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Bruk av tester
Det har vært en tradisjon i kroppsøvingsfaget å benytte ulike typer fysiske og tekniske tester
for blant annet å måle styrke, spenst og utholdenhet. Verken gjeldende eller revidert
læreplan i kroppsøving, eller forskrift til opplæringsloven gir metodiske anbefalinger om bruk
av fysiske tester eller testing. Bruk av tester kan være problematisk og være i strid med
prinsippene for vurdering. Er tester en egnet metode til å vurdere elevenes kompetanse, slik
kompetanse er beskrevet i læreplanen for faget? Kompetansemålene er ikke formulert på
en måte som angir at eleven skal vise styrke, løpe fort eller hoppe høyt. Omfattende bruk av
resultater på tester som et grunnlag for å sette karakter i kroppsøving kan stride mot det
målrelaterte vurderingsprinsippet i forskrift til opplæringsloven § 3-3. Det er forskriftsstridig
å legge til grunn et normrelatert vurderingsprinsipp, for eksempel å bruke resultatene på
tester som grunnlag for å sammenligne elever. Elevens kompetanse skal vurderes opp mot
kompetansemålene, og den enkelte eleven skal ikke vurderes i forhold til andre elever.
Det er en rekke forhold som må overveies ved bruk av fysiske tester: Hva er formålet med
testen, og hvilke prinsipper ligger til grunn for de ulike testene? I lys av kompetansemålene
og formålet med faget vil det i de fleste sammenhenger gi mer mening å bruke testene for
at elevene skal få erfaring og innsikt i testing, enn for å spesialisere elevenes fysiske eller
tekniske ferdigheter. Det kan gi mye læring å utforme tester, og la elevene prøve seg som
testledere der de skal organisere, gjennomføre og registrere for hverandre. Testene kan da
være utgangspunkt for samtaler og refleksjon sammen med elevene, for eksempel om hva
som påvirker testresultatene. Elevene kan dermed selv få innsikt i forutsetningene ved å
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vurdere egne testresultater og gi et grunnlag for å utvikle kompetanse.
I forbindelse med revisjon av veiledningen til læreplanen i kroppsøving vil vi utarbeide
veiledende kjennetegn på måloppnåelse og eksempler på undervisningsopplegg.
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