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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 omfatter studieretningsfagene for videregående kurs II (VK II) idrettsfag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet 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 den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.



Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 20. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

I moderne tid er tre utviklingstrekk særlig framtredende i idretten. For det første utvikling av 
nye idrettsgrener basert på ny teknologi, fra motorsport til brettseiling og hang-gliding. For det andre profesjonaliseringen av idretten, der mange blir utøvere på hel- eller deltid, ofte i samspill med kommersielle interesser. For det tredje legger sport beslag på en større del av folks inntekt og tid, både til egenaktivitet og som underholdningsinnslag, ikke bare ved arrangementer, men også gjennom massemediene. Idretten er vår største folkebevegelse med store innslag av spon-tanitet, og er samtidig knyttet til eliteutøvelse med stor innsats av ressurser og et omfattende organisasjonsliv.
  
Studieretning for idrettsfag gir en idrettsfaglig utdanning, men er også et tilbud til dem som ønsker å kombinere utdanning med toppidrett. I idrettsfag legges forholdene til rette for å ut-vikle den enkeltes evne til idrettslige prestasjoner, samtidig som idretten settes inn i et videre samfunnsperspektiv.

I læreplanen brukes "idrett" som et vidt begrep, og omfatter organisert og uorganisert idrett, med ulike former for fysisk trening, trim, mosjon, konkurranseidrett, friluftsliv, dans, kroppsøv-ing, fysisk fostring og lek. Det betyr at studieretningen omfatter kulturområder med ulik historie og bakgrunn, og med ulike mål, verdier og normer. Idrettsfagene fokuserer både på internasjonal toppidretts uttrykk og normer, og på verdier og tradisjon i folkelig norsk tur- og friluftsliv, der allsidig bruk av kroppen for mosjon og trening for mange er resultat av både bevisste beslut-ninger og mer spontan lek og utfoldelse.

Fritiden spiller en stadig større rolle i vårt samfunn, samtidig som livsstilsykdommer kanskje er blitt vårt største helseproblem. I idrettsfag er det viktig at elevene blir seg bevisst den rollen idretten kan spille, både som kulturfaktor og underholdningsskaper og som sykdomsforebygg-ende og helsefremmende aktivitet for den enkelte. Samtidig er det nødvendig å sette elevene i stand til å vurdere idrettens plass i samfunnet ut fra bl.a. ressursbruk og miljøhensyn. Elevene 
må også vurdere idretten ut fra etiske normer og verdier, fra regler om fair play og doping til forholdet mellom massebevegelse og eliteidrett.
                                                                  
Studieretning for idrettsfag har et bredt innslag av allmenne fag. Kombinasjonen av felles all-menne fag og idrettsfaglig fordypning gir grunnlag for en lang rekke studier ved universitet og høgskoler. Idrettsfaglig utdanning gir også kunnskaper om, ferdigheter i og erfaring med ledelse av grupper.

I videregående kurs I valgte elevene en bestemt idrett til nærmere fordypning. Denne idretten følges opp i videregående kurs II, men elever som ønsker det kan velge ny idrett til fordypning. 

Gjennom faget idrett, kultur og samfunn blir idrett satt inn i et historisk perspektiv og et sam-tidsperspektiv både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Opplæringen legger vekt på ulike former for prosjektpreget arbeid der det vekselvis blir stilt krav til selvstendighet og samarbeid/gruppearbeid i arbeidet med temaer og problemstillinger. Videre blir det lagt vekt på øving i å delta i debatter om temaer som har sammenheng med idrettens plass, utforming og funksjon i kultur og samfunn.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II idrettsfag, må søkeren normalt ha bestått videre-gående kurs I idrettsfag i studieretningen eller tilsvarende. Det vises for øvrig til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs II idrettsfag er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II idrettsfag består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II. Fullført løp i idrettsfag gir generell studiekompetanse.











Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	gjennom ulike treningsmetoder og treningsprinsipper utvikle egne ferdigheter, holdninger og kunnskaper som er relevant for idrettslige aktiviteter

	ha allsidig erfaring med praktisk idrettslig aktivitet

	kunne lede og instruere i fysisk aktivitet

	kunne ta vare på utstyr og redskaper og kunne bruke disse på en forsvarlig måte

	ha varierte kunnskaper om idrett som del av vår kultur

	ha opplevd idrettslig glede, spenning, mestring og utfordring

	ha kunnskap om sammenhenger mellom ulike former for idrett og samfunnet omkring 

	legge grunnlaget for god kroppsbruk og vise orden og god hygiene

	utvikle kreative evner gjennom lek, dans og annen idrettslig aktivitet 

	utvikle evnen til å ta ansvar for egen læring

	gjennom idrettsfaglige aktiviteter utvikle selvtillit og samtidig utvikle evne til å verdsette andres innsats og vise omsorg, ansvar og respekt

	kjenne den rolle etiske normer og verdier spiller i idrettslig aktivitet

	kjenne til idrettens historiske utvikling både nasjonalt og internasjonalt

	ha kunnskap om samspillet mellom mennesker, kultur- og naturmiljø og idrett og helse

	kunne bruke  kunnskaper tverrfaglige ved idrettsfaglige vurderinger 	









2.2	Aktivitetslære


Mål 1
Elevene skal videreutvikle ferdigheter i og kunnskaper om friluftslivsaktiviteter med rot i friluftsliv knyttet til lokale og nasjonale tradisjoner 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hovedtrekk i nasjonal og lokal friluftslivstradisjon

1b	ha planlagt og gjennomført 2 friluftslivssturer med varighet på tilsammen minst 4 døgn

1c	kunne vurdere målsettingen med,  planleggingen av og gjennomføringen av turene

1d	ha kunnskaper om sikker og sporløs ferdsel i områdene de ferdes i

1e	kunne utføre førstehjelp og livberging i tilknytning til aktuelle aktiviteter og naturmiljøer  


Mål 2
Elevene skal videreutvikle ferdigheter i og kunnskaper om valgt idrett

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for hvilke fysiske, psykiske, tekniske og taktiske faktorer som er sentrale i fordypningsidretten for utøvere på ulike nivå

2b	kunne ta ansvar for planlegging av systematisk trening og gjennomføre treningen med tanke på egenutvikling eller ferdighetsutvikling av andre utøvere i fordypningsidretten

2c	kunne utarbeide skriftlige treningsplaner og vurdere gjennomføring og resultat

2d	ha kunnskap om begrepet "total treningsbelastning" og kunne sette egne treningsplaner i sammenheng med den totale treningsmengden for planperioden


Mål 3
Elevene skal  kunne gjøre rede for sammenhengen mellom systematisk trening og egenutvikling i valgt idrett og gjennomføre trening på en sikker måte

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne utarbeide rapporter som gjør rede for observasjoner og tester som inngår i treningsplanen for fordypningsidretten

3b	kunne vurdere ferdighetsutviklingen i fordypningsidretten ut fra observasjons- og testresultater

3c	kunne gjennomføre trening på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet


Mål 4
Gjennom arbeid med ulike idretts- og friluftslivsaktiviteter skal elevene kunne vurdere overføringsverdien av allsidig og variert trening med hensyn til valgt idrett

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	gjennom erfaring kunne forklare eventuelle felles bevegelsesprinsipper mellom andre aktiviteter og fordypningsidretten og vise eksempler på dette

4b	kunne begrunne valg av ulike aktiviteter, gjennomføre dem og vurdere utbyttet med tanke på egenutvikling i fordypningsidretten og utarbeide rapport om dette



2.3	Treningslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om prinsippene for planlegging av aktiviteter og trenings-metoder i den valgte idretten

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskap om prinsippene for planlegging på kort og lang sikt

1b	kunne utarbeide korttidsplaner og langtidsplaner og begrunne disse 

1c	ha kunnskaper om aktuelle treningsmetoder og kunne begrunne bruken av disse i
	treningsplanlegging










Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for og drøfte sammenhenger mellom fysisk aktivitet 
og helse

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskap om hvordan ulike former for fysiske aktiviteter virker inn på spaltings- og forbrenningsprosessene i energifrigjøringen

2b	ha kunnskap om metoder for prestasjonsutvikling i forhold til fysisk aktivitet og helse

2c	kunne gi eksempler på hvordan metoder som f.eks. slanking og doping kan virke inn på individets helse og prestasjonsutvikling	


Mål 3
Elevene skal kunne gjøre rede for sentrale bevegelsesprinsipper som har betydning for teknikken i valgt idrett

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for de viktigste mekaniske og organiske forhold 

3b	kunne vurdere hva som er hensiktsmessige bevegelsesløsninger i fordypningsidretten


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om de viktigste psykiske ressurser som den valgte idretten krever

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne vurdere hvilke emosjonelle og mentale forutsetninger som er vesentlig for utøvere i  fordypningsidretten

4b	kunne gi eksempler på hvordan psykiske ressurser kan vedlikeholdes og eventuelt forbedres









2.4	Idrett, kultur og samfunn


Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om idrett som en faktor i forebyggende og helsefremmende arbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hva som menes med begrepet "helse"

1b	kunne gjøre rede for argumenter som ofte brukes for å framheve sammenhengen mellom idrettslig aktivitet og den enkeltes helse, og kunne vurdere forhold som kan ha positiv eller negativ innvirkning på helse

1c	kunne gi eksempler på forebyggende tiltak som er iverksatt lokalt


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om idrettens verdier og normer og aktuelle moralske og etiske problemstillinger

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettsbevegelsens verdi-grunnlag        

2b	kunne drøfte aktuelle problemer knyttet til idrettsbevegelsens moralske og etiske verdi-grunnlag, f.eks fair-play, doping, idrett og vold samt idrett og penger

2c	kunne vurdere hvilken rolle idretten kan ha i sosialiseringsprosessen for barn og ungdom


Mål 3
Elevene skal ha kunnskap om idrettspolitiske tema og forholdet mellom idrett og  nasjonal og internasjonal politikk

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til arbeidet med likestilling i organisert idrett

3b	kjenne til ulike synspunkt på hvordan barneidrett bør drives

3c	kunne drøfte forholdet mellom idrett og massemedier nasjonalt

3d	være kjent med hvordan idrett og friluftsliv ivaretas i programmene til ulike politiske partier foran kommune- og Stortingsvalg

3e	kunne gjøre rede for hvordan idrett og friluftsliv kan fremme holdninger til natur- og miljøvern og hvordan dette kan komme i konflikt med hensynet til vern av natur og lokal kultur


Mål 4
Elevene skal kunne gjøre rede for hovedprinsippene for finansiering av norsk idrett på nasjonalt og lokalt nivå

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for hvordan idretten finansieres over offentlige budsjetter (stat, fylke og kommune)

4b	ha kjennskap til omfanget av og kunne vurdere positive og negative sider ved ulike former for reklame og sponsing av idretten

4c	kunne drøfte betydningen av frivillig ulønnet arbeid og dugnader når det gjelder drift av norsk idrett



2.5	Ledelse og instruksjon


Mål 1
Elevene skal ha ferdigheter i og kunnskaper om ledelse og instruksjon i sin valgte idrett

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om metodikk for begynneropplæring innenfor fordypningsidretten 

1b	kunne planlegge og lede praktiske aktiviteter og arrangement i sin fordypningsidrett og begrunne metodiske valg

  1c	kunne vurdere hvordan instruktører kan påvirke motivasjonen og oppmerksomheten til unge idrettsutøvere og gi eksempler på dette






Mål 2
Elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsarrangementer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne planlegge og lede et idrettsarrangement ut fra fastsatte mål

2b	kunne vurdere planleggingen og gjennomføringen av arrangementet og utarbeide en kort rapport


Mål 3
Elevene skal kunne lede grupper og vurdere forhold som har betydning for lederskap  

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne vurdere forhold som gjør at en gruppe fungerer og utvikler seg positivt

3b	kjenne til hvordan samspill og kommunikasjon kan skape gode betingelser for å løse oppgaver i organisert idrettsvirksomhet

3c	ha øvelse i å lede grupper og kunne reflektere over egen rolle og gruppens utvikling




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 terminkarakterer. 

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


3.4	Spesielle forhold

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.





Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II idrettsfag

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
187
5
Religion/Etikk
112
3
Nyere historie
150
4



Studieretningsfag 


Aktivitetslære II
300
8
Treningslære
112
3
Idrett, kultur og samfunn
112
3
Ledelse og instruksjon
112
3



Studieretningsfag til valg 1) 
150
4



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35


1)Aktivitetslære IIa dersom timene benyttes til idrettsaktiviteter.




1.2	Moduler i videregående kurs II idrettsfag

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Aktivitetslære
Modul 1:	Mål 1
75
2

Modul 2:	Mål 2 og 3 1)
150
4

Modul 3:	Mål 4
75
2
Treningslære
Modul 4: 	Alle mål i faget
112
3
Idrett, kultur og
samfunn
Modul 5: 	Alle mål i faget
112
3
Ledelse og 
instruksjon
Modul 6: 	Alle mål i faget
112
3

1)Aktivitetslære IIa omfatter modul 2.

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


Vurdering i videregående kurs II idrettsfag.



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.
3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


B.		Eksamen på videregående kurs II idrettsfag:

		Studieretningsfag:	Elevene skal ha eksamen i treningslære. I tillegg kan elevene trekkes 		ut til eksamen i aktivitetslære, idrett, kultur og samfunn og  ledelse og 		instruksjon.  
			Eksamensoppgavene i treningslære utarbeides sentralt. For de øvrige
			studieretningsfagene utarbeides eksamensoppgavene lokalt etter
			sentrale retningslinjer.
		Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fagene.
		Eksamensform:	I studieretningsfag:	Treningslære: skriftlig 
							Aktivitetslære: skriftlig og praktisk 
							Idrett, kultur og samfunn: muntlig
							Ledelse og instruksjon: praktisk og 							muntlig.
			I felles allmenne fag:	Se den enkelte læreplan.

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

