


Velkommen til nettverkssamling!

Mens du venter:

Ha gjerne på skjerm hvis du har mulighet ☺

Endre navnet ditt til «Skole + trinn + navn»

F.eks.: Nittedal Per

Klikk «participants + more + rename.



Plan for samlingene:

• Samling 1: Hva er nytt i den nye læreplanen, og hvorfor?
• Fagets relevans

• Kjerneelementene

• Dybdelæring og kompetansebegrepet

• Samling 2: Temaplanlegging og progresjon

• Samling 3: Vurdering

• Samling 4: Tverrfaglighet og erfaringsdeling



Bli kjent



Dagens samling

• Hovedtrekk i den nye læreplanen – hva og hvorfor?

• Hvorfor har vi kroppsøving?

• Dybdelæring og kompetansebegrepet



Hvilket perspektiv har vi?

• Helseperspektivet
• Patogenetisk (bedre fysisk form, høyt aktivitetsfokus)

• Salugenetisk (aktivitet som gir muligheter for inkludering, samspill og 
bevegelsesglede)

• Dannelsesperspektivet
• Motorisk utvikling som gir muligheter for deltagelse, samspill og mestring

• Egenverdi i aktivitet

• Medbestemmelse og selvbestemmelse

• Demokratisk deltagelse



Diskuter i grupper

• Hvorfor har vi kroppsøving, og hva er det aller viktigste?

• Hva slags konsekvenser for dette for vår undervisning?

• IGP:
• 3 minutter individuelt

• 10 minutter i gruppe





Den nye læreplanen i kroppsøving
• En ny del: Om faget

• Fagrelevans

• Kjerneelementer

• Tverrfaglige tema

• Grunnleggende ferdigheter

• De gamle hovedområdene er tatt 
bort

• Mer utforsking og elevaktivitet

• Mindre idrettsfokus

• Utesvømming



Kjerneelementene

• Bevegelse og kroppslig læring

• Deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter

• Uteaktiviteter og naturferdsel



Hvilke utfordringer opplever vi i dag?

Gruppe + padlet

Dere får linken i chatten.

https://padlet.com/kjellevensen/w1jz863rm6gm4xq1

https://padlet.com/kjellevensen/w1jz863rm6gm4xq1


Skrekkeksempel



Turnaktiviteter i sal

• Diskuter i gruppa:
• Målsetninger

• Fagets formål

• Kompetansemål

• Organisering

• Elevinvolvering

• 5 min alene

• 10 min i gruppe

• 5-10 min plenum



Dybdelæring i kroppsøving

• Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle 
kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og 
sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det 
innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi 
har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene 
eller sammen med andre.
• (Utdanningsdirektoratet)

• Hvordan skal vi få det til?





Diskuter i grupper:

Styrketrening/sirkeltrening er en vanlig aktivitet. Hvordan kan denne aktiviteten rettes 

mer mot dybdelæring?

Alene 3 min

Gruppe: 10 min



Dybdelæring i kroppsøving
• Mindre instruksjon, mer utforsking

• Større fokus på refleksjon

• Lengre tema med ulike innfallsvinkler

• «Kjenne det på kroppen»

• Overføringsverdi



Kompetansebegrepet

• Kompetanse er å kunne 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.
• (Utdanningsdirektoratet)

• Og hva innebærer det for oss?



Konsekvenser for vår undervisning
• Vi må

• Planlegge for læring, ikke for aktivitet

• Ikke lære barna opp i idretter

• Bruke nok tid

• Mindre instruksjon

• Bruke ulike innfallsvinkler til samme tema

• Ha med oss 

• Overordnet del

• Om faget

• Kompetansebegrepet

• Dybdelæringsbegrepet

• La elevene 

• Utforske mer

• Få større valgfrihet

• Reflektere rundt egen læring



Mellomarbeid

1) Ta med deg et undervisningsopplegg (en periode eller en økt) som du føler du har 

lykkes med.

Opplegget ditt bør

- Ha en tydelig kompetanseorientering

- Forsøke å ivareta ambisjonene om dybdelæring

Skissen presenteres og diskuteres i en liten gruppe på neste samling. Vær forberedt 

til å presentere ditt opplegg og til å bidra med innspill til andres opplegg.

2) Les og reflekter over denne artikkelen fra forskning.no:

https://forskning.no/helse/kroppsoving-hva-om-vi-tok-vekk-alt-press-om-a-vaere-god-

i-idrett/1187227

https://forskning.no/helse/kroppsoving-hva-om-vi-tok-vekk-alt-press-om-a-vaere-god-i-idrett/1187227


Faglig oppdatering underveis



Kort evaluering

• Svar på disse spørsmålene, og send inn gruppas svar til kjell.evensen@inn.no

• 1) Hva sitter dere igjen med etter denne samlingen?

• 2) Hvilke ønsker har dere for innhold og organiseringen av de neste samlingene?

• Forskning knyttet til Covid-19: 

https://nettskjema.no/a/158925

mailto:kjell.evensen@inn.no
https://nettskjema.no/a/158925





