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Forord


Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen gjelder det felles allmenne faget kroppsøving.


Denne planen skal inngå som en del av læreplanene for de ulike opplæringsløp. Når læreplanene for alle løp foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. 
Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til de endelige læreplaner for de ulike opplærings-
løp foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 18. april 1994.
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5
Kapittel 1:	Generell informasjon



Mennesket er skapt for bevegelse. Kroppsøving skal få  "det sittende menneske" til å oppleve gleden ved å løsrive seg fra stive roller og faste rutiner, og oppleve aktivitet og utfoldelse, i 
harde fysiske tak, sport og fart. I generell del av læreplanen heter det:

	Alle bør få sjansen til å erfare både det slit det kan koste og den fryd det kan vekke å gi
	følelser form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse. Det gir også teft for eget talent,
	der alle kan finne noe de kan mestre og overraske seg selv med. Øvelse av ferdigheter 
	for både kunst og sport gir sans for disiplin, syn for eget verd og verdsetting av andres
	innsats. Mestring gjennom strev, øvelse av følsomhet og evnene til å utrykke følelser, 
	kan oppnås både i lek og virke, i glede og alvor.

Og videre:

	Samtidig må opplæringen fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å 
	leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling. Og den bør vekke 
	ydmykheten overfor det uforklarlige, gleden over friluftsliv, nøre hugen til å ferdes 
	utenfor oppstukne veier og i ukjent terreng, til å bruke kropp og sanser for å oppdage
	nye steder og til å utforske omverden.
	Friluftsliv rører både kropp, sinn og tanke. Fostringen må betone forbindelsen mellom 	naturforståelse og naturopplevelse; kunnskapen om elementene og om samspillet i 	livsmiljøet må gå sammen med erkjennelsen av vår avhengighet av andre arter, sam-	følelsen med dem og gleden over naturliv. 

Kroppsøving skal fremme naturlig og harmonisk vekst, ledig bruk av lemmer og øve evnen til å
bære seg godt. Idrett og spill befordrer godt kameratskap og samfølelse. God bruk av kroppen virker estetisk oppdragende.
Gjennom arbeidet med faget skal elevene utvikle bevissthet om hvordan øvelse, trening og 
anstrengelse er en forutsetning for å komme i form, for framgang og mestring. 

Bruk av kroppen kan gi sterke følelser og mer intens selvopplevelse, enten det er ved å strekke 
kroppen mot nye grenser i trening som topper seg i konkurranse, eller det er i lek uten noe
formål utenom leken i seg selv. Erfaringene kan spenne fra turen alene i fjellet til felles opp-
levelser ved store mønstringer.

Et mål for kroppsøving er derfor at praksis og teori gir erfaringer og innsikter som setter seg 
som en varig lyst til å trene, slik at en holder fram med mosjon livet gjennom. Særlig bør 
elevene utvikle forståelse for at alle har ubrukte muligheter til fysisk aktivitet, der målet ikke
er å nå en bestemt ytre standard, men å øve utholdenhet og prøve egne grenser.

Kroppsøving kan fremme god helse, overskudd i hverdagen og inspirere til variert virke i fri-
tiden, enten det er med ball på banen eller på ski i marka, ved inneidrett eller ved bruk av 
naturen selv som det største og mest storslagne av alle idrettsanlegg. 


Som et fag alle elever, uansett forutsetninger, skal ha, kan kroppsøving bidra til å motvirke helseproblemer, livsstilsykdommer og belastningsskader. Gjennom kroppsøving kan elevene 
få kunnskaper og opplevelser som bidrar til et sunt levesett. Faget kan stimulere til bruk av fritiden i miljøer som gir fysiske utfordringer, positive inntrykk og tilknytning til gode sosiale nettverk. 

Idrett er samspill styrt av regler som fastlegger hva formålet med en idrettsgren er, via bestem-melser om hva som er tillatt og forbudt til strategier for godt lagspill og normer for " fair play". Idrett favner både individuell trening og samhandling som fordrer disiplin, lagarbeid og lagånd. Kroppsøving har derfor dannelsesverdi ut over den fysiske fostringen ved å følge regler og fremme rettskaffenhet, og ved å øve evnen til å ta avgjørelser, til å stå på og stå bi. 
Samtidig skal faget rette et kritisk søkelys mot negative tendenser i moderne idrett, som f.eks. 
doping og uheldig virkning av overtrening, kommersiell utbytting og fusk.

Kroppsøving skal gjennom allsidig fysisk aktivitet utvikle ferdigheter og formidle kunnskaper 
som elevene, etter behov og forutsetninger, kan anvende til å gi sitt liv innhold. Gjennom arbeidet med faget må elevene derfor lære å vurdere tilbud innenfor organisert og uorganisert idrett kritisk og til å bedømme tilgangen til  ulike typer idrettsanlegg og til naturen rundt. Etter skolen skal en kunne tilpasse trening, tempo og varighet til form og lyst og lokale forhold.                                                                                                  

Forskjellige former for lagspill, lek og arbeid med elementer fra turn, friidrett og andre idretter, egner seg for øvrig godt til å gi elevene positive opplevelser i form av fysisk utvikling, spenning, mestring, samarbeid om oppgaveløsninger og et sosialt fellesskap preget av omsorg for andre.

Elever som har særskilte behov eller i perioder ikke kan følge ordinær undervisning, skal gjennomføre tilpassede opplegg som er utarbeidet i samarbeid mellom lærer, elev og om nødvendig, også foresatte og helsetjenesten. Tilpassede opplegg skal i størst mulig grad organiseres i tilknytning til, eller som del av, den ordinære undervisningen.

Læreplanen er bygd opp omkring en kjerne av aktiviteter og kunnskapsstoff som skal være lik for alle elever  som kan følge ordinær undervisning. Samtidig er planen utformet slik at den i økende grad fra grunnkurs til videregående kurs I og videregående kurs II gir rom for å plan-legge etter elevønsker og lokale forhold.

Felles mål for kroppsøving (kapittel 2.1) danner grunnlaget for utvelgelsen av målene og hovedmomentene. Kunnskapsstoffet skal i størst mulig grad knyttes direkte til aktivitetene.  Deler av kunnskapsstoffet kan elevene tilegne seg gjennom selvstendig arbeid utenom kroppsøvingstimene.







Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for kroppsøving grunnkurs, VKI og VKII

Elevene skal 

	få oppleve gleden ved allsidig aktivitet og friluftsliv, alene og sammen med andre

	få oppleve spenningen ved å møte utfordringer og mestre disse

	kunne se sammenhengen mellom ulike aktivitetsformer gjennom sentrale prinsipper for trening og bevegelse

	få forståelsen for den personlige og samfunnsmessige nytten av en sunn livsstil

	lære å bruke kroppen riktig i arbeid og fritid

	lære å ta ansvar for egen trening med utgangspunkt i individuelle forutsetninger og behov

	utvikle evne til kritisk vurdering av ulike sider ved idrett og andre aktiviteter

	utvikle kreative evner og estetisk sans gjennom ulike former for lek og annen aktivitet

    utvikle kulturell identitet gjennom kunnskap om og erfaring med vårt nasjonale og lokale 
særpreg innen idrett, dans og friluftsliv

	få forståelse for den betydningen etiske normer, regler og fair play spiller for idrettslige aktiviteter og for fellesskapet

	utvikle evnen til samarbeid og omsorg for andre


2.2	Grunnkurs


2.2.1	Idretter

Lagspill


Mål 1
Elevene skal tilegne seg tekniske ferdigheter og kunnskaper i minst 2 vanlige lagspill

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	praktisere de tekniske ferdighetene som er en forutsetning for å kunne delta i spillet

1b	kunne de viktigste reglene i spillet og forstå betydningen av begrepet fair play

1c	bruke sine kreative evner i samarbeid med andre til å skape sine egne varianter av spillet

1d	ta ansvar for egen og andres sikkerhet



Individuelle idretter

De individuelle idrettene skal omfatte minst 3 aktiviteter og så langt det er mulig omfatte både sommer- og vinteridretter. Idrettene skal ivareta allsidighet og variasjon.


Mål 1
Elevene skal tilegne seg tekniske ferdigheter og kunnskaper i minst 3 individuelle idretter

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a 	praktisere de mest sentrale teknikkene i de aktivitetene som inngår i undervisningen

1b	kunne forklare sentrale bevegelsesprinsipper i de aktivitetene som inngår i 
	undervisningen

1c	bruke sine kreative evner i samarbeid med andre til å skape sine egne varianter av 
	aktivitetene

1d	ta ansvar for egen og andres sikkerhet

1e	gjennom praksis lære hvordan idrettene kan nyttes som god mosjon

2.2.2	Grunntrening


Mål 1
Elevene skal praktisere og ha kunnskaper om sentrale momenter innen området grunntrening

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjennomføre og forklare prinsippene for hensiktsmessig oppvarming

1b	forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

1c	gjennomføre utholdenhetstrening etter kontinuitetsprinsippet og intervallprinsippet

1d	gjengi hovedprinsippene for utvikling av aerob utholdenhet

1e	gjennomføre ulike former for styrketrening, med og uten bruk av styrketrenings-	apparater, og kunne skille formene fra hverandre

1f	gjøre rede for de største muskelgruppenes plassering og funksjon

1g	praktisere og forklare aktiv og passiv bevegelighetstrening 

1h	vise at de kan velge øvelser i bevegelighetstrening som er hensiktsmessige i 
	forhold til egne forutsetninger

1i	kjenne til de viktigste faktorene som påvirker bevegelighet


Mål 2
Elevene skal kjenne til de vanligste skadene og belastningslidelsene som kan oppstå i forbindelse med fysiske aktiviteter i arbeid og fritid og hvordan disse kan forebygges

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til betydningen av utstyr, underlag, sittestillinger og løfteteknikk med henblikk
	på å forebygge skader

2b	kjenne til betydningen av allsidig og variert trening med henblikk på å forebygge 	skader

2c        kunne utføre en del enkle øvelser som kan forebygge de mest vanlige fysiske 
            belastningslidelsene

2d        kunne gjengi prinsippene for akutt skadebehandling

2.2.3	Dans


Mål 1
Elevene skal praktisere og ha kunnskaper om enkelte former for dans

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne danse et lite utvalg av danser eller danseelementer fra nasjonal dansearv, og/
           	eller et utvalg av andre lands dansetradisjoner 

1b	kjenne til den mest sentrale terminologien i tilknytning til de dansene som inngår i 	undervisningen

1c	med utgangspunkt i kjente danser og danseelementer, sammen med andre bruke sine 
	kreative evner til å skape sine egne kombinasjoner av danseelementer 



2.2.4	Friluftsliv


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til de mulighetene som nærmiljøet har for friluftsliv og til betydningen av et godt samspill mellom menneske og natur

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	praktisere enkle former for friluftsliv som bygger på lokale tradisjoner og der 
	naturopplevelsen står i sentrum 

1b	ha kjennskap til hvordan en kan praktisere friluftsliv slik at naturmiljøet ivaretas












2.3	Videregående kurs I


2.3.1	Idretter


Mål 1
Elevene skal kunne bruke sine kunnskaper, ferdigheter og kreative evner til å utvikle ny kunnskap og nye ferdigheter i ulike idretter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	videreutvikle og praktisere de mest sentrale tekniske og taktiske ferdighetene i idretter 	fra grunnkurset

1b	kjenne til sammenhengen mellom trening av  koordinative egenskaper og utvikling av 
	teknikker i de samme idrettene

1c	tilegne seg tekniske ferdigheter og kunnskaper i minst en ny idrett

1d	ved å bruke sine kreative evner kunne tilpasse sine idrettslige ferdigheter til fysisk 
	miljø, utstyr og ulike gruppesammensetninger



2.3.2	Grunntrening


Mål 1 
Elevene skal kunne tilpasse grunntreningsprinsippene til ulike individuelle behov

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare begrepene aerob og anaerob energifrigjøring

1b	praktisere og kunne forklare måter å trene spenst og hurtighet på

1c	kjenne til forhold som kan påvirke spenst og hurtighet

1d	kunne anvende prinsippene for utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og styrke-	trening i valgte idretter

1e	kunne praktisere treningsopplegg som kan forebygge helseproblemer




Mål 2
Elevene skal planlegge og gjennomføre ulike treningsøkter med utgangspunkt i   generelle prinsipper for treningsplanlegging

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	kjenne prinsippet om belastning , tilpasning og restitusjon

2b	kjenne prinsippet om variasjon, progresjon og kontroll

2c	detaljplanlegge og gjennomføre minst 2 ulike treningsøkter som tar utgangspunkt i 	individuelle behov



2.3.3	Kroppsbruk og helse


Mål 1
Elevene skal ut fra prinsippene for grunntrening ha kjennskap til sammenhengen mellom kroppsbruk og helse

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de helsemessige gevinstene av aerob utholdenhetstrening

1b	kjenne til forhold som kan virke negativt inn på aerob utholdenhet

1c	kunne forklare sammenhengen mellom muskelstyrke og kroppsholdning

1d	kunne forklare hvordan styrketrening kan forebygge belastningslidelser i muskel- og 
	skjelettsystemet

1e	kunne forklare sammenhengen mellom bevegelighet, kroppsbruk og kroppsholdning

1f	kunne forklare hvilken betydning utformingen av arbeidsplassen har i forhold til ulike 	typer belastningslidelser

1g	ha kjennskap til ryggens oppbygning og virkemåte og hvordan ryggplager kan 	forebygges

1h	bruke hensiktsmessige arbeidsstillinger og løfteteknikk i ulike aktivitetsoppgaver





Mål 2
Elevene skal kunne vurdere positive og negative sider ved trening

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	forstå sammenhenger mellom hensiktsmessig trening og god helse i vid forstand

2b	kunne vurdere ulike sider ved en treningskultur som kan resultere i negative 	konsekvenser for helsen, f.eks. spiseforstyrrelser og bruk av doping



2.3.4	Dans


Mål 1
Elevene skal videreutvikle kunnskaper om og ferdigheter i dans

Hovedmomenter
Elevene skal

1a 	kunne danse et lite utvalg av nye danseformer

1b	kjenne til den mest sentrale terminologien i tilknytning til de danseformene som inngår i
	undervisningen

1c	med utgangspunkt i kjente danser og danseelementer, bruke kreative evner i samarbeid
	med andre til å skape egne kombinasjoner av danseelementer



2.3.5	Friluftsliv


Mål 1
Elevene skal utvide sine kunnskaper om de mulighetene nærmiljøet har for friluftsliv og ha en god forståelse for samspillet mellom menneske og natur

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	praktisere friluftsliv som bygger på lokale tradisjoner der naturopplevelsen står i 	sentrum

1b	ha gode kunnskaper om hvordan en kan praktisere friluftsliv slik at naturmiljøet ivaretas



2.4	Videregående kurs II


2.4.1	Idretter, grunntrening, dans og friluftsliv


Mål 1
Elevene skal kunne kombinere kunnskaper og ferdigheter innen idretter, grunntrening, dans og friluftsliv.  De skal kunne vurdere hvordan dette kan brukes til å videreutvikle og variere det de behersker og til å lære nye idretter og/eller aktiviteter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke kunnskaper og ferdigheter i en kvalitetsmessig videreutvikling av ulike 
	sider ved en valgt idrett og/eller aktivitet

1b	kunne bruke  ferdigheter og kreative evner i lek og annen aktivitet der gleden over å
	være i bevegelse og det sosiale fellesskapet står sentralt


Mål 2
Elevene skal kjenne til aktivitetstilbudene i idrett som finnes i lokalsamfunnet



2.4.2	Egentrening


Mål 1
Elevene skal planlegge  2 perioder med selvstendig treningsarbeid, formulere mål og tiltak og gjennomføre planene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	utforme mål for egentreningsperioden

1b 	utarbeide og gjennomføre en plan for å nå målene

1c 	vurdere gjennomføringen av planen






Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold som gjelder for studieretningsfagene

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider.  I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Ved vurdering av elevene skal en legge vekt på følgende:

- kunnskap og evne til praktisk anvendelse av denne kunnskapen
- ferdigheter
- innsatsvilje og samarbeidsevne

Ved fastsetting av standpunktkarakteren i kroppsøving skal disse punktene vektlegges likt.

Vedlegg 1


1.1	Timetall og moduler

I alle skoleløp skal elevene ha 75 t kroppsøving pr. år, i gjennomsnitt 2 t pr. uke. 

Hvert årstrinn - 75 t - utgjør en modul.

For elever som fortsetter sin opplæring i arbeidslivet, avsluttes kroppsøving på videregående kurs I.



Merknad til vedlegg 1

Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*
























	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg  2


Vurderingsordning.


Standpunktkarakterer
Det skal gis standpunktkarakter i faget. 
Resultat av prosjektarbeid inngår i standpunktkarakteren.


Eksamen
Elevene trekkes ikke ut til eksamen. 
For privatister er det mulig å avlegge eksamen etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

