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Navn Fordypning i Fysisk fostring 

Engelsk navn Physical education 

Studiepoeng 20 + 15 

Heltid / deltid Heltid  

Type studium Valgbar fordypningsenhet i bachelorgraden 

Antall semester 2 semester 

Startsemester Høst 2014 

Kostnader  

Opptak lokalt 

Faglig kontaktperson Olav B. Lysklett 

Gjelder for studentkull  FLUHO 2012-15 

Godkjenning av fagplanen 
Godkjent av DMMH’s styre  

Sist revidert 
25:08:14: Årstall og kontaktperson (OBL/gif) 

06.06.13: Pensum (OBL/gif) 

17.08.11: Kathrine Bjørgen 

Kort om studiet 
Fordypningsenheten Fysisk fostring tar sikte på å gi studentene kunnskap om og erfaring 
i å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktiv lek for barn i ulike miljø 
til ulike årstider i barnehagen og barnehagens nærområde. 

Studiet gir studenter mulighet til å fordype seg i hvordan man tilrettelegger for barns 
motoriske og fysiske utvikling. Studiet kombinerer praktiske aktiviteter ute og inne med 
teori. Fordypningen kvalifiserer for arbeid i barnehager generelt men er også rettet mot 
spesielle typer barnehager som f. eks friluftsbarnehage, idrettsbarnehage og 
aktivitetsbarnehage 

Målgruppe 
Studenter på bachelor førskolelærerutdanning, FLUHO 

Opptakskrav 
Karakterer tidligere i studiet 
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Yrkesmuligheter  
Førskolelærer 

Læringsutbytte 
Ved fullført studium skal studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse: 

• Kan arbeide i barnehagen med å skape gode muligheter for fysisk og motorisk 
utvikling. 

• Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, 
verktøy og metoder innenfor fagområdet fysisk fostring.  

• Kan planlegge, lede og gjennomføre ulike typer fysisk aktivitet som bidrar til å gi 
barn gode utviklingsmuligheter 

• Har kunnskap om kroppens bygning og funksjon og de prinsipper som ligger til 
grunn for ulike bevegelsesmønstre (biomekanikk, anatomi og fysiologi) 

• Har ferdighet innen ulike former for friluftsliv. 

• Har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan påvirke barns helhetlige utvikling. 

• Kan bruke vitenskapelige metoder i et prosjektarbeid 

Innhold 
Studiet er delt inn i fire hovedtemaer som igjen er delt inn flere undertema. De fire 
hovedtemaene er:  

• Motorikk, lek og læring  

• Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn  

• Kropp, trening og helse  

• Friluftslivsaktiviteter  

 

Motorikk og leik, 5 studiepoeng 

− Barns bevegelsesutvikling  

− Lek og læring – i bevegelse  

− Observasjon av motorikk  

Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn, 3 studiepoeng 

− Didaktikk  

− Idrettspedagogikk  

Kropp og trening, 5 studiepoeng 

− Anatomi og Fysiologi  

− Fysisk aktivitet og helse  

− Treningslære og bevegelseslære  

Friluftsaktiviteter, 7 studiepoeng 

− Friluftsliv og uteaktiviteter  

− Orientering i nærmiljø, skog og fjell  

− Ski- og snølek 
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Organisering og arbeidsmåter 
Undervisningen på fordypningsenheten vil gå over 2 semestre. Det vil bli noe nettbasert 
kommunikasjon, oppgaver og studier individuelt eller i gruppe. 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. 

Studentene skal gjennomføre et større tverrfaglig praksisrelatert prosjektarbeid som skal 
dokumenteres gjennom en individuell bacheloroppgave. Denne delen utgjør 10 
studiepoeng fra fordypningen og 5 studiepoeng fra pedagogikk. Tema for prosjektet skal 
relateres til hovedemnene. Både tema og opplegg for oppgaven skal godkjennes av 
studiets faglærere og lærere fra pedagogikk. Disse er også veiledere. Det gis separat 
karakter for bacheloroppgaven. 

I studiet inngår 2 ukers praksis som en del av de 5 ukene med praksis i 3. studieår. Det 
utarbeides egen plan for denne perioden.  

Emnebeskrivelse  

Emnekode FYS334 

Navn hovedemne Fordypning Fysisk fostring 

Engelsk navn Physical education 

Studiepoeng 20 stp 

Undervisningsperiode Høst - Vår  

Emneansvarlig Olav B Lysklett 

Arbeidskrav 
1. Godkjent oppgave om naturlekeplassen. 
2. Godkjent observasjonsoppgave av barns motorikk. 
3. Godkjent oppgave hvor studenten skal lage en didaktisk plan og gjennomføre det 

planlagte opplegget i praksis. Innholdet i planen skal begrunnes med aktuell teori. 
4. Deltakelse på tre overnattingsturer. 

Vurdering 
For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent alle arbeidskrav. 

Fordypningsenheten i Fysisk fostring består av to emner der vurderingen i det ene emnet 
består av en skriftlig mappe og en skriftlig eksamen, og det andre emnet består 
vurderingen av en bacheloroppgave. 

 

Emnekode FYS334SEK 

Navn delemne Fordypning Fysisk fostring 

Studiepoeng  

Prosentandel av 
karakter 60 % 
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Undervisningsperiode Høst - Vår  

Eksamensform Skriftlig eksamen  

Varighet eksamen 4 timer 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

Emnekode FYS334MAP 

Navn delemne Fordypning Fysisk fostring 

Studiepoeng  

Prosentandel av 
karakter 40 % 

Undervisningsperiode Høst - Vår 

Eksamensform Skriftlig eksamensmappe med to mappebidrag.  

Varighet eksamen  

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

Hovedemne 2 

Emnekode BAC-HO02 

Navn emne Bacheloroppgave Pedagogikk og fysisk fostring 

Engelsk navn  

Studiepoeng 15 stp (derav 5 fra pedagogikk) 

Undervisningsperiode Høst - vår  

Emneansvarlig Olav B Lysklett 

Læringsutbytte 
Studenten skal etter studieåret ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at 
studenten: 

• har kjennskap til allmennvitenskapelige normer, grunnleggende vitenskapsteori 
og forskningsmetodikk 

• viser evne til å formulere og avgrense et utdanningsvitenskapelig og/eller 
fagdidaktisk problem 

• viser en utviklet evne til å undersøke et problem med en relevant metode 
• viser evne til å gjøre rede for sitt arbeid i form av en større oppgave 

(bacheloroppgave) 
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Arbeidskrav 
Godkjent muntlig presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven. 

Vurdering 
For å få bacheloroppgaven endelig vurdert, må studenten ha fått godkjent arbeidskravet. 

Studiets faglærere og lærere fra pedagogikk vurderer bacheloroppgaven. 

Eksamen 

Emnekode BAC-HO02 

Navn emne Bacheloroppgave, Pedagogikk og fysisk fostring 

Studiepoeng 15 stp (derav 5 fra pedagogikk) 

Prosentandel av 
karakter 100 

Undervisningsperiode  Høst – vår 

Eksamensform Individuell bacheloroppgave 

Varighet eksamen  

Sensur Intern sensur  

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

Pensum  

Pensum som har vært brukt ved tidligere avlagte eksamener i et fag eller emne kan ikke 
være pensum ved senere eksamener. Studentene må vurdere pensumlisten i forhold til 
tidligere avlagte eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen 
pensumlitteratur dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte 
eksamener. 
 

Ahlmann, L. (2008). Bevægelse og udvikling. København: Christian Ejlers forlag. (ss. 7-
155, utvalgte sider) 

Bagøien, T.E. (Red.). (2006). Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv. Oslo: Sebu forlag (227 
s.) 

Bagøien, T.E. & Storli, R. (2002). Lag en naturlekeplass. Oslo: Gyldendal. (93 s.) 

Berg, A. (2009). Å lære med hele kroppen. Multisensorisk læring i barnehage og skole. 
Oslo: Sebu Forlag (150 s.) 

Flemmen, A. (1990). Skileik. Skiopplæring. Oslo: Universitetsforlaget og Norges 
skiforbund. (ss. 7-157, 150 s.) 

Kaarby, K.M.E. & Sveine, H. (2001). Trygg i naturen med orientering. Rud: Norges 
orienteringsforbund. (39 s.) 

Konradsen, T.K., Nervik, L.R., Skjølsvold, E.M. og Stenset, W. (2013). La mæ få klar det 
sjøl. Ergonomi og pedagogikk i barnehagen. Oslo Sebu forlag (130 s.) 
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Nordbotten, G.L (2006). Barns Fysiske Utvikling. Hvordan stimulere barns fysiske 
utvikling? Høyskoleforlaget. 

Lysklett, O.B. (2013). Ute hele uka. Natur- og friluftsbarnehagen. Oslo: 
Universitetsforlaget. (204 s.) 

Løkken, G. og Søbstad, F. (2006). Observasjon og intervju i barnehagen. Oslo: 
Universitetsforlaget (114 s.) 

Sigmundsson, H. & Haga, M (2004). Motorikk og samfunn. En samfunnsvitenskapelig 
tilnærming til motorisk adferd. Oslo: Sebu Forlag. (180 s.) 

Sigmundsson, H. & Ingebrigtsen, J.E. (Red.) (2006). Idrettspedagogikk. 
Unversitetsforlaget, Oslo. ISBN: 82 15 00811 9. 

Vingdal, I.M. & Hollekim, I. (2001). Barn i naturen. Utfordring – opplevelse – læring. 
Oslo: Gyldendal. (ss. 8-143, 206-216, 247-304, 202 s.) 

Wilhelmsen, B.U, & Holthe, A. (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen – 
barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget  

 

På nett: 

Bjørgen, K. (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i 
barnehagens uterom, Nordisk Barnehageforskning, 5(2), 1–15. 
http://www.nordiskbarnehageforskning.no/  (16 s.) 
 

Giske, R., Tjensvoll, M. & Dyrstad, S.M. (2010). Fysisk aktivitet i barnehagen. Et 
casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer, Nordisk 
Barnehageforskning,  3(2), 53–62. http://www.nordiskbarnehageforskning.no/ (10 sider) 

 

Mjaavatn, P.E. & Fjørtoft, I. (2008). Barn og fysisk aktivitet – med hovedvekt på 
aldersgruppa 0-16 år. Bufetat. 
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Program%20for%20foreldrerettleiin
g/Temahefte/Barn%20og%20fysisk%20aktivitet.pdf (29 sider) 

 

Deles ut: 

Berg, A. 

Lysklett, O.B. (2011). Idrettsbarnehager – Hva er det for noe? I FoU i Praksis 2010. 
Løkensgard Hoel. T., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T, og Wæge, K. 
(Eds.) Tapir akademiske: Trondheim. 299-307 (8 sider) 

Sandseter, E. B. H. (2010). ‟Når det kile i magen må æ bare flir og hyl!!‟ Betydningen av 
barns risikofylte lek. I Ø. Kvello (Ed.) Barnas barnehage II. Barn i utvikling (s. 174-190). 
Oslo: Gyldendal Akademisk. (15 sider) 

 

Tileggspensum;  
Utdelt materiale ved forelesninger. 

+ selvvalgt pensum i forbindelse med Bacheloroppgaven (ca 400sider). 

Anbefalt tilleggspensum: 
Artikler i Fysisk fostring fordypning suppleringskompendium, 2004: Breivik, G. (1995). 
Om individets risikotaking. Oslo: Norges Idrettshøgskole (12 s.) 
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Mytting, I. (1995). Tur og underveispedagogikk. Kroppsøving nr. 4 1995 (s.13-16, 4 s.) 

Produkt- og elektrisitetstilsynet (1996). Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. (21 
s.) 

Sandseter, E.B.H. (2000). Spenningsbehov og risikomestring. Med naturen som arena. I 
K. Furuseth (Red.), Ut, naturligvis! Barn, natur og uteaktiviteter. Trondheim: DMMHs 
publikasjonsserie nr 2/2000. (15 s.) 

Schmidt, R. (2000). Motor learning and performance. Champaign III: Human Kinetics. 
(kap. 5, s. 123-147, kap. 9, s.2, kap.10, s. 255-287. 32 s.) 
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