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VURDERINGSKRITERIER KROPPSØVING 

 

MÅL FOR FAGET  
Bevegelse er grunnleggende hos mennesket. Bevegelseskultur i form av lek, idrett, dans 

og friluftsliv er en del av den felles dannelsen og identitetsskapinga i samfunnet. Det er 

derfor viktig å gi barn og unge forutsetninger for å være med i og utvikle ferdigheter i 

idrett og andre aktiviteter i bevegelseskulturen, og for å ferdes og oppholde seg i 

naturen.  

 

Faget skal gi erfaring i hvordan vi kan øve opp god motorikk, styrke og utholdenhet, og 

kunnskap om hvordan vi kan unngå uheldige følger av fysisk aktivitet. Det skal gi 

kunnskap om trening og helse og om hvordan vi kan møte krav til å mestre bevegelser i 

hverdagen. De sosiale aspektene ved fysisk aktivitet gjør kroppsøvinga viktig for å styrke 

selvbildet, identiteten og flerkulturell forståelse. Gode opplevelser i kroppsøving kan 

være med og legge grunnlaget for en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil hos de 

unge.  

 

Opplæringa i faget skal medvirke til at elevene opplever glede, inspirasjon og 

selvforståelse ved å være i bevegelse og samhandle med andre. De skal også få trening i 

å gjøre greie for opplevelser, vurdere praktiske aktiviteter og reflektere over 

virksomheten og sin egen innsats i faget. Mange element i faget egner seg for tverrfaglig 

samarbeid og samspill med lokalsamfunnet slik at elevene får bredere kompetanse.  

 

VURDERINGSFORM 

Manglende forutsetninger i enkeltøvelser gir individuell vurdering i den aktiviteten det 

gjelder, dersom eleven har legeerklæring som bekrefter dette.   

   

Vurderingen tar utgangspunkt i et bredt utvalg av aktiviteter, noen objektive målinger og 

lærerens profesjonelle skjønn.  

 

Vurderingen deles i to kategorier, men det er helheten som danner grunnlaget for 

vurderingen   

 

1. Kroppsmestring/ferdigheter, aktivitetsnivå og kreativitet:  

 Bredt utvalg av aktiviteter 

 Aktivitetsnivå og treningsvilje  

 Samarbeid  

 Fair play 

 Spre trivsel 

 

2. Kunnskap, både teoretisk og anvendt:  

 Regler 

 Taktikk 

 Bevegelsesmønstre 

 Planlegging og gjennomføring av ulike oppgaver/aktiviteter (lage danser, 

egentrening, elevinstruksjon osv)  

 Skriftlige prøver i liten grad 
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VURDERINGSKRITERIER FOR kroppsmestring / ferdigheter, 

aktivitetsnivå og kreativitet 
 

MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN 

Høy Eleven kan 

 alltid vise et positivt engasjement  

 holde et høyt aktivitetsnivå  

 mestre de taktiske og tekniske ferdighetene i et bredt 

utvalg aktiviteter  

 vise god evne til å skape og utvikle bevegelses-løsninger  

 de sentrale reglene og følge dem  

 være samarbeidsvillig og konstruktiv  

 vise respekt for og evne til å oppmuntre medelever i spill   

 holde et høyt nivå og/eller vise stor framgang 

Middels Eleven kan 

 vise engasjement i et utvalg aktiviteter 

 holde et varierende aktivitetsnivå 

 mestre delvis de taktiske og tekniske ferdighetene i et 

utvalg aktiviteter 

 vise evne til å skape og utvikle bevegelses-løsninger  

 følge stort sett regler  

 være samarbeidsvillig  

 vise respekt for medelever i spill   

 holde et middels nivå og/eller vise noe framgang 

Lav  Eleven kan 

 vise lite/noe engasjement  

 holde et lavt aktivitetsnivå  

 mestre få eller ingen av de taktiske og tekniske 

ferdighetene i aktivitetene  

 vise med veiledning evne til å skape og utvikle 

bevegelsesløsninger  

 med veiledning følge noen få regler  

 vise lite/noe evne til samarbeid  

 vise liten/noe respekt for medelever i spill   

 holde lavt nivå og/eller vise liten/ingen framgang 

 

VURDERINGSKRITERIER FOR kunnskap, anvendt og teoretisk 
 
MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN 

Høy Eleven kan 

 vise gode faktakunnskaper og innsikter  

 anvende kunnskap i praksis  

 formulere gode faglige spørsmål  

 lage og gjennomføre gode opplegg  

 vise gode evner til å beskrive, analysere og vurdere 

Middels Eleven kan 

 vise noen fakta-kunnskaper og noe innsikt  

 delvis anvende kunnskap i praksis  

 formulere faglige spørsmål  

 lage tilfredsstillende og stort sett gjennomførbare opplegg  

 vise evner til å beskrive og forstå 

Lav  Eleven kan 

 vise noe faktakunnskaper med hjelpemidler  

 anvende kunnskap i praksis under veiledning  
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 formulere faglige spørsmål med veiledning  

 lage og gjennomføre opplegg under veiledning  

 vise evne til å beskrive med veiledning 

 

 

 


