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OPPGAVE 1 

Ta utgangspunkt i artikkelen til Sørensen & Kahrs (2011) og ny rapport om idrett for 

personer med funksjonsnedsettelser i Norge: rapport-2020--idrett-for-mennesker-med-

funksjonsnedsettelser.pdf (idrettsforbundet.no) 

Gjør rede for hvilke utfordringer integreringen av personer med funksjonsnedsettelser i idrett 

har og har hatt i Norge. Anvend litteraturen over og egne erfaringer fra digital praksisuke til å 

drøfte hva som skal til for at integreringsmodellen skal fungere godt.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/70ae151872224b9fad4d46a552a5b038/rapport-2020--idrett-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelser.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/70ae151872224b9fad4d46a552a5b038/rapport-2020--idrett-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelser.pdf


OPPGAVE 2 

Læreplanverket, overordnet del og læreplan i kroppsøving gir klare føringer for at 

kroppsøvingsfaget skal være en inkluderende læringsarena for alle.  

Du er i jobb som idrettspedagog ved Beitostølen Helsesportsenter og har fått forespørsel fra 

rektor ved Snevangen skole om å bidra med veiledning i arbeidet med å skape et mer 

inkluderende kroppsøvingsfag. Du har takket ja til oppdraget og skal delta i neste 

samarbeidsmøte. Både kroppsøvingslærer, foreldre og skole- og helsepersonellet er usikre 

på hvordan de skal gå frem for at Lise som har cerebral parese (CP) skal kunne delta i 

klassefellesskapet. Lise går nå i 8. klasse.  

Anvend kapittel 1 og 6 i Standal & Rugseth (2015) som utgangspunkt når du skal veilede 

både foreldre og fagpersoner i samarbeidsmøte. Gjør rede for hva du vil vektlegge og 

begrunn hvorfor du mener det er sentralt for å skape et inkluderende kroppsøvingsfag.    

 

 

 

 


