
FAGPLAN Kroppsøving 4-6 klasse 2020-2019 

Timeantall Innhold i 
undervisningen 

Elevaktiviteter Læringsmål 

Kroppsøving 2t. 
og som aktivitet  
av rytmisk del  
hovedfag 

Undervisningen og 
aktiviteter finner sted 
ute og inne i takt med 
årstidene. 
I tillegg vil vi reise på 
ulike utflukter og 
ekskursjoner i 
forbindelse med ulike 
perioder og 
undervisning. 
 
Pga. av Coronaen 
mistet vi mange 
svømmetimer i forrige 
år. Dette skal vi ta 
igjen dette året.  

Videreføring og utvikling av aktivitetene 
i 2.–3. klasse  
-Enkle ballaktiviteter som styrker 
ballfølelse og ferdigheter  
- Introduksjon til ulike apparater og 
utstyr: bukk, ringer, trampoline og 
lignende  
 
-Gymnastikkøvelser som slå hjul, ulike 
ruller og sprang  
-Leker der løping er sentralt; ulike 
stafetter  
-Turer i variert landskap, på og utenfor 
opptrådte stier  
-Trafikkregler; atferd i trafikkerte 
områder l  
Sirkusøvelser; - sjonglering, akrobatikk, 
pyramider, balanseøvelser  
 
Mer komplekse ballspill; -kanonball, 
slåball, dødball  
Løping ute over lengre distanser. 
Fellesskapsleker på store, åpne 
områder; «Haien kommer» eller 
lignende  
Turer i nærområdet; spor fra fugler og 
andre dyr, dyrenes boliger og 
sovesteder  
 
-Sykling  
Introduksjon til friidrettsøvelser 
 
-Individuelle øvelser; et utvalg av de 
klassiske olympiske øvelsene  
Sirkusøvelser  Mer avanserte 
turnøvelser, eksempelvis ulike typer 
salto  
-Utvikling av svømmeferdighetene  

-øve og mestre grunnleggende 
svømmeferdigheter på mage og 
rygg    
 
-bruke ball i leker og ballspill; kaste, 
sprette, ta imot ball   
 
-delta i friluftsaktiviteter året 
rundt, i henhold til lokale 
muligheter.   
-kle seg for å være ute i all slags 
vær og i ulike naturmiljøer.  
-forstå og respektere retningslinjer 
for å ferdes i nærmiljøet på 
forsvarlig vis under vekslende 
årstider.   
-øve på trygg ferdsel ved vann og å 
kunne tilkalle hjelp. 
 
- beskrive og gjennomføre 
treningsaktiviteter i utvalgte 
idretter   
-vise grunnleggende ferdigheter i 
noen individuelle idretter  
- bruke grunnleggende teknikker og 
enkel taktikk i utvalgte lagidretter  
-respektere avtalte regler og 
opptre rettferdig og hensynsfullt 
overfor medelever  
 
-utføre grunnleggende teknikker 
innenfor vintersport og/eller 
sommersport ut fra lokale 
muligheter: ski og skøyter,  
svømme på bryst og rygg og under 
vann. 


