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SKRIFTLIG EKSAMEN I SKØYTER 

 
Oppgave 1. (8 poeng): 

Du skal som lærer for en 5. klasse ha et kurs med grunnleggende skøyteteknikk som tema. Ta 

utgangspunkt i den spesifikke skøyteteknikken gang fremover. De fleste av elevene er 

nybegynnere på skøyter. Beskriv hvordan du metodisk hadde gått frem med 

begynneropplæringen på skøyter. Begrunn din fremgangsmåte. 
 

 
 

Oppgave 2. (8 poeng): 

Trekk sammenlikning mellom bandy og ishockey når det gjelder : 

  

a) Hvordan spillet startes (for eksempel etter at det scores mål). 

b) Køllene som benyttes. 

c) Offsideregelen. 

d) Hva som er lovlig og ikke lovlig når en skal erobre ballen/pucken fra en motspiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENSORVEILEDNING 

Oppgave 1. (8 poeng): 

Rammebetingelser  

- her bør det fremgå elevtall, anlegg og utstyr, sikkerhet med hjelm. -mål for kurset; utvikle 

allsidig skøyteferdighet (hovedmål), grundig innlæring av gang forover (delmål). 

 

Metodikken for begynneropplæring gang forover bør inneholde 

Innlæringsstegene: 

-fri utprøving av helheten 

-balanse 

-fraspark 

-tyngdeoverføring 

-rytme 

-helhet 

 

Begrunnelse 

- starte fritt så elevene selv kan gjøre erfaringer -start enkelt (kanskje tenke at noen trenger 

kasse/hjelp) -progresjon fra enkelt til helhet -motivasjon gjennom leikøvinger, 

tilbakemeldinger, hjelpe hverandre 

 

 

 
 

Oppgave 2. (8 poeng): 

 

A) Bandy starter med avslag på midten av banen (lik fotball). 

Ishockey starter med dropp i midtsirkelen. Dommeren slipper pucken mellom en spiller fra 

hvert av lagene. Øvrige spillere må stå utenfor droppsirkelen (4,5 meter unna). 

 

B)  Bandykøller er kortere enn ishockeykøller og når ca til navlen på spilleren. Den får 

være maksimalt 125 cm lang og får ikke ha bøyd kølleblad (bladet skal være 

symmetrisk). I bandy står målvakt uten kølle. 

Ishockeykøllen er lenger og når ca til hakespissen på spilleren. Målvakten i ishockey står med 

en sk. keeperspak hvor bladet og nederste del av skaftet er bredere . 

De fleste køller er gjorde i karbonmateriale på toppnivå per dags dato. I bandy benyttes 

fortsatt en del tre køller. 

 

C)  Offside i bandy er lik som i fotball dvs.  - En spiller er offside når spilleren befinner 

seg på motpartens banehalvdel og det er færre enn to motspillere mellom spilleren og 

motpartens kortlinje i det øyeblikk ballen spilles av en medspiller.                                                                                                 

Se definisjon av offsideregelen http://www.bandyforbundet.no/?p=8434 

Offside i ishockey skjer ved den offensive blå linjen: - For å kunne gå inn i angrepssonen så 

må pucken være den første av de 5 på angripende lag som krysser den blå linjen. Du kan altså 

ikke krysse den blå linjen før pucken (med begge skøytene), da dømmes offside og pucken 

droppes rett utenfor blå linje.  

 

D)  Enkelt forklart så kan man i ishockey takle spilleren som har pucken og erobre den. I 

bandy må man ta ballen og ikke den ballførende spilleren. I ishockey er det lov å 



"vippe" opp køllen på motspilleren og erobre pucken. Det er absolutt ikke lov i bandy. 

Uansett ikke lov å slå på køllen i noen av idrettene. 

 

PENSUM SKØYTER 

Ut på skøyter (2007), Per Wright, Akilles forlag 138 s 

Regler for ishockey. Web-adresse: 

 https://www.sportmember.no/nb/sportsregler/ishockey-regler 

Regler for bandy. Web-adresse NBF:  

https://bandyforbundet.no/?p=5740&mAct=5743&mID=71 

 
 

 

Skala totalkarakter for 
skøyter maks 16  poeng 

A 89-100 %  = 15-16  p 

B 77-88 % = 12-14 p 

C 65-76 % = 11-13 p 

D 53-64 % = 9-10 p 

E 41-52 % = 7-8  p 

F <41 % 
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