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Om faget 

Fagenes relevans og sentrale verdier 

Grunntrening i dans handler om forståelse av og kunnskap om helhetlig 
kroppslig læring og mental trening for dansere. Faget skal gi elevene mulighet 
til å utvikle kunnskap om og se sammenhengen mellom kosthold, helse, 
anatomi og forebygging av skader. Aktiviteter i faget skal bidra til at elevene 
utvikler bevissthet om forholdet mellom fysisk og mental trening, restitusjon 
og progresjon i utøvelse av dans. Grunntrening i dans gir elevene mulighet til å 
utvikle evne til systematisk arbeid med kroppslig læring og mental trening 
som forberedelse til deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Grunntrening 
i dans skal gi elevene mestringsfølelse og motivasjon til å bevege. Faget skal 
bidra til at elevene utvikler livslang bevegelsesglede gjennom ferdigheter 
innenfor og kunnskap om grunntrening for dansere. Aktiviteter i faget skal 
bidra til at elevene utvikler forståelse for verdien av samhandling, 
demokratiske prosesser, gjensidig respekt og medvirkning.

Kjerneelementer 

Basistrening for dansere 

Kjerneelementet basistrening for dansere handler om å trene hensiktsmessig 
som grunnlag for danseutøvelse. Det handler om å forebygge skader og å bli 
bevisst på sammenhengen mellom treningsbelastning og restitusjon. 
Basistrening for dansere handler også om sammenhenger mellom ulike 
treningsformer, treningsmengde, kroppens muligheter og individuell trening.

Kropp og helse 

Kjerneelementet kropp og helse handler om praktisk og teoretisk kunnskap 
om hvordan trening, kosthold og mentale strategier henger sammen med 
progresjon i danseutøvelse.

Funksjonell anatomi 

Kjerneelementet funksjonell anatomi handler om å forstå egne fysiske 
muligheter til danseutøvelse og omfatter teoretisk og erfaringsbasert 
kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon.
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Tverrfaglige temaer 

Folkehelse og livsmestring 

I grunntrening i dans handler det tverrfaglige temaet folkehelse og 
livsmestring om å ta vare på egen kropp og helse og å oppleve 
bevegelsesglede og mestringsfølelse. Det handler videre om innsikt i 
sammenhengen mellom trening, god helse og livskvalitet for dansere.

Grunnleggende ferdigheter 

Muntlige ferdigheter 

Muntlige ferdigheter i grunntrening i dans innebærer å uttrykke seg om og 
reflektere over trening og helse, og å diskutere hensiktsmessig trening og 
livsstil. Muntlige ferdigheter i faget handler også om å bruke fagspråk.

Å kunne skrive 

Å kunne skrive i grunntrening i dans innebærer å strukturere, planlegge og 
dokumentere trening på en hensiktsmessig måte. Det innebærer også å 
bearbeide og reflektere over kroppslig erfaring og læring ved å bruke relevant 
fagspråk.

Å kunne lese 

Å kunne lese i grunntrening i dans innebærer å lese sammensatte tekster om 
kropp, helse og trening og å vurdere disse kritisk. Å lese innebærer også å 
tilegne seg relevant fagspråk.

Digitale ferdigheter 

Digitale ferdigheter i grunntrening i dans innebærer å bruke digitale ressurser i 
arbeidet med trening knyttet til danseutøvelse. Digitale ferdigheter handler 
også om å vise digital dømmekraft i kommunikasjon, samhandling og 
kildebruk.

Kompetansemål og vurdering 

Kompetansemål og vurdering grunntrening i dans 1 

Kompetansemål etter grunntrening i dans 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
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 utforske og prøve ut treningsformer for å fremme utvikling i dans, alene 
og sammen med andre

 beskrive og reflektere over sammenhengen mellom trening, restitusjon 
og skadeforebygging for dansere

 beskrive og prøve ut mentale strategier for å fremme egen utvikling i 
dans

 gjøre rede for forholdet mellom kosthold og treningsutbytte og bruke 
denne kunnskapen i eget arbeid med dans

 undersøke kroppens oppbygning og funksjon, og bruke kunnskap om 
anatomi i arbeid med trening og danseutøvelse

 reflektere over sammenhenger mellom trening, bevegelsesglede og 
helse for dansere

Underveisvurdering 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle 
kompetanse i grunntrening i dans 1. Elevene viser og utvikler kompetanse i 
faget når de utforsker og prøver ut ulike fysiske og mentale treningsformer for 
å utvikle grunnlaget for egen danseutøvelse. Videre viser og utvikler de 
kompetanse i faget når de beskriver og reflekterer over egen trening og 
sammenheng mellom trening, helse og funksjonell anatomi. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst 
gjennom varierte treningsformer og strategier som fremmer bevegelsesglede 
og mestringsfølelse. Læreren skal være i dialog med elevene om utviklingen 
deres og gi rom for refleksjon rundt egen trening og restitusjon, og elevene 
skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen 
elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, 
og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre 
læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å 
videreutvikle forståelsen av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i 
egen danseutøvelse. 

Standpunktvurdering 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven 
har ved avslutningen av opplæringen etter grunntrening i dans 1. Læreren skal 
planlegge og legge til rette for at eleven får vist kompetansen sin på varierte 
måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike 
sammenhenger. Læreren skal sette karakter i grunntrening i dans 1 basert på 
kompetansen eleven har vist, både gjennom å delta i varierte treningsformer, 
vise forståelse av og reflektere over sammenhengen mellom trening, helse og 
anatomi. 
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Kompetansemål og vurdering grunntrening i dans 2 

Kompetansemål etter grunntrening i dans 2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 planlegge, gjennomføre og vurdere treningsprogram som fremmer 
egen utvikling i dans

 drøfte sammenhenger mellom trening, restitusjon og skadeforebygging 
for dansere

 reflektere over og bruke mentale strategier i dansetrening
 drøfte sammenhengen mellom helsefremmende kosthold, livskvalitet 

og utvikling i dans
 formidle kunnskap om funksjonell anatomi gjennom trening og i 

refleksjon over egen utvikling i dans
 drøfte sammenhenger mellom trening, bevegelsesglede og helse for 

dansere

Underveisvurdering 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle 
kompetanse i grunntrening i dans 2. Elevene viser og utvikler kompetanse i 
faget når de tar i bruk og reflekterer over ulike fysiske og mentale 
treningsformer for å utvikle egen danseutøvelse. De viser og utvikler også 
kompetanse i faget når de drøfter og reflekterer over egne treningsstrategier 
og sammenhengen mellom trening, helse og funksjonell anatomi i 
danseutøvelse. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved å 
la elevene delta i planlegging av ulike treningsprogram og andre aktiviteter 
som fremmer bevegelsesglede og mestringsfølelse. Læreren skal være i 
dialog med elevene om utviklingen deres og gi elevene mulighet til å forstå 
sammenhenger mellom ulike treningsformer, helse og utvikling i dans, og 
elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i 
kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de 
opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi 
veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke 
veiledningen for å videreutvikle forståelsen av sammenheng mellom trening, 
kropp og helse, livskvalitet og danseutøvelse.

Standpunktvurdering 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven 
har ved avslutningen av opplæringen etter grunntrening i dans 2. Læreren skal 
planlegge og legge til rette for at eleven får vist kompetansen sin på varierte 
måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike 
sammenhenger. Læreren skal sette karakter i grunntrening i dans 2 basert på 
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kompetansen eleven har vist gjennom å arbeide med ulike treningsprogram, 
og ved å vise forståelse av sammenhengen mellom trening, danserisk 
utvikling og livskvalitet.

Vurderingsordning 

Standpunktvurdering 

Grunntrening i dans 1: Eleven skal ha én standpunktkarakter.
Grunntrening i dans 2: Eleven skal ha én standpunktkarakter. 

Eksamen for elever 

Grunntrening i dans 1: Eleven skal ikke opp til eksamen.
Grunntrening i dans 2: Eleven skal ikke opp til eksamen. 

Eksamen for privatister 

Grunntrening i dans 1: Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen. Eksamen 
blir utarbeidet og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjør om privatister skal 
få forberedelsesdel ved lokalt gitt eksamen. 

Grunntrening i dans 2: Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen. Eksamen 
blir utarbeidet og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjør om privatister skal 
få forberedelsesdel ved lokalt gitt eksamen. 

Privatisten i grunntrening i dans 2 får godskrevet programfaget grunntrening i 
dans 1.


