
 

 

 

 

OPPGAVE 1. 

Del 1.  

Gjør rede for hvilke omstillinger lærerprofesjonen står ovenfor i dagens samfunn, og drøft deretter 

hvilke utfordringer dere tror dere vil møte som nyutdannet lærer på bakgrunn av omstillingene.   

Del 2. 

Dere er lærere i kroppsøving på 9. trinn.  

Lag en periodeplan med læringsmål for fire uker fra skolestart på høsten. Dere skal ta utgangspunkt 

i kompetansemålene nedenfor. Kompetansemålene skal operasjonaliseres til tydelige læringsmål for 

elevene. (Det er viktig at verbene i læringsmålene er så konkrete at det blir tydelig hva elevene skal 

kunne i slutten av perioden).  

Hva ønsker dere at elevene skal oppnå?  

Hvilke grunnleggende ferdigheter skal med? 

Hvilke fag kan dere samarbeide med? 

Begrunn planen og beskriv kort hva dere ønsker å legge vekt på i perioden og hvorfor. 

Beskriv videre hva som er kjennetegn på nivå Mestrer relatert til læringsmålene. 

Kompetansemål etter 10.trinn 

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar  

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre  

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader  

Del 3. 

Gjør kort rede for det deduktive og induktive undervisningsprinsipp og deres metoder.  

Drøft fordeler og ulemper med de ulike metodene. 

Ta utgangspunkt i minst to av læringsmålene i del 2 og lag et opplegg for ei økt/time hvor 

problemmetoden brukes. I opplegget skal også minst en av de fem grunnleggende ferdighetene 

være med som en naturlig del av økta. Beskriv aktivitetsoppgavene, analyseoppgavene og 

vurderingsoppgavene i form av spørsmål. (Minst fem aktivitetsoppgaver, fem analyseoppgaver og 

fem vurderingsoppgaver skal beskrives.) Begrunn planen. 

 

 



 

 

 

 

OPPGAVE 2. 

Del 1.  
 
Et mål for lærerutdanningen er at dere skal bli profesjonelle og autonome lærere. Gjør rede for hva 

dette vil si. Fagfornyelsen tredde i kraft 01.08.2020 og medfører endringer i skolen. Drøft muligheter 

og utfordringer for dere som nyutdannede lærere i forhold til innføringen av fagfornyelsen.  

Del 2. 

Dere er lærere i kroppsøving på 7. trinn.  

Lag en periodeplan med læringsmål for fire uker fra skolestart på høsten. Dere skal ta utgangspunkt 

i kompetansemålene nedenfor. Kompetansemålene skal operasjonaliseres til tydelige læringsmål for 

elevene. (Det er viktig at verbene i læringsmålene er så konkrete at det blir tydelig hva elevene skal 

kunne i slutten av perioden).  

Hva ønsker dere at elevene skal oppnå?  

Hvilke grunnleggende ferdigheter skal med? 

Hvilke fag kan dere samarbeide med? 

Begrunn planen og beskriv kort hva dere ønsker å legge vekt på i perioden og hvorfor. 

Beskriv videre hva som er kjennetegn på nivå Mestrer relatert til læringsmålene. 

Kompetansemål etter 7.trinn 

• gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø 

• forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere 

tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine  

• bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv 

• gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen  

Del 3. 

Gjør kort rede for det deduktive og induktive undervisningsprinsipp og deres metoder.  

Drøft fordeler og ulemper med de ulike metodene. 

Ta utgangspunkt i minst to av læringsmålene i del 2 og lag et opplegg for ei økt/time hvor 

problemmetoden brukes. I opplegget skal også minst en av de fen grunnleggende ferdighetene være 

med som en naturlig del av økta. Beskriv aktivitetsoppgavene, analyseoppgavene og 

vurderingsoppgavene i form av spørsmål. (Minst fem aktivitetsoppgaver, fem analyseoppgaver og 

fem vurderingsoppgaver skal beskrives.) Begrunn planen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

OPPGAVE 3. 

Del 1.  

Elevene skal ifølge lov og forskrift lære å vurdere seg selv/egenvurdering.  

Gjør rede for og drøft egenvurdering. Gi eksempler på hvordan dere som lærere vil legge til rette slik 

at elevene utvikler sine ferdigheter i å vurdere seg selv i kroppsøving.  

Del 2. 

Dere er lærere i kroppsøving på 7. trinn.  

Lag en periodeplan med læringsmål for fire uker fra skolestart på høsten. Dere skal ta utgangspunkt 

i kompetansemålene nedenfor. Kompetansemålene skal operasjonaliseres til tydelige læringsmål for 

elevene. (Det er viktig at verbene i læringsmålene er så konkrete at det blir tydelig hva elevene skal 

kunne i slutten av perioden).  

Hva ønsker dere at elevene skal oppnå?  

Hvilke grunnleggende ferdigheter skal med? 

Hvilke fag kan dere samarbeide med? 

Begrunn planen og beskriv kort hva dere ønsker å legge vekt på i perioden og hvorfor. 

Beskriv videre hva som er kjennetegn på nivå Mestrer relatert til læringsmålene. 

Kompetansemål etter 7.trinn 

• gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø 

• forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere 

tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine  

• bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv 

• gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen  

Del 3. 

Gjør kort rede for det deduktive og induktive undervisningsprinsipp og deres metoder.  

Drøft fordeler og ulemper med de ulike metodene. 

Ta utgangspunkt i minst to av læringsmålene i del 2 og lag et opplegg for ei økt/time hvor 

problemmetoden brukes. I opplegget skal også minst en av de fem grunnleggende ferdighetene 

være med som en naturlig del av økta. Beskriv aktivitetsoppgavene, analyseoppgavene og 

vurderingsoppgavene i form av spørsmål. (Minst fem aktivitetsoppgaver, fem analyseoppgaver og 

fem vurderingsoppgaver skal beskrives.) Begrunn planen.  



 

 

 

 

OPPGAVE 4. 

Del 1. 

«Grunnleggende ferdigheter i fag» blir sterkt vektlagt i både i Kunnskapsløftet og i Fagfornyelsen 

både i Overordnet del – verdier og prinsipper og i «Læreplan i kroppsøving». Gjør rede for hvorfor 

grunnleggende ferdigheter blir sett på som viktig.  

Drøft hvordan dere som lærere i kroppsøving kan bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene 

ved å integrere de i undervisningen. Reflekter særlig over hvordan det kan arbeides med digitale 

ferdigheter i kroppsøving.  

Del 2. 

Dere er lærere i kroppsøving på 9. trinn.  

Lag en periodeplan med læringsmål for fire uker fra skolestart på høsten. Dere skal ta utgangspunkt 

i kompetansemålene nedenfor. Kompetansemålene skal operasjonaliseres til tydelige læringsmål for 

elevene. (Det er viktig at verbene i læringsmålene er så konkrete at det blir tydelig hva elevene skal 

kunne i slutten av perioden).  

Hva ønsker dere at elevene skal oppnå?  

Hvilke grunnleggende ferdigheter skal med? 

Hvilke fag kan dere samarbeide med? 

Begrunn planen og beskriv kort hva dere ønsker å legge vekt på i perioden og hvorfor. 

Beskriv videre hva som er kjennetegn på nivå Mestrer relatert til læringsmålene. 

Kompetansemål etter 10.trinn 

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar  

• bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang 

for andre  

• anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader  

Del 3. 

Gjør kort rede for det deduktive og induktive undervisningsprinsipp og deres metoder.  

Drøft fordeler og ulemper med de ulike metodene. 

Ta utgangspunkt i minst to av læringsmålene i del 2 og lag et opplegg for ei økt/time hvor 

problemmetoden brukes. I opplegget skal også minst en av de fem grunnleggende ferdighetene 

være med som en naturlig del av økta. Beskriv aktivitetsoppgavene, analyseoppgavene og 

vurderingsoppgavene i form av spørsmål. (Minst fem aktivitetsoppgaver, fem analyseoppgaver og 

fem vurderingsoppgaver skal beskrives.) Begrunn planen. 
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