Studieplan

Årsstudium i idrett
Beskrivelse av studiet
Studiet er desentralisert til Meråker videregående skole. Studiet tilrettelegges for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og skiskyting, og
er organisert på deltid over to år (4 semester).

Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Det legges opp til bevegelsesaktiviteter og idretter som er aktuelle for
frivillig idrett. Studentenes opplevelser og erfaringer gjennom arbeidet med de praktiske aktivitetene, kombinert med teoretisk kunnskap, har
verdi både som bakgrunn for trenerfunksjonen, og for studentens personlige utvikling.

Arbeidet vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett, skole og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner
fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet.

Under de enkelte emner er mål for studentens kompetanse etter endt utdanning beskrevet (læringsutbytte). Studiet består av følgende emner:
Praktisk kunnskap om idrett 1, 15 stp
Samfunnsvitenskapelige emner i idrett, 15 stp
Naturvitenskapelige emner i idrett, 15 stp
Praktisk kunnskap om idrett 2, 15 stp

Hvert emne utgjør en egen enhet med avsluttende vurdering. Se emnebeskrivelsene. Emnene gjennomføres i hovedsak i konsentrerte bolker,
men kan ha innslag av tema som går over lengre perioder.

Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet blant annet til Meråker videregående skole. Nord universitet
samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

Studiepoeng
60
Type studium
Årsstudium
Språk
Engelsk og norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
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Oppbygging/emner

Åpne alle
1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

IDR1015

Idrettsvitenskap i samfunnet (1/2)

Fullføres vår 2022

IDR1016

Treningslære og fysiologi (1/2)

Fullføres vår 2022

IDR1017

Praktisk idrett 1 (1/2)

Fullføres vår 2022

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

IDR1015

Idrettsvitenskap i samfunnet (2/2)

10 SP

IDR1016

Treningslære og fysiologi (2/2)

10 SP

IDR1017

Praktisk idrett 1 (2/2)

10 SP

2. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

IDR1018

Læring og utvikling (1/2)

Fullføres vår 2023

IDR1019

Bevegelseslære og anatomi (1/2)

Fullføres vår 2023

IDR1020

Praktisk idrett 2 (1/2)

Fullføres vår 2023

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

IDR1018

Læring og utvikling (2/2)

10 SP

IDR1019

Bevegelseslære og anatomi (2/2)

10 SP

IDR1020

Praktisk idrett 2 (2/2)

10 SP
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Studiepoeng

Læringsutbytte
En kandidat med Idrett årstudium fra Nord Universitet har ved endt utdanning:

KUNNSKAP

Grunnleggende samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige kunnskaper innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
Grunnleggende tverrfaglig kunnskap om idretten som kultur- og forskningsområde.
Grunnleggende kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring hos individet og i grupper.
Grunnleggende kunnskap om generelle og spesifikke faktorer som kan påvirke utøvere og trenere i treningskonteksten.

FERDIGHETER

Kan, med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap, planlegge, gjennomføre og grunnleggende analysere trening, alene og i samarbeid med
andre.
Kan på et grunnleggende nivå identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett.
Kan utvikle egenferdighet i utvalgte idretter.
Kan på et grunnleggende nivå motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og evner, interesser og sosiale og
kulturelle bakgrunn.

GENERELL KOMPETANSE

Har grunnleggende innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger.
Kan på grunnleggende nivå formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine
kunnskaper og erfaringer med andre.
Har grunnleggende evner og ferdigheter som fremmer faglig refleksjon

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Alle studenter som får opptak på Årsenhet idrett Meråker får tilbud om å ta studieprogrammet ferdighet og prestasjonsutvikling på 30 stp.
Studenten blir derfor automatisk meldt opp til studiet. Hvis studenten ønsker å melde seg av emnene i ferdighet og prestasjonsutvikling kan
dette gjøres på studentweb.

Yrkesmuligheter
Utdanninga gir grunnleggende kvalifikasjoner for ulikt trenerarbeid i organisert og uorganisert form (f.eks. treningssenterbransjen) samt annet
arbeid relatert til idrett, prestasjonsutvikling, fysisk aktivitet og folkehelse.
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Videre utdanning
Idrett årsstudium kan kvalifisere for opptak til en bachelor i idrettsvitenskap.
Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, 30 stp, anbefales å tas samtidig som årsenhet i idrett.
Det er også mulig å ta bachelorfordypning i idrett, 30 stp, etter avsluttet årsstudium. I tillegg til de 120 studiepoengene som tilbys i Meråker, er
det mulig å ta idrettsemner (60stp) ved Nords øvrige studiesteder som til sammen vil utgjøre en bachelorgrad i idrett (180stp).
Årsstudiet kan også tas som del av en selvvalgt bachelorgrad/fagbachelorutdanning. Du vil da kvalifisere for opptak til Kroppsøvings- og
idrettsvitenskap mastergradsstudium ved Nord universitet, Levanger, eller mastergradsstudier ved andre institusjoner. 30 studiepoeng kan
innpasses som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene.

Kostnader
I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes
ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet
definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune
(studiestedet).Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.
I løpet av studiet må det påregnes kostnader til semesteravgift, pensumlitteratur og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at
det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på
studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker
kommune. Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.»
Dette studiet er spesielt tilrettelagt for toppidrettsutøvere. Det er en avgift for individuell toppidrettstilrettelegging. Avgiften dekker tilgang til
styrkerom, haller, langrennsløyper, rulleskiløyper samt tilgang til andre anlegg i tilknytning til studiested. Avgiften dekker også daglig
treningsoppfølging, oppfølging på to samlinger og tilgang til testlab med blant annet spesial tredemølle for ski, samt video og datautstyr
nødvendig for teknikkanalyse. Avgiften for toppidrettstilrettelegging er samlet kr 32000,- for 4 semester.

Realkompetanse
Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av
realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer
Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former
for vurdering i studiet. Det stilles krav til obligatorisk deltagelse i de fleste emner. Det forventes derfor at studenten bidrar aktivt gjennom
deltakelse, samarbeid og interesse til et godt læringsmiljø. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.
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Emnebeskrivelser (6)
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Emnebeskrivelser (6)
Idrettsvitenskap i samfunnet IDR1015
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
IDRETTSVITENSKAP I SAMFUNNET IDR1015
Studiepoeng

10,0

1. studieår

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

Nivå
Type emne

Obligatorisk emne
Teoriemne

Studiested

Meråker

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Per Øyvind Torvik
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2984
per.o.torvik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Både idretten og vitenskapen sin plass i samfunnet kan være komplisert. Hovedfokus for dette emnet er derfor å introdusere, diskutere og reflektere
over relevante problemstillinger knyttet til idrettsvitenskapen slik at studentene har større forståelse for sitt fremtidige arbeid i idrettskonteksten.
Historiske og dagsaktuelle utfordringer i idrettskonteksten vil stå i sentrum, med multidisiplinære vinklinger. Gjennom dette emnet vil studentene få
grunnleggende innsikt i hva, hvordan og hvorfor idrettsvitenskapen som fagområde kan være nyttig.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett , deltid
Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om idrett i en historisk, kulturell og sosial sammenheng i det norske samfunn.
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor ulike fagområder og perspektiv, samt kjenne til behov for hvilken type kunnskap som kan være sentralt for å
løse en problemstilling.
Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor idrettsvitenskapen

FERDIGHET
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling
Kan reflektere over egen faglig utøvelse og forståelse av idretten i samfunnet

GENERELL KOMPETANSE
Kan formidle fagstoff for å belyse en problemstilling
Har innsikt i ulike perspektiver å se idretten fra, samt relevante faglige problemstillinger.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god faglig praksis.

Type emne
Obligatorisk emne
Teoriemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Mappe (MA): Mappen består av to individuelle skriftlige fagtekster som vurderes samlet. Gradert karakteruttrykk: A-F. Teller 100/100 av karakter i
emnet.
Arbeidskrav (AK):
Innlevering av 4 stk fagtekster
2 gruppepresentasjoner
Obligatorisk deltakelse (OD):
Spesifiseres i arbeidsplanen

Side 7 av 21

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Mappeinnlevering, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
IDR1021v1 Idrettsvitenskap i samfunnet - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Treningslære og fysiologi IDR1016
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
TRENINGSLÆRE OG FYSIOLOGI IDR1016
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk emne
Teoriemne

Studiested

Meråker

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Per Øyvind Torvik
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2984
per.o.torvik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Treningslære og fysiologi skal gi en forståelse om organsystemenes oppbygning og funksjon, samt hvordan treningspåvirkning på organene skjer
ved aktivitet. Svært få idretter, om noen, stiller krav bare til kondisjon, bare til styrke, eller bare til teknikk etc. Det er et samvirke mellom mange
egenskaper som ligger bak den helhetlige prestasjonen. Dermed må de ulike delferdighetene utvikles optimalt sett i lys av helheten.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid

Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har...
Bred kunnskap om treningsprinsippene som er sentrale i treningsarbeidet
Bred kunnskap om sentrale treningsmetoder for utvikling av ulike fysiske ferdigheter
Bred fysiologisk kunnskap om sentrale organsystem som er viktige i idrettsutøvelse
Bred kunnskap om tilpasninger i organsystemenes funksjon på bakgrunn av fysisk aktivitet

Ferdighet
Kandidaten …
Kan anvende faglig kunnskap om treningsprinsipp og treningsmetoder for å legge treningsplaner

Generell kompetanse
Kandidaten …
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet innenfor treningslære og fysiologi.
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Type emne
Obligatorisk emne
Teoriemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Skriftlig skoleeksamen (SK): 5 timer
Arbeidskrav (AK): Deltakelse på lab-oppgaver og innleveringer.
Obligatorisk deltakelse (OD): Minimum 80% oppmøte på undervisning.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
IDR1022v1 Treningslære og fysiologi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Praktisk idrett 1 IDR1017
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr til de praktiske
aktivitetene.
PRAKTISK IDRETT 1 IDR1017
Studiepoeng

10,0

1. studieår

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

Nivå
Type emne

Obligatorisk emne
Praktisk emne

Studiested

Meråker

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Per Øyvind Torvik
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2984
per.o.torvik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet har hovedfokus på praktisk trening og utvikling av egenferdighet i et utvalg individuelle idretter. Det vektlegges også utvikling av kunnskap til
de utvalgte idrettene som kan knyttes til teoretiske problemstillinger. Det blir vektlagt undervisning som ivaretar idrettenes egenarter innenfor
utvalgte tema, hvor våre dyktige fagansatte prioriterer kjerneelementer. Idrettene blir gjennomført på hensiktsmessige læringsarenaer tilknyttet
universitetets campus (Meråker kommune). Emnet IVB 121 er nært knyttet sammen med emnet IVB 131

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr til de praktiske aktivitetene.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter og spesifikke faktorer for ferdighetsutvikling i de aktuelle individuelle idrettene
Har kunnskap om treningsmetode, sentrale begrep og prinsipp som kan føre til ferdighetsutvikling i de aktuelle individuelle idrettene

FERDIGHET
Kan beherske relevante ferdigheter og teknikker innenfor de aktuelle individuelle idrettene.
Kan forklare og vurdere hvilke faktorer og kapasiteter som er avgjørende for prestasjon i de aktuelle individuelle idrettene og fremstille
problemstillinger på bakgrunn av dette.
Kan reflektere over egen utførelse av ferdigheter relatert til individuelle idretter

GENERELL KOMPETANSE
Har innsikt i generelle og spesifikke faktorer knyttet til treningsarbeid i individuelle idretter.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i individuelt treningsarbeid

Type emne
Obligatorisk emne
Praktisk emne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Praktisk eksamen (PR)
Arbeidskrav (AK): Spesifiseres i emnets arbeidsplan
Obligatorisk deltakelse (OD): Spesifiseres i emnets arbeidsplann (OD)

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Praktisk eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
IDR1023v1 Praktisk idrett 1 - 10 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Læring og utvikling IDR1018
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr til de praktiske
aktivitetene.
LÆRING OG UTVIKLING IDR1018
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk emne
Teoretisk og praktisk
emne

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Meråker

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Per Øyvind Torvik
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2984
per.o.torvik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet har som hovedfokus å belyse lærings- og utviklingsprosesser i idretten gjennom de vitenskapelige retningene pedagogikk, psykologi og
motorikk. Emnets praktiske deler vil være nært knyttet til IVB161. Utvalgte tema innenfor læring og utvikling skal integreres og systematiseres
gjennom praktisk erfaring og teoretisk kunnskap med tanke på å utvikle god handlingskompetanse som trener og pedagog. Det er viktig at
studentene kan gjøre en helhetlig vurdering av de forhold som har betydning for at trening og læring av bevegelser skjer på en mest mulig
hensiktsmessig måte for den enkelte idrettsutøver.

Adgangsregulering
Studenten må være tatt opp til følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav. Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav. Generell studiekompetanse

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr til de praktiske aktivitetene.
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Læringsutbytte
Kunnskap:
Kunnskap om sentrale forhold i idrettspedagogikken som har betydning for trenerrollen samt hvordan dette påvirker planlegging og
gjennomføring av trening for idrettsgrupper og individer.
Kjenne til faktorer i barne- og ungdomsidrett som er av betydning for tilrettelegging av hensiktsmessig trening og prestasjonsutvikling.
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet læring i idrett
Kjenne til psykologiske faktorer og tema som har relevans for idrettsutøvelse og læring
Kjenne til motoriske faktorer og tema som har relevans for idrettsutøvelse og læring

Type emne
Obligatorisk emne
Teoretisk og praktisk emne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Skriftlig skoleeksamen (SK): 5 timer
Arbeidskrav (AK): Spesifiseres i emnets arbeidsplan
Obligatorisk deltakelse (OD): 80 %

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
IDR1024v1 Læring og utvikling - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Kjernepensum defineres høst 2020
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Bevegelseslære og anatomi IDR1019
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
BEVEGELSESLÆRE OG ANATOMI IDR1019
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk emne
Teoriemne

Studiested

Meråker

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Per Øyvind Torvik
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2984
per.o.torvik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette emnet skal gi en grunnleggende og tverrfaglig forståelse av bevegelseslære og anatomi relatert idrettskonteksten. Det vil være fokus på
basiskunnskap, og analyser bevegelser tilknyttet utvalgte idretter, men også av bevegelser generelt.

Adgangsregulering
Studenten må være tatt opp til følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Side 16 av 21

Læringsutbytte
Kunnskap:
Bred kunnskap om begreper og terminologi i anatomi og bevegelseslære
Bred kunnskap om grunnleggende anatomi relatert til ferdighetsutvikling i idrett og bevegelsesanalyse
Bred kunnskap om kroppsstammens, over- og underekstremitetenes anatomi
Bred kunnskap om grunnleggende bevegelseslære, relatert ferdighetsutvikling i idrett og bevegelsesanalyse
Bred kunnskap om sentrale mekaniske lover og mekaniske prinsipp som påvirker bevegelsesløsninger i idrett
Ferdigheter:
Kan analysere ulike bevegelser idrett ut fra anatomi og bevegelseslære.
Kan anvende anatomi og bevegelseslære i formidlingen av ferdighetsutvikling
Generell kompetanse:
Har faglig kunnskap til å gi treningsråd basert på kroppens ressurser.

Type emne
Obligatorisk emne
Teoriemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator og formelsamling

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Skriftlig skoleeksamen: 5 timer
Arbeidskrav (AK):
Innlevering av 2 oppgaver i bevegelsesanalyse
Obligatorisk deltakelse (OD):
I praktiske øvinger og lab
80% deltakelse i undervisning

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
IDR1025v1 Bevegelseslære og anatomi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Praktisk idrett 2 IDR1020
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr og
reise til de praktiske aktivitetene.
Emnet inneholder også kurs i alpin skiteknikk. Studentene gis inntil 2000,- i støtte
for opphold og heiskort ved dette kurset.
PRAKTISK IDRETT 2 IDR1020
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk emne
Praktisk emne

Studiested

Meråker

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Per Øyvind Torvik
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2984
per.o.torvik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet er en videreføring av IVB131 og har i tillegg til fokus på praktisk trening også fokus på trenerrollen i de aktuelle idrettene. Det vektlegges
utvikling av kunnskap til de utvalgte idrettene som kan knyttes til teoretiske problemstillinger. Her vil emnet være nært knyttet til IVB141 og IVB151.
Det blir vektlagt undervisning som ivaretar idrettenes egenarter innenfor utvalgte tema, hvor våre dyktige fagansatte prioriterer kjerneelementer og
praktiske idrettspedagogiske elementer.

Adgangsregulering
Studenten må være tatt opp til følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. I tillegg kommer kostnader til nødvendig
personlig utstyr og reise til de praktiske aktivitetene.
Emnet inneholder også kurs i alpin skiteknikk. Studentene gis inntil 2000,- i støtte for opphold og heiskort ved dette kurset.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter og spesifikke faktorer for ferdighetsutvikling i de aktuelle idrettene
Har kunnskap om treningsmetode, sentrale begrep og prinsipp som kan føre til ferdighetsutvikling i de aktuelle idrettene
Har kunnskap om tilrettelegging og oppfølging av hensiktsmessig trening i de aktuelle idrettene samt skikurs (alpint & langrenn).

FERDIGHET
Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, tilrettelegge, organisere og lede treningsarbeid ut ifra målsettinger og gjennom differensierte
arbeidsmåter, herunder ivareta treningsprinsippene og utøveres sikkerhet.
Kan beherske relevante ferdigheter og teknikker innenfor de aktuelle idrettene.
Kan reflektere over egen og andres utførelse av ferdigheter relatert til de aktuelle idrettene

GENERELL KOMPETANSE
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i individuelt treningsarbeid
Kan formidle kunnskap til utøvere med bakgrunn i pedagogiske- og treningsprinsipper, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Type emne
Obligatorisk emne
Praktisk emne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Praktisk eksamen (PR). Varighet 1 time
Arbeidskrav (AK): Defineres i emnets arbeidsplan
Obligatorisk deltakelse (OD): 80 % i undervisning.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praktisk eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
IDR1026v1 Praktisk idrett 2 - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Kjernepensum defineres av faglærere i emnets arbeidsplan
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Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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