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OPPGAVE 

Du begynte som kroppsøvingslærer ved en videregående skole denne høsten. Dere har 

akkurat kommet i gang med andre semester når du får vite at en av dine kolleger er blitt 

langtidssykemeldt. Du har tidsressurs igjen på arbeidsplanen din og er ledig i de timene din 

kollega har faget Treningslære med første året idrettsfag. Det er altså en klasse på Vg1 hvor 

Læreplan i treningslære (IDR02-03) etter LK20 er innført.  

Du får ansvar for Treningslære med denne klassen de kommende tre ukene. På timeplanen 

har klassen Treningslære en dobbelttime (1,5 timer) en gang i uka, med start fra i morgen. 

På halvårsplanen står det at de skal begynne med nytt tema fra timene i morgen. Temaet er 

idrettsskader, og det er avsatt akkurat de kommende tre ukene til dette tema. Du har 

mulighet til å bruke både sal og vanlig klasserom i de timene du skal ha ansvar for klassen. 



 

På grunn av gratisprinsippet i skolen og påvente av nye læreverk i fagfornyelsen, bruker 

elevene på Vg1 en lærebok fra 2012: «Treningslære» fra Gyldendal av forfatter Asbjørn 

Gjerset med flere. I den er det et eget kapittel om idrettsskader, s. 332-351. Dette er den 

litteraturen som alle elevene i utgangspunktet har tilgang til. 

 

Du skal lage en plan for de tre ukene med Treningslære for denne Vg1 klassen på idrettsfag. 

Videre skal du skrive en refleksjonstekst der du kommenterer planen og grunngir dine valg 

med teori og erfaringer fra egen praksis (Læreplanverk og styringsdokumenter for skolen 

regnes også som teori). Refleksjonsteksten skal også beskrive hvordan du vil arbeide med 

vurdering underveis i disse timene, og drøfte hvordan det opplegget du har planlagt kan 

bidra til opplæringens overordnete målsettinger. 

 


