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Fagets relevans

«Kroppsøving er eit sentralt fag for å stimulere til livslang bevegelsesglede og 
til ein fysisk aktiv livsstil ut frå eigne føresetnader. Faget skal bidra til at 
elevane lærer, sansar, opplever og skaper med kroppen. Gjennom 
bevegelsesaktivitet og naturferdsel saman med andre fremjer kroppsøving 
samarbeid, forståing og respekt for kvarandre. Faget skal bidra til at elevane
utvikler kompetanse om trening, livsstil og helse og erfarer kva eigen innsats 
har å seie for å oppnå mål. Innsatsen til elevane er derfor ein del av 
kompetansen i kroppsøving. Faget skal motivere elevane til å halde ved like 
ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i 
framtidig arbeidsliv.»
(Kunnskapsløftet 2020)

Diskuter i små grupper i 5 minutter: Hvorfor har elevene 
kroppsøving? 



Kjerneelementene
• Bevegelse og kroppslig læring

• Deltaking og samspill i bevegelsesaktiviteter

• Uteaktiviteter og naturferdsel 



Å vurdere kompetanse

• Hva er kompetanse?

 Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og 
kritisk tenkning. 
(Stortingsmelding 28, 2015-2016)



• Hvordan kan kompetanse vise seg?

Nye og ukjente situasjoner

Problemløsning og kreative oppgaver

Muntlig, skriftlig og digitalt

Egenvurdering

Gjennom refleksjon og kritisk tenkning

• Altså ikke

Gjennom tester av fysisk form eller fremgang

Vurdering av «korrekt» utførelse av tekniske ferdigheter

Grad av mestring i idrettsaktiviteter

Å vurdere kompetanse



Innsats
• Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven prøver å løse faglige utfordringer etter 

beste evne uten å gi opp, viser selvstendighet og utfordrer egen fysiske kapasitet. Det 
innebærer at eleven samarbeider med andre og bidrar til at andre lærer i faget. Det skal 
ha innvirkning på karakteren at eleven fortsetter å øve også når det ikke gir resultater i 
prestasjon eller ferdighetsutvikling.
(Utdanningsdirektoratet 2012)

 Profesjonsfelleskap – diskuter med kollegene dine

 Helhetlig kompetanse, ikke prosentfordeling 
(ferdigheter/kunnskap/innsats).

 Vurder elevens helhetlige kompetanse

 Hvor mye skal innsats egentlig telle?

 Diskuter i små grupper i 10 minutter. Hva legger dere vekt på?



Egenvurdering
• Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med 

eigenvurderinga er at eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og 
lærekandidaten reflekterer over og blir bevisst på eiga læring. Eleven, 
lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten skal delta aktivt i 
vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. 
(Forskrift til Opplæringslova, 3-14).

• Hvorfor?

 Øve evnen til selvregulering

 Å lære å lære

 Delta i egen læringsprosess – økt eieforhold og indre 
motivasjon

 Gir læreren viktig informasjon

 Øver de grunnleggende ferdighetene



Eksempler på egenvurdering

• I det korte tidsspennet (en time, en økt, en uke)

Hvordan var innsatsen din?
Husker du læringsmålene vi jobbet med?
Har du gitt noen positive tilbakemeldinger?
Klarte du å gi ulik type tilbakemelding til ulike elever?
Lærte du noe nytt?
Vet du hva du bør jobbe med neste gang?
Hvordan opplevde du denne timen?



Eksempler på egenvurdering

• I det mellomlange tidsspennet (en periode, et tema)

Hvordan synes du utviklingen din har vært i perioden?
Fortell hvilke tilbakemeldinger du har fått av læreren din.
Forsto du, og er du enig i tilbakemeldingen du fikk midtveis/etter 
temaet? 
Hva slags veiledning synes du at du lærer mest av?
Hvordan har innsatsen din vært i timene?
Fortell om en strategi du har brukt som har vært nyttig for deg.

• Diskuter i små grupper i 7 minutter. Hvordan arbeider dere 
med egenvurdering?



Å løse en kompleks utfordring
• Oppgave:

Dere som gruppe skal lage et nytt ballspill. Det kan gjerne baseres på kjente ballspill. 
Gruppa lager sammen spillet, som så skal forklares og vises frem i praksis. Spillet skal 
gi muligheter for og legge til rette for inkludering av alle elever (også elever som er 
skadet eller funksjonshemmede). Spillet skal også gi muligheter for samarbeid mellom 
elevene. 
I etterkant av fremvisningen skal alle gruppemedlemmer besvare en egenvurdering 
individuelt.

Kjennetegn på høy måloppnåelse:

• Eleven
- søker aktivt etter løsninger på utfordringer som oppstår
- inkluderer andre i samarbeidet uavhengig av forutsetninger
- bidrar med ideer, kunnskap og forslag i prosessen
- anerkjenner og anvender andres forslag
- prøver ut og vurderer ulike ideer og forslag
- reflekterer over egen læringsprosess
- vurderer egen og andres opplevelse av samarbeid

• Diskuter i små grupper, 10 min. 



Tips

• Del og diskuter i profesjonsfellesskapet

• Søk informasjon

 Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/

 Facebook: Kroppsøving, idrettsfag og fysisk aktivitet i skolen

 Læreplanen: Veiledende kjennetegn på kompetanse

 Blogger og podcaster

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
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