultimate 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
Innsats 
Egenvurdering 



21-
22 

Ball-leik   Avlevere, ta imot og leke med 
ulike ball typer og være med i 
enkle ballspill  

 

Oppvarmingsdel: samarbeidsøvelse med 
fotball/håndball 
Pasningsøvelser fotball/håndball 
Spill 

Spesifikk tilbakemelding til 
elevene på gjennomføring 
av teknikkøvelser  
innsats 

23-
24 

Orientering  Lage og bruke enkle kart til å 
orientere seg i nærområdet 

 Bruke klær, utstyr og enkle 
bruksredskaper for å oppholde 
seg i naturen på en trygg og 
funksjonell måte 

 Samtale om regler som gjelder 
for opphold i naturen, og kunne 
praktisere sporløs ferdsel 

- Stjerneorientering (ut og inn til samme punkt) 
 - Bildeorientering  
- Kart og kompass orientering  
- Kompass opplæring  
- Kart opplæring 

Observasjon – hva kan vi bli 
bedre på? Hvordan kan vi bli 
bedre? Og hvorfor skal vi 
prøve å bli bedre 
Egenvurdering 

25-
26 

Elevene 
bestemmer 

 Samhandle med andre i ulike 
aktiviteter 

 Egenvurdering 

 

Med forbehold om endringer.  

Enkelte emner blir gjennomført på fredager i uteskoletiden. Slik som kompetansemål for svømming, friluftsliv og trafikksikkerhet. 

Vi prøver å være en del ute på finværsdager. Vinteraktiviteter som ski og skøyter er også væravhengige. 

Lærer: Emilie 

 

 


