
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EVALUERING AV L97 I ET 
KROPPSØVINGSPERSPEKTIV 

 
 

SPØRRESKJEMA FOR LÆRERE 
 
 
Kjære kollegaer i grunnskolen! 
 
Denne undersøkelsen er tredje trinn i et forskningsprosjekt knyttet til Reform –97 og er et 
samarbeid mellom dosent Einar Berggraf Jacobsen og 1.amanuensis Thomas Moser 
(Høgskolen i Vestfold, prosjektledelse), 1.amanuensis Rasmus Stokke (Høgskolen i Sogn og 
Fjordane), 1.amanuensis Inger Åshild By (Norges idrettshøgskole), dosent Kjell Terje 
Gundersen (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og 1.amanuensis Jon Fjeld (Høgskolen i Agder). 
 
Vi ønsker å kartlegge hvordan den nye læreplanen (L97) har innvirket på kroppsøvings-
undervisningen i grunnskolen. 
 
Målgruppen er lærere som har erfaring fra undervisning etter den nye læreplanen (L97) i 
kroppsøving. 
 
Prosjektet får finansiell støtte av Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF).  
 
Vi håper at du kan ta deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet. Vil du vite mer om 
prosjektet, finner du en kort prosjektbeskrivelse på rektors kontor. 
 
All informasjon blir behandlet anonymt og hverken enkeltpersoner eller enkeltskoler vil 
kunne identifiseres i forbindelse med resultatframstillingen. 
 
Med vennlig hilsen, på vegne av prosjektgruppa 
 

 
Thomas Moser                     Einar Berggraf Jacobsen 
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Skolekode:  
 
 
 

E R F AR I N G E N E  M E D  L 9 7  I FAGET KROPPSØVING  
 
 
Viktig! 
Sett kryss i sirklene        og skriv inn tall i felt        .  
På åpne spørsmål skriver du svar i anvist rubrikk. 
 
 
 

INFORMASJON OM DEG SELV 

 
Kjønn : kvinne   mann   Alder:             år 
 
 
Antall år høgskoleutdanning:   Antall år universitetsutdanning: 
 
Antall år jobbet i skoleverket:   Antall år jobbet på nåværende skole: 
 
 
 
I inneværende skoleår underviser jeg i kroppsøving 
etter L97 på klassetrinn(ene):  
 
I skoleåret 1998/99 har jeg undervist i kroppsøving 
etter L97 på klassetrinn(ene): 
 
I skoleåret 1997/98 har jeg undervist i kroppsøving 
etter L97 på klassetrinn(ene): 
 
 
Min kompetansegivende utdanning i kroppsøving: 
 
 
 
 
 
Annen kroppsøvingsrelevant utdanning av  
til sammen minst 3 dagers varighet: 
(idrettsrelaterte kurs, trenerutdanning, m.fl.) 
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INTENSJONER OG MÅL FOR FAGET KROPPSØVING  

For kroppsøvingsfaget oppfatter jeg den 
forpliktende målformulering i L97 («elevene 
skal...») som  

!"meget positiv 
!"mer positiv enn negativ 
!"verken positiv eller negativ 
!"mer negativ enn positiv 
!"meget negativ 

Min erfaring er at målene i kroppsøvings-
planen er av mindre betydning for lærerne 
enn målene i andre fag 

!" det stemmer helt sikkert 
!" det stemmer i noen grad   
!" det stemmer heller ikke 
!" det stemmer overhode ikke 
!" vet ikke  

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/L97 er kravet om «rikeleg med tid til leik og til 
annan fysisk aktivitet heile skuledagen, ikkje berre i kroppsøvingstimane og i friminutta»:  

! allerede oppfylt hos oss                   !   vanskelig å oppnå  
! jobbet en del med i det siste          !   helt urealistisk 
!  jobbet lite med                               !   et urimelig krav 
!  uttrykk for en feilvurdering av skolens oppgave !   meget viktig for grunnskolen 

 
                                                             (sett gjerne flere kryss) 

 
 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/ 
L97: 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- er det et klart misforhold mellom målsetting 
for kroppsøving i L97 og det timetallet som er 
tildelt faget 

! ! ! ! ! 

- synes jeg i det store og hele at målene i 
kroppsøvingsplanen er riktige 

! ! ! ! ! 

- synes jeg i det store og hele at målene i 
kroppsøvingsplanen er lett oppnåelige 

! ! ! ! ! 

- gir planen god hjelp til elevvurdering uten 
karakterer 

! ! ! ! ! 

- gir planen god hjelp til elevvurdering med 
karakterer (gjelder kun lærere på 
ungdomstrinnet) 

! ! ! ! ! 
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FELLES MÅL FOR FAGET KROPPSØVING 

IFØLGE L97 HAR OPPLÆRINGA I 
KROPPSØVING SOM MÅL ...           
(sitater fra L97)           

HVOR VIKTIG MENER 
DU AT DETTE MÅLET 
ER? 

KAN DU RANGERE 
MÅLENE ETTER 
DEN BETYDNING 
DE HAR HATT  FOR 
DEG? (plass 1 til 4) 

#at elevane skal få oppleve glede over å 
vere i rørsle og å meistre eit breitt utval 
aktivitetar gjennom utforsking, utfalding og 
skapande verksemd 

!"meget viktig  
!"nokså viktig 
!"verken viktig eller uviktig   
!"nokså uviktig 
!"helt uviktig 

 

#at elevane skal få naturopplevingar og 
praktisk erfaring og utvikle kunnskap om 
og forståing for den plassen mennesket 
har i naturen 

!"meget viktig  
!"nokså viktig 
!"verken viktig eller uviktig   
!"nokså uviktig 
!"helt uviktig 

 

#at elevane skal få positive erfaringar 
med og kunnskap om ulike former for leik, 
idrett, dans, friluftsliv og annan fysisk 
aktivitet som ein del av kulturen og som eit 
grunnlag for ein fysisk aktiv livsstil 

!"meget viktig  
!"nokså viktig 
!"verken viktig eller uviktig   
!"nokså uviktig 
!"helt uviktig 

 

#at elevane skal utvikle kunnskap om 
menneskekroppen for å forstå og 
respektere ulike føresetnader, og bli i 
stand til å ta vare på og fremje si eiga 
helse. Elevane skal utvikle eit positivt 
kroppsbilete 

!"meget viktig  
!"nokså viktig 
!"verken viktig eller uviktig   
!"nokså uviktig 
!"helt uviktig 
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Har du undervist på småskoletrinnet etter L97?        ! nei          ! ja 
 
Hvis nei: Gå videre til neste side.  Hvis ja: Fyll ut de følgende spørsmål. 
 

SMÅSKOLETRINNET  

IFØLGE L97 HAR KROPPSØVING 
FØLGENDE MÅL PÅ SMÅSKOLETRINNET   
(sitater fra L97) 

I HVILKEN GRAD 
SYNES DU AT DU 
HAR ARBEIDET 
MOT DETTE 
MÅLET I DIN 
UNDERVISNING? 

KAN DU RANGERE 
MÅLENE ETTER 
DEN BETYDNING DE 
HAR HATT  FOR 
DEG? (plass 1 til 4) 

 

SANSE-MOTORIKK 
Elevane skal automatisere dei 
grunnleggjande rørslene sine og få stimulert 
heile sanseapparatet gjennom daglege 
aktivitetar både inne og ute. Dei skal øve opp 
motorisk koordinasjon slik at den fysiske 
dugleiken blir ein ressurs i leik, læring og 
samvær med andre barn. 

 

 
!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

EG OG DEI ANDRE 
Elevane skal tileigne seg kunnskap om, bli 
fortrulege med og utvikle tryggleik i høve til 
eigen og andre sin kropp gjennom ulike 
former for fysisk aktivitet. 

 

 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

LEIK-KULTUR 
Elevane skal utvikle eit positivt sjølvbilete 
gjennom leik og byggje opp gode 
føresetnader for læring. Elevane skal utvikle 
dugleik i leik for å kunne ta del i og utvikle 
leik-kulturen til barn. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

 

NÆRMILJØ NATUR 
Elevane skal oppleve og lære å utforske 
naturen og utvikle kreativitet og glede over å 
vere i naturen, og oppleve seg som ein del av 
naturen. Dei skal bli kjende med nærmiljøet 
sitt og lære å ta vare på det. 

 
!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 
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Har du undervist på mellomtrinnet etter L97?            ! nei          ! ja 
 

Hvis nei: Gå videre til neste side. Hvis ja: Fyll ut de følgende spørsmål. 

 

MELLOMTRINNET  

IFØLGE L97 HAR KROPPSØVING 
FØLGENDE MÅL PÅ 
MELLOMSKOLETRINNET (sitater fra L97) 

I HVILKEN GRAD 
SYNES DU AT DU 
HAR ARBEIDET 
MOT DETTE 
MÅLET I DIN 
UNDERVISNING? 

KAN DU RANGERE 
MÅLENE ETTER 
DEN BETYDNING DE 
HAR HATT  FOR 
DEG? (plass 1 til 4) 

KROPPSMEDVIT OG RØRSLEGLEDE 
Elevane skal utvikle eit positivt forhold til sin 
eigen kropp og glede over å vere i rørsle. Dei 
skal utvikle kunnskap om kroppen sine 
funksjonar og reaksjonar på ulike typar fysisk 
aktivitet. Dei skal lære om rett kroppsbruk, 
hygiene og kosthald og utvikle forståing for 
samanheng mellom fysisk aktivitet og livsstil. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

SAMARBEID OG SOSIALT SAMVÆR              
Elevane skal gjennom fysisk aktivitet utvikle 
evna til samarbeid og kunnskap om og 
forståing for ulike sosiale og kulturelle 
relasjonar. Dei skal lære å ta omsyn til 
kvarandre, respektere reglar og få positive 
opplevingar. Dei skal utvikle evna til sjølve å gi 
uttrykk for og tolke andre sine kjensler og 
stemningar gjennom arbeid med 
kroppsholdning og rørsle. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

IDRETT OG DANS 
Elevane skal utvikle kunnskap, kreativitet og 
dugleik i eit breitt utval leikar, lagidrettar, 
individuelle idrettar og danseformer. Elevane 
skal oppleve glede og spenning ved å meistre 
stadig nye utfordringar i leikprega fysisk 
aktivitet. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

UT I NATUREN 
Elevane skal få opplevingar i naturen og lære 
om samspelet mellom menneske og natur før 
og no. Dei skal tileigne seg dugleik i å ta vare 
på seg sjølve i naturen og utvikle omsorg for 
naturmiljøet. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 
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Har du undervist på ungdomstrinnet etter L97?        ! nei          ! ja 
 

Hvis nei: Gå videre til neste side. Hvis ja: Fyll ut de følgende spørsmål. 

 

UNGDOMSTRINNET  

IFØLGE L97 HAR KROPPSØVING 
FØLGENDE MÅL PÅ UNGDOMSTRINNET 
(sitater fra L97) 

I HVILKEN GRAD 
SYNES DU AT DU 
HAR ARBEIDET 
MOT DETTE 
MÅLET I DIN 
UNDERVISNING? 

KAN DU RANGERE 
MÅLENE ETTER 
DEN BETYDNING DE 
HAR HATT  FOR 
DEG? (plass 1 til 4) 

FYSISK AKTIVITET OG HELSE 
Elevane skal utvikle medvit om kroppen og 
tileigne seg kunnskap om fysisk aktivitet i eit 
helsefremjande perspektiv og utvikle glede 
over å delta i fysisk aktivitet. Elevane skal bli 
fortrulege med sine eigne evner og 
moglegheiter i ulike aktivitetar innanfor leik, 
idrett, dans, friluftsliv og andre former for fysisk 
aktivitet. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

IDRETT 
Elevane skal utvikle etisk medvit, kunnskap om 
og dugleik i eit breitt utval lagidrettar og 
individuelle idrettar. Dei skal få kjennskap til 
fysiske kvalitetar, tekniske og taktiske moment 
i ulike idrettar. Elevane skal bli kjende med 
lokale, nasjonale og internasjonale 
idrettstradisjonar. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

DANS 
Elevane skal utvikle dugleik i ulike 
danseformer for å auke forståinga for uttrykk 
og tradisjon i ulike kulturar. Dei skal tileigne 
seg kunnskap om dans som treningsform og 
uttrykksform gjennom positive erfaringar. 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 

 

FRILUFTSLIV 
Elevane skal utvikle kunnskap om og dugleik i 
friluftsliv som byggjer på lokale og nasjonale 
tradisjonar i ulike miljø. Elevane skal få 
naturopplevingar og lære å respektere og ta 
vare på naturen. 
 

!"i meget stor grad  
!"i noen grad   
!"i liten grad 
!"ikke i det hele tatt 
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INNHOLDET I FAGET KROPPSØVING 

 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid  
m/L97 bør følgende områder eller emner 
vektlegges mer i kroppsøvingsplanen: 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid  
m/L97 bør følgende områder eller emner 
vektlegges mindre i kroppsøvingsplanen: 

skriv her: 
 
 
 
 
 

skriv her: 

 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/L97: HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- er lærestoffet i den nye kroppsøvingsplanen alt 
for omfattende i forhold til disponibel tid 

! ! ! ! ! 

- er lærestoffmengden i den nye kroppsøvings-
planen realistisk i forhold til disponibel tid 

! ! ! ! ! 

- bør sansemotorikk heller være organisert som et 
integrert enn et eget emne på småskoletrinnet 

! ! ! ! ! 

- er det ønskelig at elevene arbeider med 
teoretiske emner også i kroppsøvingsfaget 

! ! ! ! ! 

- er det behov for et større utvalg av lærebøker 
i teoretiske emner 

! ! ! ! ! 

- bør det ikke være karakter i faget kroppsøving på 
ungdomstrinnet (gjelder kun lærere på 
ungdomstrinnet) 

! ! ! ! ! 

 

I L97 brukes fire begrep: leik, idrett, dans og friluftsliv. Hvordan har du prioritert viktigheten av 
disse fire områdene i din undervisning? Ranger dem fra plass 1 til 4. 
 

LEIK IDRETT DANS FRILUFTSLIV 

 

Hvordan er leik, idrett, dans og friluftsliv ivaretatt i din kroppsøvingsundervisning? 

LEIK IDRETT DANS FRILUFTSLIV 

    godt ivaretatt  
    tilstrekkelig ivaretatt 
    ikke nok ivaretatt 

    godt ivaretatt  
    tilstrekkelig ivaretatt 
    ikke nok ivaretatt 

    godt ivaretatt  
    tilstrekkelig ivaretatt 
    ikke nok ivaretatt 

    godt ivaretatt  
    tilstrekkelig ivaretatt 
    ikke nok ivaretatt 
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ARBEIDSMÅTER I FAGET KROPPSØVING 
 
 

I forhold til min egen kroppsøvings-
undervisning har L97 ført til: 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- store forandringer i arbeidsmåtene  ! ! ! ! ! 

- økt arbeidsmengde i forbindelse med planlegging 
og tilrettelegging  

! ! ! ! ! 

- flere aktivitetsdager  ! ! ! ! ! 

- større elevinnflytelse på undervisningen  ! ! ! ! ! 

- mindre prestasjons- og konkurranseorientert  ! ! ! ! ! 

- mer veksling mellom friere og lærerstyrte  
arbeidsformer 

! ! ! ! ! 

- en større grad av ’eksperimentering’ og skapende 
virksomhet  

! ! ! ! ! 

- mer temaorganisert virksomhet i faget (gjelder 
kun lærere på ungdomstrinnet) 

! ! ! ! ! 

- mer samarbeid mellom elevene  ! ! ! ! ! 

 
 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/L97: HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- lekes det mer i kroppsøving i dag enn tidligere  ! ! ! ! ! 

- får elevene mer og allsidigere bevegelseserfaring 
i dag enn tidligere 

! ! ! ! ! 

- har kroppsøvingsfaget vist seg å være godt egnet 
til å inngå i prosjektarbeid  

! ! ! ! ! 

- har kroppsøvingsfaget vist seg å være dårlig 
egnet til å inngå i tverrfaglig arbeid 

! ! ! ! ! 

- har kroppsøvingsundervisningen etter den nye 
planen bidratt til et bedre klassemiljø 

! ! ! ! ! 

- har planen ført til at en ukentlig utedag har blitt 
mer vanlig (gjelder kun lærere på småskoletrinnet) 

! ! ! ! ! 

- har planen ført til en tydelig økning i daglig fysisk 
aktivitet (gjelder kun lærere på småskoletrinnet) 

! ! ! ! ! 
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ELEVFORUTSETNINGER OG FAGET KROPPSØVING 

 
 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid 
m/L97 opplever jeg at: 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- de fleste elevene er meget glad i 
kroppsøvingsfaget 

! ! ! ! ! 

- mange elever er ikke slik læreplanen i 
kroppsøving forutsetter 

! ! ! ! ! 

- den nye kroppsøvingsplanen stiller altfor store 
faglige krav til elevene 

! ! ! ! ! 

- den nye kroppsøvingsplanen ivaretar elevenes 
behov bedre enn planen i M87 

! ! ! ! ! 

- den nye kroppsøvingsplanen er bedre egnet til å 
fremme elevenes motoriske utvikling enn planen i 
M87 

! ! ! ! ! 

- de fleste elevene er ikke i stand til å «ta ansvar 
for egen læring» i kroppsøving 

! ! ! ! ! 

- L97 har ikke ført til mer fysisk aktivitet for elevene ! ! ! ! ! 

- målene i kroppsøvingsplanen kan ikke nås  fordi 
for mange elever er for lite motivert i faget  

! ! ! ! ! 

- elever med annen etnisk bakgrunn krever 
spesielle hensyn i kroppsøvingsfaget 

! ! ! ! ! 

 
 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid 
m/L97 opplever jeg at: 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- det var feil å ta 6-åringer inn i grunnskolen ! ! ! ! ! 
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LÆRERFORUTSETNINGER OG FAGET KROPPSØVING 

 

Da L97 for første gang ble presentert for meg,  
var min reaksjon på planen 
  

!"meget positiv 
!"mer positiv enn negativ 
!"verken positiv eller negativ 
!"mer negativ enn positiv  
!"meget negativ 

 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid med L97 
har mine opprinnelige holdninger til planen 
forandret seg 

!"i stor grad til det bedre 
!"noe til det bedre 
!"ikke i det hele tatt  
!"noe til det verre 
!"i stor grad til det verre 

 
 
Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/L97 mener 
jeg at kroppsøvingsfaget: 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

- er blant de viktigste fag i grunnskolen ! ! ! ! 

- er et unødvendig fag i grunnskolen ! ! ! ! 

- først og fremst bør være et rekreasjonsfag ! ! ! ! 

- fremmer elevenes fysiske helse ! ! ! ! 

- fremmer elevenes trivsel og velvære ! ! ! ! 

- fremmer elevenes fysiske ressurser ! ! ! ! 

- fremmer elevenes idrettslige ferdigheter ! ! ! ! 

- fremmer andre bevegelsesferdigheter hos elevene ! ! ! ! 

- gir et viktig grunnlag for læring også i andre fag ! ! ! ! 

- er en fin anledning til å bli bedre kjent med elvene ! ! ! ! 

- gir en god mulighet til å fremme det sosiale miljøet i 
klassen 

! ! ! ! 

 
 
Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/L97 mener 
jeg at planen: 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

- har ført til mer lærersamarbeid innenfor 
kroppsøvingsfaget enn tidligere  

! ! ! ! 

- har ført til mer lærersamarbeid på tvers                       
av fag enn tidligere 

! ! ! ! 

 

Min totale arbeidsbelastning som kroppsøvingslærer har gjennom L97 blitt 

!"mye mindre  

!"noe mindre   

!"uforandret !"noe større 

!"mye større 
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VURDERING AV EGEN UNDERVISNINGSKOMPETANSE I KROPPSØVING 

Besvares av alle: 

Min generelle kompetanse for å undervise i 
kroppsøving etter L97 oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele  tatt 

Å undervise i kroppsøving etter L97 
oppfatter jeg som  

!" meget vanskelig 
!" heller vanskelig   
!" forholdsvis enkelt 
!" helt enkelt   

Min kompetanse for å undervise i friluftsliv/ 
uteaktiviteter oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele tatt 

  

Min kompetanse for å stimulere elevenes 
sosiale utvikling i kroppsøvings-
undervisningen oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele tatt 

  

Kun for lærere som underviser på småskoletrinn: 

Min kompetanse for å undervise i 
sansemotorikk oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele tatt 
 

Min kompetanse for å tilrettelegge for 
lekaktiviteter  oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele  

tatt 

Kun for lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinn: 

Min kompetanse for å undervise i idrett 
oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele tatt 

Min kompetanse for å undervise i dans 
oppfatter jeg som 

!" meget tilfredsstillende 
!" tilfredsstillende 
!" ikke helt tilfredsstillende 
!" ikke tilfredsstillende i det hele tatt 
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ETTERUTDANNING I FORBINDELSE MED L97 

Hvor mange etterutdan-
ningstiltak i kroppsøving av 
minst en halv dags varighet 
har du hittil vært med på? 

skriv her: Hvor mange timer 
etterutdanning har du mottatt 
i kroppsøving i forbindelse 
med L97? 

skriv her: 

Hva gikk disse tiltakene ut 
på? (tema, innhold - bare 
stikkord) 

skriv her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du fått tilbud om 
deltakelse på grunnmoduls-
kurs i henhold til KUFs 
etterutdanningsplan?   

!"Ja !"Nei !"Vet ikke 

Har du i tilfelle deltatt i slike 
grunnmodulskurs? (i tilfelle 
ja, skriv antall kurs og tema) 

 

!"Ja !"Nei !"Vet ikke 

!"meget relevante 
!"nokså relevante 

!"passe 
 

!"nokså irrelevante 
!"helt irrelevante 

 

Hvordan vurderer du 
tiltakene i forhold til dine 
behov for etterutdanning?       

 
!"meget gode 
!"nokså gode 

!"passe 
 

!"nokså dårlige 
!"meget dårlige 

Trenger du mer 
etterutdanning i 
kroppsøving?  

!"Ja !"Nei !"Vet ikke 

I tilfelle ja, hvilke emner eller 
områder?    
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RAMMEFAKTORER FOR FAGET KROPPSØVING 
 

Med bakgrunn i min erfaring fra arbeid m/L97: HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

VET    
IKKE 

- blir nå en stor del av timene som er avsatt til 
skolens og elevenes valg, brukt til lek og fysisk 
aktivitet 

! ! ! ! ! 

- har kroppsøvingsfaget relativt lav status på 
vår skole  

! ! ! ! ! 

- har L97 styrket kroppsøvingsfagets status på 
vår skole  

! ! ! ! ! 

- har vi på vår skole hatt et godt kollegialt 
samarbeid i forbindelse med innføringen av den 
nye kroppsøvingsplanen  

! ! ! ! ! 

- gir skolens timeplan elevene en tilstrekkelig 
anledning til daglig fysisk utfoldelse  

! ! ! ! ! 

- har uteaktivitet/friluftsliv viste seg vanskelig å 
organisere på min skole 

! ! ! ! ! 

- er foreldrene interessert i å få vite noe om 
intensjoner og innhold i kroppsøvinfaget 

! ! ! ! ! 

- er foreldrene interessert i å fungere som 
bidragsytere i kroppsøvingsundervisningen 

! ! ! ! ! 

- har skolehelsetjenesten vist interesse for et 
samarbeid til gjensidig nytte 

! ! ! ! ! 

- har det lokale idrettslaget vist interesse for et 
gjensidig samarbeid 

! ! ! ! ! 

- blir nå en stor del av de 247 timene som er 
avsatt til frie aktiviteter, tilrettelagt for lek og 
fysisk aktivitet (gjelder kun lærere på 
småskoletrinnet) 

! ! ! ! ! 
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FYSISKE FORUTSETNINGER FOR KROPPSØVINGSUNDERVISNING ETTER L97     
VED VÅR SKOLE 

 MANGLER MEGET 
TILFREDS-
STILLENDE 

TILFREDS-
STILLENDE 

LITE 
TILFREDS-
STILLENDE 

IKKE TILFREDS-
STILLENDE 

Gymsalen ! ! ! ! ! 

”Motorikk-rom” ! ! ! ! ! 

Svømmehallen ! ! ! ! ! 

Skolens 
uteområde 

! ! ! ! ! 

Nærmiljøet ! ! ! ! ! 

Tilgang til 
naturområder 

! ! ! ! ! 

Mulighet for 
skøyteaktiviteter 

! ! ! ! ! 

Mulighet for 
orienterings-

opplæring 
! ! ! ! ! 

Mulighet for 
uteaktiviteter 

og friluftsliv 
! ! ! ! ! 

Småapparater/ 
småredskaper 

! ! ! ! ! 

Store apparater ! ! ! ! ! 

Mulighet for lek og 
fysisk aktivitet 

under skoledagen 
! ! ! ! ! 

Musikkanlegg ! ! ! ! ! 
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VURDERING AV SPØRRESKJEMAET 

 
 

HELT 
ENIG 

LITT   
ENIG 

LITT 
UENIG 

HELT 
UENIG 

Spørreskjemaet tar opp de vesentligste momentene i 
forbindelse med L97 og kroppsøvingsfaget 

! ! ! ! 

Spørreskjemaet er for langt ! ! ! ! 

Spørreskjemaet dekker ikke alle vesentlige momenter i 
forbindelse med L97 og kroppsøvingsfaget 

! ! ! ! 

 Alt i alt er dette et godt spørreskjema ! ! ! ! 

Utfylling av skjemaet var interessant ! ! ! ! 

Utfylling av skjemaet var kjedelig ! ! ! ! 

 
 

Finnes det viktige momenter i forbindelse 
med L97 og faget kroppsøving som det ikke 
er tatt hensyn til i dette skjemaet?  

skriv her: 

 

 

 

 

 

 

Har du andre kommentarer eller kritikk til 
spørreskjemaet? 

skriv her: 

 

 

 

 

 

 
 
 

TAKK FOR HJELPEN! 
 
 


