
  

 
Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag  

2020 - 2021. 
Orientering om gruppeoppgaven på  

FKI 216 Profesjonsfag. 
 

 

Hensikten med oppgaven er at: 

• Studentene skal utvikle evnen til å beskrive og analysere læreplaner og vurdere valg av 

mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer innen kroppsøving og idrettsfag.  

• Studentene skal også kunne beskrive og reflektere over hva rollen som lærer i 

kroppsøving innebærer.  

 

Organisering/framgangsmåte 

• Gruppeoppgaven besvares i oppnevnte grupper. Besvarelsen skal være hver gruppes 

selvstendige arbeid og framstå som et enhetlig produkt.  

• Tema tildeles. 

• Det gis anledning til å snakke med lærer på FKI 216 om eventuelle uklarheter i 

oppgaveteksten og/eller eventuelle tvil om tolking av teksten. 

• Innleveringsfrist fredag 20. november kl. 14.00 i WISEflow. 

 

Omfang 

• Maks 6000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, illustrasjoner, litteraturliste, logg og 

eventuelle vedlegg kommer i tillegg. 

• Pkt. str. 12, Times New Roman eller lignende. 

• Halvannen linjeavstand. 

 

Vurdering 

• Karakteruttrykk: Bestått / Ikke bestått. (Alle deloppgaver må være Bestått og hele 

eksamen må tas opp igjen om deloppgaver blir vurdert til Ikke bestått.) 

• Teller 10 studiepoeng. 

 

Litteratur og referanser 

• All relevant kjernelitteratur og litteratur fra andre steder kan brukes. (Kjernelitteratur skal 

brukes. Les godt gjennom all kjernelitteratur. Hoveddelen av litteraturen som brukes må 

være kjernelitteratur.) 

• Internett kan også brukes for å hente kilder. Vær oppmerksom på kvalitet og nivå på 

nettkilder da hvem som helst kan legge igjen sine ytringer her. 

• Alle opplysninger i teksten som er direkte hentet fra litteraturen og internett, skal 

refereres, det vil si når det ikke er dere som argumenterer. 

• Hvor ofte dere skal referere er et spørsmål om skjønn. Legg merke til hvordan gode 

forfattere gjør dette og lær av dem. Dere trenger ikke referere når dere setter fram 

påstander som er allment kjente og ukontroversielle. 

• I referanselista til slutt i oppgavebesvarelsen fører dere opp i alfabetisk rekkefølge etter 

forfatternes etternavn den litteraturen dere har brukt i besvarelsen. 

• På NIHs hjemmeside under Bibliotek finner du” Veiledning i hvordan du gjengir og 

oppgir kilder”. Denne standarden skal brukes: http://www.nih.no/tjenester-og-

verktoy/bibliotek/om-biblioteket/apa/ 

http://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/bibliotek/om-biblioteket/apa/
http://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/bibliotek/om-biblioteket/apa/


Innhold 
Oppgaven skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. I tillegg er det krav om at den skal ha 

en tittelside, ei innholdsliste og ei litteraturliste. Det skal også leveres logg. 

 

Tittelside. 

1. Tittel på oppgaven (hele oppgaveteksten) 

2. ”Kandidatnummer” på basisgruppa i stigende rekkefølge (ikke navn). 

3. Studium og institusjon: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 2020 – 2021 ved 

Norges idrettshøgskole. 

4. Semester og årstall: Høstsemesteret 2020.  

Innholdsliste. 

Oppgaven skal ha ei innholdsliste som er i samsvar med den inndelingen som er gjort i 

oppgaveteksten. Dere kan selv lage eventuelle underoverskrifter. I innholdslista skal sidetallet føres 

opp på den siden teksten hører til i oppgaven. Skriv sidetallene med rett marg litt til høyre for selve 

lista. 

Innledning. 

I innledningen skal det gå fram hva som er oppgavens problemstilling(er) og hvordan dere tenker å 

besvare denne (disse). Her kan dere gi en beskrivelse av hvordan dere forstår og tolker oppgaven. 

Videre kan dere kort beskrive hvordan dere vil avgrense oppgaven og hvilke spørsmål eller områder 

dere vil ta opp i tilknytning til oppgaven. I enkelte oppgaver kan det være aktuelt å peke litt utover det 

temaet dere skal skrive om, for eksempel sette det i et samfunnsperspektiv. På denne måten kan dere 

vise at det temaet dere skriver om går inn i større helheter og sammenhenger. (Pass på, dette må være 

kort.) En tommelfingerregel er at innledningen ikke bør være over en åttendedel av oppgaven. 

 

Hoveddel. 

I hoveddelen tar dere for dere de enkelte delene av oppgaven. Her skal dere vise til kjernelitteratur og 

eventuell annen litteratur, forskning, praktiske erfaringer, egne og andres meninger. Alt dere skriver 

her skal være relevant. Det betyr at det dere skriver må være relevant for å besvare oppgaven. Tonen i 

teksten må ikke være for påståelig, men heller ikke for beskjeden. Det er viktig å kunne vurdere for 

eksempel både fordeler og ulemper ved et forhold.  

 

Avslutning. 

Oppgaven skal ha en avslutning som for eksempel oppsummerer, konkluderer eller antyder nye 

spørsmål. Sjekk at dere har besvart oppgaveteksten! 

 

Logg. 

Det skal vedlegges oppgaven et refleksjonsnotat på 2 - 4 sider som beskriver prosessen i gruppa (dato, 

møtetid, tema for møte, hvem har gjort hva (husk å skrive kandidatnummer), samarbeidsklima osv.). 

Opplever dere underveis at noen ikke deltar slik de burde, så meld fra snarest. 

 

Lykke til! 

 
 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Vurderingskriterier 

Vedlegg 2: Emneplan med kjernelitteratur (fines også i Canvas) 
 

 



VEDLEGG 1 

Vurderingskriterier for FKI216 - Gruppeeksamen, høsten 2020. 
 
Presisering: Kriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i 
praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad 
av skjønn.  
 

Karakterbeskrivelse  Problemløsning 
og innhold  

Vurderingsevne 
og selvstendighet  

Språk, struktur og 
formalia  

 
Bestått 
 
Alle oppgavene må 
være besvart til minst 
en jevnt god prestasjon 
som er tilfredsstillende 
på alle eller de fleste 
områder. Gruppen må 
vise god 
vurderingsevne og 
selvstendighet på de 
viktigste områdene.  

Gruppen gir gode og til 
en viss grad 
begrunnede tolkninger 
av formulerte 
oppgaver.  
 
Gruppen viser god 

kunnskap om aktuell 

kjernelitteratur, men 

også noe kjennskap til 

litteratur utover denne. 

 

Det anvendes erfaringer 

som er velegnet for å 

belyse problemstillingen 

i teksten.  

Kildebruken til 
gruppen er aktiv eller i 
noen grad aktiv, og 
framstillingen kan til 
en viss grad veie 
synspunkter mot 
hverandre og 
argumentere for en 
konklusjon, men kan 
også la synspunkter 
stå mer uformidlet 
side om side. 
 
Gruppen evner stort 
sett å sette 
kunnskaper inn i en 
overordnet 
forståelsesramme.  
 
Teori og 
praksiseksempler 
brukes og stort sett 
med en rimelig kritisk 
distanse.  

Språket er stort sett 
godt og selvstendig. 
 
Teksten har en synlig 
struktur med 
innledning, 
argumenterende 
hoveddel og konklusjon.  
 

Litteratur og referanser er 

korrekt satt opp og 

formalia ellers er i 

overveiende grad oppfylt.  

 
Ikke bestått 
Prestasjon som ikke 
tilfredsstiller de faglige 
minimumskravene. 
Gruppen viser 
manglende 
vurderingsevne på 
viktige områder 
og/eller selvstendighet. 

Gruppen gir 
grunnleggende 
begrunnede og bare 
delvis relevante 
tolkninger av 
formulerte oppgaver.  
 
Gruppen viser liten 
eller ingen kunnskap 
om aktuell 
kjernelitteratur. 
 
Gruppen viser noe 
eller ingen kjennskap 
til annen litteratur 
med variabel relevans. 
Det anvendes i liten 
grad erfaringer som er 
egnet til å belyse 
problemstillingene i 
teksten.  

Kildebruken er 
overveiende passiv, og 
framstillingen preges 
av ubegrunnede 
meningsytringer og 
viser manglende evne 
til å gjennomføre en 
drøfting fram mot en 
konklusjon.  
 
Gruppen setter ikke 
kunnskaper inn i en 
overordnet 
forståelsesramme.  
 
Teori- og 
praksiseksempler er 
fraværende eller brukt 
på en uklar måte og 
uten tilløp til kritisk 
analyse.  

Framstillingen er 
forståelig, men språket 
er til dels uklart og/eller 
forvirrende, og med 
liten sammenheng og 
bruk av faguttrykk.  
 
Teksten har en viss 
struktur, men med 
mangler ved innledning, 
hoveddel eller 
konklusjon.  
 
Formalia er i liten eller 
ingen grad oppfylt.  

06. november 2020  

 Maj Britt Nyheim, Ingrid Birkelund og Lars Harald Eide 



VEDLEGG 2 
FKI216 Profesjonsfag - lærerrollen (10 sp)  

 

 

 

 

 

 

 

Innledning  

Profesjonsfaget er bygd opp omkring tre områder: Profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og 

profesjonsutvikling. I profesjonsfaget studeres spørsmål som angår utdanning, undervisning, 

oppdragelse og læring, samt vilkårene for dette. I emnet belyses teoretiske forståelser av barn 

og ungdoms utvikling og læring, sosialisering og danning. Gjennomgående betones betydningen 

av lærerutdanningen som profesjonsutdanning, og blant temaene som tas opp er lærerens 

profesjonalisme, etikk og handlingskompetanse. Profesjonsfaget skal bidra til å gi teoretiske 

kunnskaper for yrkesutøvelse, analyse av utdanningsfeltet og for å utvikle skole og profesjon, 

men faget skal også gi kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, 

undervisning og vurdering i grunnskolen (og i videregående opplæring) ut fra gjeldende læreplan. 

Profesjonsfaget skal altså utvikle kommende læreres evne til å se det unike ved det enkelte 

individ, til å samhandle med eleven, og til å stimulere dem til læring og utvikling. 

 

I forbindelse med skriftlige oppgaver introduseres og øves akademisk skriving. 
 

Mål  

Studenten skal: 

• kunne gjøre rede for hva rollen som lærer i kroppsøving innebærer med utgangspunkt i 

begreper om profesjonalisme og yrkessosialisering 

• ha kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som 

regulerer skolens virksomhet og om utfordringer knyttet til de praktiske og estetiske 

fagene generelt og kroppsøving spesielt 

• kunne analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og 

vurderingsformer med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis i 

grunnskolen, 

• kunne bidra til at alle elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter i muntlig, lesing, 

skriving, regning og bruk av digitale verktøy 

• kunne vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene 

og gjennomføre læringsrettede tilbakemeldinger og framovermeldinger 

 



 

Organisering og arbeidsformer  

Undervisningen er lagt til både høst- og vårsemesteret. Det brukes varierte undervisningsformer 

med utgangspunkt i kjernelitteraturen. Det kreves at studentene forbereder seg og er aktivt 

ansvarlige for egen og hverandres læring. Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt 

studentarbeid, gruppearbeid, studentframlegg og gjennomføring av praktiske oppgaver både på 

NIH og i skolepraksis. 

Arbeidskrav 

10 dagers skolepraksis må være godkjent før avsluttende vurdering i emnet. 
 

 

Vurdering  

• 80 % frammøte med aktiv deltakelse. 

• Gruppeeksamen. Bestått/Ikke bestått. Besvarelsen skal være på maks 6 000 ord. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom 

plagiatkontrollprogrammet Urkund. 
 

 

 

Kjernelitteratur  

UTDRAG FRA 2 BØKER: 

Annerstedt, C. (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Multicare Förlag. 

Disse 2 kap. skal leses til EMNET Læreplanarbeid: 

Kap. 2. s. 25-49. 

Kap. 5. s. 95-111. 

* Disse 4 kap. skal leses til EMNET Undervisningsprinsipper:  

Kap. 4. s. 77-94. 

Kap. 6. s. 113-148. 

Kap. 7. s. 149-166.  

Kap. 8. s. 167-182.  

* Boka finner du til lån i bibliteket her: ORIA 

Engelsen, B. U. (2015). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor? 

Skrevet mot LK06: Læreplan for kunnskapsløftet (7. utg.) Gyldendal Akademisk. 

Disse 3 kap. skal leses til EMNET læreplanarbeid: 

Kap. 1. s. 17-38. 

Kap. 2. s. 39-57. 

Kap. 5. s. 100-123. 

Dette kap skal leses til EMNET Profesjon - kunnskap, utøvelse og utvikling: 

Kap. 3. s. 58-76. 

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/NIH:default_scope:BIBSYS_ILS71516582620002201


Dette kap. skal leses til EMNET Elevvurdering: 

Kap. 6. s. 124-158. 

* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA 

** Denne boka finnes som lydbok hos NLB  

NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken. 

 

1 DIGITALT KOMPENDIUM somligger i Canvas: 

Eide, L. H.  (Red.) (2020). FKI216: Profesjonsfag - Lærerrollen: Høsten 2020 (Digitalt 

kompendium). Norges idrettshøgskole. 

** Denne (PDF) ligger i Canvas. 

 

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-

standarden:  

Lærerrollen: 

Imsen, G. (2016) Møtet med læreryrket. I G. Imsen, Lærerens verden: Innføring i generell 

didaktikk (5. utg.) (s. 15-36). Universitetsforlaget. 

 

Læreplanarbeid: 

Hallås, O. (2009). Kroppsøvingsfaget og de grunnleggende ferdighetene. I H. Traavik, O. Hallås 

& A. Ørvig (Red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 259-275). Universitetsforlaget. 

 

Elevvurdering: 

Engh, R. (2011). Vurdering for læring. I R. Engh, Vurdering for læring i skolen: På vei mot en 

bærekraftig vurderingskultur (s. 55-71). Høyskoleforlaget 

 

Lærerrollen: Undervisningsprinsipper: 

Moe, V. F., & Standal, Ø. F. (2013). Praktisk kunnskap og læring i kroppsøving. I G. Langfeldt & 

V. F. Moe, Å lære å bli lærer. (s. 162-179). Gyldendal Akademisk. 

Stene, F. (1973). Instruksjon. I F. Stene, Pedagogisk metodikk (2. utg.) (Kroppsøving i skolen; 1) 

(s. 94-97). Universitetsforlaget. 

Stene, F. (1973). Problemmetoden. I F. Stene, Pedagogisk metodikk (2. utg.) (Kroppsøving i 

skolen; 1) (s. 81-93). Universitetsforlaget. 

 

 

3 ELEKTRONISKE ARTIKLER: 

Læreplanarbeid: 

Arnold, P. J. (1980). Movement, physical education and the curriculum. Physical Education 

Review, 3(1), 14-17. 

* Denne PDF-en ligger i Canvas. 

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/NIH:blended_scope:BIBSYS_ILS71489288110002201
http://www.nlb.no/bli-laner/vilkar-for-innmelding-bokmaal


(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.) 

Ommundsen, Y. (2013). Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving: Et viktig bidrag til 

elevenes allmenndanning og læring i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 97(2), 155-166. 

https://www.idunn.no/npt/2013/02/fysisk-motorisk_ferdighet_gjennom_kroppsving_et_viktig_b 

** Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken. 

 

Elevvurdering: 

By, I.-Å. (2015). Veiledning for vurdering med karakter i kroppsøving i grunnskolen og 

videregående opplæring (2. utg.). Norges idrettshøgskole. 

* Denne PDF-en ligger i Canvas. 

(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.) 

 

 

6 LÆREPLANER: 

Kunnskapsdepartementet. (2015). Kunnskapsløftet: Generell del av læreplanen. Regjeringen. 

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/ 

* Denne finnes online:  

Kunnskapsdepartementet. (2020). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. 

Regjeringen. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/ 

* Denne finnes online: Klikk på denne lenken. 

Utdanningsdirektoratet. (2015). Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012: Her finner du 

informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring 

[Rundskriv]. Regjeringen. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-

tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-8-2012/ 

* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.Utdanningsdirektoratet. (2015). Prinsipp for 

opplæringa: Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. 

http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Prinsipp-for-opplaringa/ 

* Denne finnes online:Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeverk for grunnleggende 

ferdigheter: Rammeverket er revidert i forbindelse med fagfornyelsen. Det reviderte rammeverket 

ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. november 2017. https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeverk/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/ 

* Denne finnes online: Klikk på denne lenken. 

Utdanningsdirektoratet. (2020). Kunnskapsløftet: Læreplan i 

kroppsøving (KRO01-05). https://www.udir.no/lk20/kro01-05 

* Denne finnes online: Klikk på denne lenken. 

 
 

https://www.idunn.no/npt/2013/02/fysisk-motorisk_ferdighet_gjennom_kroppsving_et_viktig_b
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-8-2012/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeverk/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeverk/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeverk/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
https://www.udir.no/lk20/kro01-05
https://www.udir.no/lk20/kro01-05
https://www.udir.no/lk20/kro01-05

