Endringer i faget kroppsøving
Udir–8–2012

Forutsetninger og innsats - Merknad
til andre ledd
Tidligere § 3-3 andre ledd, andre og tredje punktum, er endret. Det er nå fastsatt i § 3-3
andre ledd, andre punktum at innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering i faget
kroppsøving i hele grunnopplæringen. Det er ikke lenger fastsatt i forskriften at elevens
forutsetninger skal vektlegges i grunnskolen. Elevenes individuelle forutsetninger er
innarbeidet i kompetansemålene.

Forutsetninger
I § 3-3 andre ledd første punktum er det utdypet hva som ikke kan trekkes inn i vurderingen i
fag. Det er elevens forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til orden eller atferd. Dette
prinsippet må ses i sammenheng med § 3-3 første ledd. Det er unntak fra dette når
læreplanen for faget inneholder kompetansemål som er knyttet til holdningene til eleven
eller elevens forutsetninger. I kroppsøving er elevens individuelle forutsetninger innarbeidet
i kompetansemålene. Når elevens forutsetninger er en del av kompetansemålet, vil de
trekkes inn i vurderingen.

Innsats
I § 3-3 andre ledd andre punktum er det forskriftsfestet at elevens innsats er en del av
grunnlaget for vurderingen i faget kroppsøving i både grunnskolen og videregående
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opplæring. Dette betyr at karakterer gitt i halvårsvurderingen og til standpunkt både skal
uttrykke elevens oppnådde kompetanse og 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. Det å være i bevegelse og bli kjent med seg selv
gjennom kroppslig utfoldelse er en del av formålet for faget. Derfor blir arbeidsprosessen et
vesentlig trekk ved kompetansen i kroppsøving. Tilsvarende når elevene samarbeider om
oppgaver og i aktiviteter i kroppsøving. Den enkelte elev er avhengig av at de andre elevene
yter innsats og opptrer målrettet ut fra aktivitetens logikk for at den enkelte skal kunne
utvikle kompetansen sin. Slik sett er det å yte innsats viktig i seg selv i mange aktiviteter,
også der en ikke mestrer selve aktiviteten så godt.
Ved å gjøre innsats til en del av grunnlaget for vurdering, i tråd med formålet med faget, kan
elever ha mulighet til å oppnå en god karakter i faget til tross for lav kompetanse og med
forutsetninger som gjør det vanskelig å ha høy måloppnåelse.

Elever med funksjonshemminger
Endringene reduserer ikke den muligheten elever med funksjonshemminger har til å få
positive erfaringer med faget ved å oppleve mestringsglede og kunne oppnå en god
karakter. I mange av kompetansemålene er nettopp elevens evne til å vise kompetanse
tilpasset egne forutsetninger et viktig element. Kompetansemålene er i større grad
individrettet, og elevens relative forbedring står sentralt. At elevens forutsetninger ikke er
forskriftsfestet som en del av vurderingsgrunnlaget, gir ikke elever med
funksjonshemminger dårligere muligheter til å få en god karakter i faget. At innsats
vektlegges som en del av vurderingsgrunnlaget vil også være viktig.
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