
 

 

FKI226 skriftlig eksamen høsten 2020 

1. Du er kroppsøvingslærer for 6-klassinger; de er 24 elever. Du har planlagt å lære dem 

høydehopp. Beskriv hvordan du ville lagt opp en seanse på 45 min. Du har tilgang til en 

friidrettsbane med to høydehoppmatter. 

Sensorveiledning: Start oppvarmingen med lett bevegelse, relativ rolige bevegelser, som hermegåsa 

der det settes størst krav til balanse, bevegelighet og smidighet. Leker som «stiv-heks» kan brukes 

deretter; f.eks. i grupper på 4-6 elever innenfor et avgrenset område (ikke for stort). Enkle 

turnøvelser på gress er fint for å få brukt hele kroppen. Oppvarmingen kan avsluttes med 

hoppvarianter, som indianerhopp og høydehopp-liknede øvelser: f.eks. satse med ett bein og rotere 

360°. 

Klassen bør deles i to når det er to matter tilgjengelig. Prøv å unngå kødannelse. For å ha kontroll på 

to grupper, kan 1-2 elever utpekes som medhjelpere; f.eks. noen som driver med friidrett og kan 

hjelpe de andre. 

Tilløpet bør være kort i starten, 3-5 steg. Saksehopp er en fin startøvelse. Hoppingen kan avbrytes 

med å prøve å løpe i bue. Tilbake ved høydematta, kan barna prøve å hopp med buet tilløp (5-7 

steg), men fortsatt saksehopp. Deretter kan de trene på å hoppe over liste/strikk med ryggen først: 

Det kan gjøres som stille høyde med to-beinssats; gjerne fra en kasse, så det blir litt «flytid». 

Avslutningsvis, kan de prøve å hoppe og passere med ryggen først. Hvert barn bør få 5-10 hopp med 

siste øvelse/«ordentlig» høydehopp. 

Bruk av strikk istedenfor list, gjør det litt mindre skummelt og lettere å fokusere på teknikk og 

innlæring. 

Så langt det lar seg gjøre bør øvelsene demonstreres (øvelsesbilde), og verbale forklaringer bør være 

enkle og konsise. Det bør gis kun 1-2 arbeidsoppgaver av gangen: «Løp i bue, fortere og fortere og 

strekk deg opp i været!» 

Rammene for timen bør være relatert til den aktuelle aldersgruppen. Aldersgruppen bør derfor 

nevnes og beskrives til en viss grad.  

 

2. I friidrett er det typisk at man trener ulike hjelpeøvelser eller deløvelser i tillegg til den helt 

spesifikke treningen. Beskriv 3-5 slike hjelpeøvelser for lengdehopp: Si noe om hensikten og 

om hvordan man kan regulere vanskelighetsgraden i øvelsene.  

 

Sensorveiledning:  

1. Akselererende løping: I lengde er farten på planken avgjørende, og det er derfor viktig å 

trene på å ha stor fart på planken. 

2. Få opp svingbenet (med spiss knevinkel) og oppnå et hensiktsmessig vertikalt løft. For å 

oppnå dette kan man plassere en hindring relativt nær planken, som en lav hekk/kasse, som 

man skal hoppe over.  

3. Stille lengde for å øve på landing. Landingen i lengde er viktig og ved stille lengde kan man få 

mange hopp uten at man blir så sliten (unngår tilløpet) 



4. Satsrytme: Gode lengdehoppere senker kroppens tyngdepunkt i nest siste steg, for å få et 

godt stem. Denne satsrytmen kan øves inn med å ta et litt lengre nest siste steg og et litt 

kortere siste steg. Man kan tegne sirkler på bakken der man skal sette hver fot for å fasilitere 

dette.  

På alle eksemplene bør det gis forslag til å regulere vanskelighetsgraden. Det er også relevant å 

trekke inn alder og ferdighetsnivå. 

 


