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Navn Barns lek og læring i naturen 
Nynorsk Barns leik og læring i naturen 
Engelsk Children`s play and learning in nature 
Studiepoeng 30 
Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid 
Type studium Fordypningsenhet BLU Bachelor nivå 
Antall semester 2 
Startsemester Høst 2016 
Kostnader Utgifter til transport, overnatting og felles mat 

på turer 
Opptak Lokalt opptak 
Faglig kontaktperson Olav B Lysklett 
Studentkull 2014-2017 
Godkjent av styret ved DMMH  
Sist endret 18.04.2016 
 

Om fordypningen 
Lek, læring og aktivitet utendørs er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, 
uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Det fysiske miljøet i barnehagen er viktig for 
barns trivsel, opplevelser, lek og læring og naturen er en pedagogisk ressurs som gir 
muligheter for mange ulike aktiviteter og opplevelser.  
Utelek har lange tradisjoner i norske barnehager. Undersøkelser viser at 70 % av tiden 
brukes ute om sommeren og 31 % om vinteren. Spesielt vektlagt er uteleken i natur- og 
friluftsbarnehager. Det er viktig at barnehagelærere har kunnskap og kompetanse om 
mulighetene for lek og læring som ligger i barnehagens nærmiljø. En dypere forståelse for og 
kunnskap om natur, samt respekt for det som lever vil øke naturopplevelsen.  Fokus på 
biologisk mangfold, økologi, aktiviteter og opplevelser i natur er viktig for forståelse for 
bærekraftig utvikling. Ved å oppleve, leke i, og lære om natur kan barn få en begynnende 
forståelse for hvordan naturen kan brukes og misbrukes.  

I denne fordypningen legges det vekt på å utvikle studentenes forhold til natur gjennom 
ulike metoder som blant annet turer og læringsaktiviteter i ulike miljø. Det er et mål å gi 
studentene gode holdninger til aktiviteter i barnehagens nærmiljø og i naturen. Grønn 
pedagogikk er viktig for studentens arbeidshverdag. Studenten skal få praktisk erfaring og 
kunnskap om barnehagen som arena for lek og læring med vekt på bruk av natur og 
uterommet. Fordypningsenheten skal stimulere til allsidig og kvalitetsbevisst uteaktivitet og 
øke bevisstheten om nødvendigheten av å ta vare på de ulike naturmiljøene og organismene 
som lever der. 

 

Målgruppe 

Fordypningen er tilrettelagt for studenter som har fullført to år av en treårig 
barnehagelærerutdanning 
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Opptak og rangering 

Opptak til fordypningene foregår i vårsemesteret i 2. studieår. Studieplassene tildeles og rangeres på 

grunnlag av oppnådd resultat hittil i studiet.  

Nivå, varighet og omfang 
Fordypningens omfang er på 30 studiepoeng, og emnet inngår som en del av tredje studieår i 
bachelorprogrammet Barnehagelærerutdanning Heltid (BLUHO). Emnet går over to semester, med 
oppstart høst. Studiepoengene er fordelt mellom lærerutdanningsfagene fysisk aktivitet og helse (13 
stp), naturfag med miljølære (11 stp) og pedagogikk (6 stp).  

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Undervisningen på fordypningsenheten går over to semester. I tillegg til forelesninger, vil 
gruppediskusjoner, øvelser, arbeid med case og selvstendig innsamling av informasjon være viktige 
arbeidsmåter i fordypningsenheten. Undervisningen vil foregå både innendørs og utendørs. 
Overnattingsturer og ekskursjoner er en viktig del av fordypningen. Det er obligatorisk oppmøte på 
all undervisning. Det vil bli noe nettbasert kommunikasjon, med oppgaver og studier individuelt eller 
i gruppe 

Studiet avsluttes med muntlig eksamen, samt en mappeeksamen. Oppgaven til mappeeksamen 
leveres ut tidlig i studiet og et tilnærmet ferdig utkast leveres til veiledning underveis i studiet. 
Endelig versjon leveres til eksamen. 

I forbindelse med turer og ekskursjoner må kostnader til transport, overnatting og noe felles mat 
dekkes av studentenes egne midler. Dette organiseres i form av innbetaling til en felles klassekasse. 
Kostnaden er ca. kr 500.- pr person pr semester. 

Praksis 

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning der teori og praksis er to likeverdige 
kunnskapskilder som må sees i sammenheng. Praksisopplæringen inngår derfor som en integrert del 
av fordypningen. Det vises til Praksishåndboka, Retningslinjer for praksisopplæring i 
barnehagelærerutdanningen ved DMMH og til Studieplan for Bachelor Barnehagelærerutdanning 
Heltid for gjeldende studentkull for utfyllende informasjon som beskriver gjennomføring av, innhold 
og vurdering av praksis 3. studieår. Det kreves at studenten setter seg nøye inn i disse dokumentene. 

I praksisperioden tredje studieår skal studenten gjennomføre 25 dager i barnehagepraksis. I denne 
perioden inngår tre uker med lederansvar med vekt på innholdet i fordypningsemnet.  
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EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode BHFOR3530 
Emnenavn Barns lek og læring i naturen 
Faglig nivå Bachelor nivå 
Omfang 30 
Undervisningssemester Høst og vår 
Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav 
Anbefalte forkunnskaper  
Emneinnhold 

Emnet består av følgende tema: 
Tema 1: Ut på tur - Lek og læring i naturen gjennom året 
Tema 2: Barnehagelæreren i naturen 
Tema 3: Mennesket og natur i samspill - økologi og bærekraftig 
                utvikling 

Forventet læringsutbytte Studenten skal etter gjennomført emne ha kunnskap, ferdigheter 
og generell kompetanse innenfor fagområdet, slik beskrevet i disse 
tema:  
Tema 1: Ut på tur - Lek og læring i naturen gjennom året  
Studenten: 

• Har kunnskap om friluftslivets tradisjoner i Norge og om 
ulike barnehagers bruk av natur 

• Har kunnskap om bruk av naturmaterialer 
• Har kunnskap om artsmangfoldet i ulike naturtyper og kan 

bruke dette didaktisk sammen med barn  
• Har kunnskap om barnekroppen og hvordan lek og læring i 

naturen kan påvirke barn 
Tema 2: Barnehagelæreren i naturen 
Studenten: 

• Har grunnleggende ferdigheter i friluftsliv og kan 
tilrettelegge aktiviteter for barn i ulike miljø gjennom året 

• Har kunnskap og kompetanse om personalets rolle i 
uteleken 

• Kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et 
endrings- og/eller utviklingsarbeid med tanke på barns lek 
og læring i naturen 
 

Tema 3: Mennesket og natur i samspill - økologi og bærekraftig  
                utvikling 
Studenten: 

• Har kunnskap om avhengighetsforholdet mellom planter, 
dyr og insekter, og betydningen dette har for bærekraftig 
utvikling  

•  Har kunnskap og ferdighet til å bruke barnehagens 
nærmiljø til å fremme barns forståelse for  å ta vare på 
organismene som lever der 

• Har kompetanse til å sette ulike sider ved barns friluftsliv 
inn i en verdimessig sammenheng 
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Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og 
godkjent for å få eksamensrett i emnet: 

1. Aktivitetsdag i en barnehage. Planlegging og 
gjennomføring i gruppe. Skriftlig, gruppevis rapport. 
Danner grunnlag for mappebidrag 2. 

2. Overnattingsturer. Obligatorisk deltakelse  
3. Naturlekeplassen. Skriftlig, individuell oppgave 
4. Livsprosesser i naturen. Praktisk prosjekt. Muntlig, 

gruppevis fremføring 
5. Tur i barnehagen. Didaktisk planlegging, gjennomføring og 

evaluering. Skriftlig, individuell rapport. Danner grunnlag 
for mappebidrag 2. 

 
Det stilles krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen 
  

Mappebidrag 
 

Eksamensmappen inneholder følgende 3 mappebidrag: 
1. Øko-bok. Gruppeoppgave  
2. Refleksjoner rundt arbeidskrav 1 og 5. Individuell oppgave. 
3. Barnehagens nærområde året rundt. Individuell oppgave. 

Gruppeoppgaver bearbeides etter veiledning og leveres som 
individuelt mappebidrag i eksamensmappa. 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell muntlig 
eksamen 
 
Individuell skriftlig 
mappeeksamen 

60 % 
 
 
 
40 % 

Ca 20 minutter pr 
student 
 
3 mappebidrag. 
Totalt ca 30 sider 

 A-F 
 
 
A-F 

Intern og 
ekstern 
 
Intern og 
ekstern 

Vår  
 
 
Vår 

Emneansvarlig Olav Bjarne Lysklett 
Vektingsreduksjon  
Læremidler/Pensum 

Pensum kommer senere.  
 

 

 


