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Kroppsøving
Fellesfag studieforberedende
Omfang: 168 års(mer (6 uke(mer)

Formål og perspek(v
Formålet med opplæringen i kroppsøving er at elevene skal oppleve, sanse, skape og lære med
kroppen. Gjennom bevegelsesglede, kroppslig mestring, faglig kompetanse og kroppsbevissthet skal
elevene oppnå et grunnlag for å fremme egen helse i et langsik(g perspek(v. I faget formidles derfor
kunnskap om trening og livss(l. I (llegg skal elevene reﬂektere kri(sk over ulike frems(llinger av
kropp, helse og trening, og sammenhenger mellom disse. DeFe er en frem(dsreFet kompetanse som
kan gi elevene frihet (l å velge et ak(vt og sunt liv.
Elevene skal få erfaring med å være i bevegelse gjennom varierte bevegelsesak(viteter, og oppnå
forståelse og respekt for hverandres ulike forutsetninger. Kroppsøving innehar potensialet (l å
fremme sosialt samspill og s(mulere (l økt inkludering. Det vektlegges å bidra (l å gjøre hverandre
gode og trygge gjennom inkludering, samarbeid og medelevvurdering. Sam(dig er reﬂeksjon over hva
egen innsats har å si for egen og andres læring, og evnen (l å arbeide strukturert og målreFet i
bevegelse sentralt i faget. I kroppsøving skal elevene utvikle en kompetanse i å løse fysiske
uKordringer eFer beste evne og uten å gi opp.
På hvert av fagets områder skal det være et lek- og læringsfokus som fremmer et posi(vt selvbilde og
trygg uKorsking av egen iden(tet. Opplæringen skal ta sikte på å vekke elevenes begeistring og
nysgjerrighet for egen bevegelse og kroppens muligheter.

Kjerneelementer
Bevegelsesak7viteter
I kroppsøvingsfaget skal elevene få erfaring med mange ulike former for bevegelse. Elevene skal
uKorske alterna(ve bevegelsesak(viteter, idreFsak(viteter, grunntrening og dans. Det åpnes også
opp for at elevene selv skaper egne spill og leker. Kroppsøving skal legge (l reFe for elevenes
kroppslige læring gjennom lek og øving. Kroppslig læring innebærer allsidig motorisk læring, utvikling
av kroppsbevissthet og s(mulering (l bevegelsesglede.

Trening, helse og livss7l
Elevene skal utvikle forståelse for de teore(ske og prak(ske prinsippene i grunntrening gjennom
planlegging og gjennomføring av egentrening. Faget skal fremme kri(sk tenkning rundt begrepet
kroppsideal og andre aktuelle tema innen trening, helse og livss(l.
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Uteak7viteter og naturferdsel
Kroppsøvingsfaget skal bidra (l å gi elever kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne delta i
uteak(viteter og ferdes i naturen. Hvordan man orienterer og oppholder seg i naturen står sentralt i
faget, i (llegg (l å utvikle naturforståelse og respekt for miljøet.

Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•

øve evne og vilje (l å jobbe målreFet og strukturert i ulike former for bevegelse

•

trene på, gjennomføre og skape ulike bevegelsesak(viteter, leker og idreFsak(viteter ut ifra
egne forutsetninger

•

gjennomføre og skape bevegelse (l musikk med inspirasjon fra ulike (der og kulturer

•

forklare og prak(sere regler for deltakelse i ulike bevegelsesak(viteter

•

bruke egne ferdigheter og kunnskaper (l å samarbeide og gjøre medelever gode

•

reﬂektere rundt samspill og samhandling i ulike bevegelsesak(viteter og hvordan egen
deltakelse kan påvirke andres læring og mestring

•

vurdere og reﬂektere over egen kompetanse, og øve evne (l å gi og moFa konstruk(ve
(lbakemeldinger

•

planlegge og lede en kroppsøvings(me for medelever

•

planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening, og reﬂektere over hvordan fysisk ak(vitet
kan gi bedre fysisk og psykisk helse og evne (l å mestre livet

•

drøPe og reﬂektere over (dsaktuelle temaer mellom kropp, helse og trening i samfunnet

•

beskrive de vanligste idreFsskadene, og kunne uKøre førstehjelp og enkel skadebehandling

•

bruke kart og digitale verktøy for å orientere seg i naturen

•

gjennomføre risikovurderinger med fokus på trygghet og prak(sere sporløs ferdsel i naturen

•

gjennomføre uteak(viteter og friluPsliv i ulike naturmiljøer (l ulike års(der

•

bruke lokale tradisjoner for ferdsel i naturen under ulike års(der

Innhold og arbeidsmåter
Opplæringen i kroppsøving skal ivareta muligheter for tverrfaglig samarbeid, eksempelvis med
naturfag, matema(kk og norsk. De ulike emnene i faget undervises med en fenomenologisk
(lnærming. Elevene trenes (l å lyFe (l sin egen kropp og erfaringer, og ﬁnne egne måter å bevege og
uFrykke seg kroppslig på. Reﬂeksjon over egen erfaring er vik(g for å seFe læringsprosessen i en

2

Steinerskolens læreplaner

Videregående

Kroppsøving fellesfag

bredere kontekst og gjøre læringen personlig. Med utgangspunkt i deFe bør arbeidsmetodene i stor
grad være uKorskende og induk(ve.
Læreren skal legge (l reFe for individuell (lpasning, slik at hver enkelt elev får utviklet sin
kompetanse i faget og erfart mestring ut ifra sine egne forutsetninger. DeFe krever at faget
undervises på en variert måte som elevene erfarer som relevant og at elevene tas med i planlegging
og gjennomføring av undervisningen.
Kroppslig læring skal stå i hovedfokus i hver kroppsøvings(me. Det teore(ske fagstoﬀet inkorporeres i
de prak(ske øktene og undervises også i egne teori(mer.

Vurdering
Underveisvurdering
Elevene viser og utvikler kompetanse gjennom arbeid med kompetansemålene i kroppsøving. For å
utvikle en grundig og god faglig forståelse i faget forutseFes det at elevene involveres i
undervisningen og under vurderingen av eget arbeid. Gjennom dialog med eleven skal lærer
oppfordre (l reﬂeksjon rundt elevens utvikling, og (lreFelegge og veilede eleven slik at eleven kan
bruke (lbakemeldingene sine (l å utvikle seg i faget.
Elevenes innsats, ferdigheter og kunnskap utgjør kompetansen i kroppsøvingsfaget. Innsats i
kroppsøving innebærer at elevene deltar og øver, uKordrer seg selv, jobber godt selvstendig og
sammen med andre, samt utøver respekt for hverandre. Ferdigheter i kroppsøving handler om å
oppnå kroppslig mestring ut ifra egne forutsetninger og utøvelse av sosiale ferdigheter. Kunnskap i
kroppsøving kommer (l uFrykk gjennom elevenes forståelse, uKørelse og faktakunnskaper. Innsats,
ferdigheter og kunnskap vurderes samlet og teller ved vurdering.
Eventuell bruk av fysiske tester i kroppsøving skal være koblet (l læring og ha som formål å gi elevene
erfaring og innsikt i hvordan man kan utvikle kroppslige egenskaper og måle sin utvikling. Tes(ng er
kun et redskap i underveisvurderingen og må brukes varsomt. Resultater fra fysiske tester skal ikke
kobles direkte (l vurderingen i faget. Det er de fastsaFe kompetansemålene som er grunnlaget for
vurdering i kroppsøving. Vurdering i faget skal støFe opp under elevenes dybdelæring, mo(vasjon og
mestring. Dybdelæring i kroppsøving innebærer at elevene reﬂekterer over egen læring og bruker
kompetansen de har lært i ulike situasjoner og kontekster. Underveisvurderingen skal bidra (l å
fremme læring og utvikle kompetanse i faget.

Standpunktvurdering
FastseFelse av standpunktkarakter i faget er basert på en helhetlig vurdering av elevens kompetanse,
slik den kommer fram i den avsluFende fasen av opplæringen. Kompetansemålene er uFrykker
hvilken kompetanse elevene skal ha eFer endt opplæring, men vurdering av elevens kompetanse
skal også skje i lys av teksten om formålet med faget. Lærer skal planlegge og legge (l reFe for at
elevene får vist sin kompetanse på varierte måter og i ulike sammenhenger. Innsatsen (l elevene er
en del av kompetansen i kroppsøving og er derfor en del av grunnlaget for vurdering.
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