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Bakgrunn
Fysisk aktivitet og helse, (15 stp) er tittel på et eksisterende mastergradsemne i utdanningsvitenskap.
Dette emnet setter fysisk aktivitet og helse inn i et samfunnsperspektiv.
Fysisk aktivitet er bl.a. viktig i forhold til både forebygging og behandling av ulike helsetilstander, og
flere masterkandidater på mastergradsprogrammet i helsefag har vist interesse for temaet fysisk
aktivitet og helse i sine oppgaver.
Flere masterstudenter fra helsefag har også hatt veileder fra faggruppen i idrett.
På denne bakgrunnen har det vært samtaler på fagnivå for å kartlegge muligheten for å tilby et 10studiepoengsemne for studenter på Det helsevitenskapelige fakultet, og tilby dette fra høsten 2018.
IGIS søker om å opprette emnet Fysisk aktivitet og helse, 10stp, for masterstudenter ved Det
helsevitenskapelige fakultet.

Vurdering:
Dette emnet er et eksempel på et interessant og viktig samarbeid på tvers av fakultets- og
instituttgrenser.
Det Kvalitetsutvalget skal vurdere i denne sammenhengen er hvordan det vedlagte 10stp emnet og
det etablerte 15stp emnet står i forhold til hverandre. Masterstudentene fra Det helsevitenskapelige
fakultet som tar 10 stp og masterstudentene som tar 15sp skal ha felles undervisning.
Vi stiller spørsmål om det kommer klart frem hva studentene som tar 10 stp ikke skal ta del i av
undervisning, arbeidskrav og prøving sammenlignet med emnet på 15stp. Det vi har identifisert av
endringer er som følger:
Under arbeidskrav er en skriftlig oppgave redusert fra 2000 ord til 1500 ord. Individuell skriftlig
eksamen er redusert fra 14 dager 4000 - 10 dager 3000 ord. Det er også noe reduksjon i antall sider
pensum.

Vi ber kvalitetsutvalgets medlemmer lese begge emnebeskrivelsene og ta stilling til om forskjellen på
emnene tilsvarer 5 studiepoeng:
http://student.uis.no/subject/?code=MUT501_1&parentcat=17134

Forslag til vedtak:
Kvalitetsutvalget anbefaler dekan å opprette emnet Fysisk aktivitet og helse, 10stp, for
masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, med de endringer som fremkom i møtet.
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Vedlegg:
Emneplan for emnet Fysisk aktivitet og helse, 10stp

Lenke til eksisterende emne Fysisk aktivitet og helse, 15stp

Emneplan
Følgende punkter er obligatoriske i alle emneplaner.
1.

Emnekode:

2.

Antall studiepoeng: 10

3.

Navn på emnet (bokmål/nynorsk og engelsk): Helse og fysisk aktivitet/ Health and physical
activity

4.
5.

Undervisningsspråk: Norsk
Semester (høst/vår): høst

6.

Studierett: Emnet er åpent for alle masterstudenter ved SV-fakultetet.

7.

Forkunnskapskrav: Kandidater med relevant bachelorutdanning kan søke om opptak til emnet

8.

Anbefalte forkunnskaper: Ingen.

9.

Innhold:
- Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse
- Fysisk yteevne og anbefalinger om fysisk aktivitet
- Strategier og metoder for å fremme barn, unge og voksnes deltakelse i fysisk aktivitet og idrett
- Prosjektutvikling av helsefremmende tiltak - metodikk, gjennomføring og prosjektledelse
Konkretisering av emner:
Fysisk form, aktivitet og inaktivitet i befolkningen: Anbefalinger, utviklingstrekk, sittetid.
Årsaker og somatiske følgetilstander knyttet til overvekt og fedme.
Overvekt og fedme blant barn og unge. Overvekt sett fra den overvektiges synspunkt.
Hvordan måles overvekt? Overvekt, fysisk aktivitet og psykisk helse
Etiske utfordringer i arbeidet med fedmeproblematikk.
Trening av utrente, fedmepasienter og eldre. Hvordan skape varige livsstilsendringer?
Utebarn og innebarn: Opplever barn ulik form for velvære ved å være i fysisk aktivitet utendørs
sammenliknet med å være i aktivitet inne? Aktiv skoletransport og barns helse.
Faktorer for aktivitet og inaktivitet blant barn, unge og voksne. Strategier for å fremme
deltakelse i fysisk aktivitet.
Studentene skal jobbe med å forberede aktiviteter for ulike grupper, eksempelvis utrente,
overvektige barn og eldre.

10. Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten
•har avansert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse generelt, og om
hvordan fysisk aktivitet påvirker barn og unges helse spesielt
•har inngående kunnskap om vitenskapelig teori innen fagområdet

•har kunnskap om hvordan vi kan planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon med
henblikk på å øke aktivitetsnivået og bedre livsstilen
Ferdigheter
Kandidaten
•kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å
formulere faglige resonnementer
•kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkinger innen fagområdet og kunne legge
til rette for aktiviteter som kan fremme fysisk kapasitet og god helse blant barn, unge og
voksne
•kan bruke relevante metoder for forskning innen fagfeltet på en selvstendig måte
• kan anvende kunnskap om trening og fysisk aktivitet mot helsefremmende tiltak
•kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
Kandidaten
•kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
•kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
•kan kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fysisk aktivitet
med skolesektoren, helsesektoren og allmennheten.
•kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan fremme det fysiske aktivitetsnivået
til barn og unge
11. Arbeidsformer: Arbeidsformene vil bestå av forelesninger, observasjon av grupper, teoretiske og
praktiske oppgaver. Det vektlegges aktiv studentdeltakelse, dialog og refleksjon.

12. Vilkår for å gå opp til eksamen:
Følgende arbeidskrav må være gjennomført før studenten kan framstilles for eksamen:
•

•
•

Skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen, 10
min på oppgavepresentasjonen, 5 min til felles diskusjon. Hver student skal også gi
konstruktiv kritikk på en medstudents oppgave.
Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere en egenintervensjon hvor
hovederfaringene skal presenteres.
Studenter skal forberede og lede økter med fysisk aktivitet tilrettelagt for ulike
brukergrupper, samt presentere kjerneartikler i plenum. Til hver artikkel som
presenteres skal det lages en power-point presentasjon som legges ut på It´s learning.

Arbeidskravene vurderes godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for å kunne gå opp til
eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på presentasjoner, utvalgte seminarer og praktiske økter
som studenten skal lede.

13. Eksamen:
Individuell skriftlig oppgave over 10 dager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 3000 ord
(+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside,
innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillat.

14. Kjernelitteratur:
Med forbehold om endringer frem mot juni:
Bøker:
FYSS 2017: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Läkartidningen Förlag.
Øverby, N. C., Torstveit, M. K., Høigaard, R (red). Folkehelsearbeid. Høyskoleforlaget, Kristiansand,
2011. Kapitlene 16 (Helsecoaching: å skape varig endring), 17 (Er det så enkelt å få folk
mer fysisk aktive), 18 (Folkehelsedidaktikk). Totalt 40 sider.
Roland P. Hva er implementering? I: P Roland and E Westergård editors. Implementering: Å omsette
teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget; 2015. s. 19-39.
Rapporter/læreplan:
Breivik, G., & Rafoss, K. Fysisk aktivitet: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet: en oppdatering og
revisjon. Side 1-60. Oslo: Norges idrettshøgskole, 2012. 60 sider.
Kolle, E., Stokke, J. S., B.H., H., & Anderssen, S. A. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge:
resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Helsedirektoratet, 2012. 108 sider.
Miljøverndepartementet. Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: rapport fra det nordiske
miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse". Kapittel 3, 4, 5, 7, 8, 9. Vol. 2009: 545. Oslo.
62 sider.
Ommundsen, Y., & Samdal O. Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom. En systematisk
litteraturgjennomgang med utgangspunkt i oversiktsstudier og et utvalg nyere
enkeltstudier. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. 58 sider.
Ommundsen, Y., & Aadland, A. A. Fysisk inaktive voksne i Norge: hvem er inaktive - og hva motiverer
til økt fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet, 2009. 81 sider.
Samdal, O. Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005 : norske resultater fra studien
"Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land." (Vol. nr. 3-2009).
Bergen: Nasjonalforeningens HEMIL-senter, 2009. 83 sider.
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Relevante artikler om bl.a. ulike livsstilsintervensjoner som søkes opp selv.
15. Privatister: NEI
16. Studiepoengreduksjon:

17. Studentevaluering: Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
18. Ansvarlig fakultet og institutt: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora/ Institutt for
utdanningsvitenskap, idrett og spesialpedagogikk.
19. Emneansvarlig og evt. andre fagpersoner i emnet skal oppgis:
Emneansvarlig: Sindre M. Dyrstad
Faglærer: Leif Inge Tjelta

