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3.studieår Vitenskapsteori, metode og 

dataanalyse (7,5 stp) 

Masteroppgave (30 stp) Refleksiv praksis (5 stp) 

2.studieår Verdier, læring og ledelse  

(15 stp) 

Leder, trener og spillerutvikler  

(15 stp) 

Refleksiv praksis (5 stp) 

1.studieår Fotballspillets egenart og krav  

(7,5 stp) 

Talentutvikling og gode 

utviklingsmiljøer (15 stp) 

Lærings- og treningsprosessen  

(15 stp) 

Refleksiv praksis (5 stp) 
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Fotballspillets egenart og krav 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 7,5  

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: samlingsbasert og digitale forelesninger, studiested: Bø 

* Faglig innhold i emnet 

• Spillets egenart: ide, kompleksitet og uforutsigbarhet  

• Fotballferdighet, dimensjoner og prinsipper 

• Helhet og dynamikk – kampen, taktikk, spill og motspill 

• Taktikkens historie, utviklingstrekk og trender  

• Kulturelle forutsetninger for spillefilosofi og spillerutvikling 

• Analyse og avkoding: internasjonale referanser fra «verdens beste» i ulike posisjoner og på 

ulike aldersnivå 

Forkunnskapskrav 

Bachelor i idrett eller tilsvarende 

* Læringsutbytte  

Kunnskap:   

• Inngående kunnskap om fotballspillets egenart og idé, og hvilke implikasjoner det har for 

læring og utvikling av fotballferdigheter 

• Inngående kunnskap om fotballens spilleprinsipper og dynamikk, herunder ulike formasjoner 

og spillestiler 

• Forstå kulturelle elementers betydning for spillestil og filosofi 

• Grundig kjennskap til internasjonale referanser og hvilke krav det stiller for treningsarbeidet i 

toppspillerutviklingen. 

Ferdigheter:   

• Analysere spillsituasjoner og kamper for å bedre legge til rette læring og utvikling for egne 

spillere og eget lag 

• Evne til å systematisere spillet, og kunne skriftlig og muntlig formidle dette på en 

presis/konkret måte 

Generell kompetanse: 

• Kunnskap og forståelse om fotballspillets egenart, krav og kompleksitet, slik at man basert på 

spillernes ferdighetsnivå, klubbens spillmodell og eksplisitte læringsmål kan legge til rette for 

et optimalisert utviklingsarbeid. 
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* Læringsaktiviteter 

• Forelesninger; samlingsbasert og digitalt 

• Workshops; samlingsbasert og digitalt 

• Analyser og diskusjoner av spillet 

• Studie av spillmodell og utviklingsideer i egen klubb 

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

Obligatorisk deltagelse på samlinger.   

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  

Individuell fem dagers hjemmeeksamen, skriftlig oppgave. Gradert karakter, A-F.  

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 
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Talentutvikling og gode utviklingsmiljøer 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 15 

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk 

• Organisering av emnet: samlingsbasert og digitale forelesninger, studiested Bø, pluss 

studietur. 

* Faglig innhold i emnet 

• (Nasjonale) og internasjonale modeller og referanser for talentutviklingsmodeller 

• Verdibasert og bærekraftig talentutvikling 

• Utviklingsmiljøet: Helhetlig/økologisk forståelse 

• Organisering av talentutvikling i klubb: Arbeidsdeling og roller 

• Spillernes kompetansekrav (i lys av roller, spillmodell og overordnete fagplaner) 

• Kartlegging, identifisering og seleksjon av spillere (scouting) 

• Hva er kvalitet? Og hvilke markører definerer kvalitet i utviklingsarbeidet? 

• Klubbesøk/studietur til utviklingsmiljøer nasjonalt og/eller internasjonalt 

Forkunnskapskrav 

Bachelor i idrett eller tilsvarende 

* Læringsutbytte  

Kunnskap: 

• Innsikt i ulike talentutviklingsmodeller og teoretiske tilnærminger til forståelse av talent 

• Inngående kunnskap om suksesskriterier for å skape bærekraftige utviklingsmiljøer 

• God kjennskap til referansene internasjonalt og hvordan egen klubbs preferanser kan forstås 

i lys av dette 

• Inngående kunnskap om norsk fotballs nasjonale modeller for spillerutvikling og hvilke 

konsekvenser de har for utviklingsarbeid i egen klubb 

Ferdigheter: 

• Kunne definere og identifisere relevante karakteristikker for rekruttering av spillere til egen 

klubb, og identifisere, analysere og prioritere relevante utviklingsområder for unge, 

ambisiøse spillere 

• Kunne gjennomføre et avgrenset FOUI-prosjekt om talentutvikling, ta imot veiledning på 

dette og gjennomføre det i tråd med gjeldende forskningsetiske normer  

Generell kompetanse: 
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• Kunne innhente, vurdere/analysere, prioritere og implementere informasjon fra ulike kilder 

og miljøer i et bredt spekter for å legge til rette et hensiktsmessig utviklingsmiljø, der også 

etiske og bærekraftige perspektiv på utviklingsmiljøet er godt ivaretatt 

• Evne til å anvende relevant kunnskap om gode utviklingsmiljøer for å optimalisere 

spillerutviklingsarbeidet i egen klubb, og være i stand til å kommunisere dette effektivt til 

spillere, med-trenere og andre aktører som er involvert i spillernes utvikling (eks. foreldre, 

agenter m.fl.) 

* Læringsaktiviteter 

• Forelesninger; samlingsbasert og digitalt.  

• Klubbesøk/studieturer til nasjonale og/eller internasjonale utviklingsmiljøer.  

• Med utgangspunkt i konkrete caser; analysere, bearbeide, systematisere og presentere 

relevante teorier og perspektiver inn i sin egen trenerkontekst. 

• Prosjektarbeid som omhandler å velge en case og analysere denne i lys av en 

talentmodell/teori og nasjonale og internasjonale referanser.  

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

Obligatorisk deltagelse på emnets oppstarts- og avslutningsseminar 

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  

Innlevering og presentasjon av skriftlig prosjektrapport, der målet er å presentere kunnskap som kan 

videreutvikle egen klubbs spiller-/talentutviklingsmodell. Prosjektet starter ved emnets oppstart og 

innleveres i rapportform ca. 14 dager før presentasjonen avholdes. Samlet vurdering, skriftlig rapport 

og muntlig presentasjon, gradert karakter, A-F.  

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 
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Lærings- og treningsprosessen 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 15 

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: nett- og samlingsbasert, studiested: Bø 

* Faglig innhold i emnet 

• Læringsteorier, treningsprinsipper, konsepter og metoder for optimalisering av 

utviklingsprosessen  

• Planlegging, gjennomføring, monitorering og evaluering av treningsperioder, ukesykluser og 

treningsøkter.  

• Periodisering for lag og spillere. Trening av rolle og nøkkesituasjoner med ivaretagelse av 

kravet til spesifisitet, kompleksitet og aktivitet.  

• Tilpasset trening til ulike alderstrinn og kjønn. 

• Veiledningsprosessen med spillere og samarbeidsprosessen med trenerteam 

• Integrering av fysiske, mentale og sosiale dimensjonene i trening 

• Strategier for utvikling av spillernes robusthet. Restitusjonsstrategier, spilleklar, 

belastningsstyring, kontroll og skadeforebyggende trening 

Forkunnskapskrav 

Bachelor i idrett eller tilsvarende 

* Læringsutbytte  

Kunnskap 

• Inngående kunnskap om relevante læringsteorier, treningsprinsipper, teorier og metoder for 

påvirkning av trenings- og kampprosesser for lag og spillere. 

• Inngående kunnskap om planlegging, gjennomføring, monitorering og evaluering av 

kortsiktige og langsiktige utviklings- og prestasjonsprosesser for lag og enkeltspillere.   

• Innsikt og forståelse for hva som er «den gode treningsøkta» og «den gode treningsuka» 

• Kunnskap om nivå og alders relaterte forskjeller og konsekvenser i treningsprosessen som 
resultat av vekst og modning og kjønnsforskjeller 

Ferdighet 

• Kunne planlegge, gjennomføre, monitorere og evaluere utviklings- og prestasjonsprosesser 

for lag og enkeltspillere, inkludert å tilpasse trening for ulike alderstrinn og kjønn. 

• Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike type treningsøkter, herunder også knyttet til 

rolle og nøkkelsituasjoner, og kunne ivareta kravet til spesifisitet, kompleksitet og aktivitet.  
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Generell kompetanse 

• Kunne innhente, identifisere, vurdere, prioritere og presentere sentrale faktorer som 

påvirker prestasjonen og utviklingen til lag og spillere på elitenivå, samt forståelse av de 

praktiske konsekvensene dette medfører. 

* Læringsaktiviteter 

• Forelesninger; samlingsbasert og digitalt 

• Casejobbing og diskusjonsgrupper (på samlinger og digitalt) 

• Veiledning og oppfølging i egen klubbhverdag og på samlinger på campus og digitalt  

• «Mitt lags spillere i trening og kamp». Planlegging, gjennomføring og evaluering av 

treningsprosess og kampgjennomføring (ukesyklus). 

• Skriving av refleksjonsnotater basert på «Mitt lags spillere i trening og kamp» og evaluering 

av utvalgte treningssykluser 

• Skriftlig, teoretisk utviklingsarbeid (med veiledning) relatert til treningsprosess og planverk i 

egen treningsgruppe 

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

• Obligatorisk deltagelse på oppstarts-, midtveis- og avslutningsseminar 

• Gjennomføring - og innlevert skriftlig arbeid av temaet «Mitt lags spillere i trening og kamp» 

• Obligatorisk presentasjon av eksamensoppgaven på emnets avslutningsseminar 

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  

Hjemmeeksamen med oppstart i starten av semesteret og innlevering i slutten av semesteret (ca. 15 

ukers arbeidsperiode). Vurderes med gradert karakter, A-F.  

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

NFFs lisenskurs «UEFA youth B», som er et spesialisert utdanningskurs tilpasset spillerutviklere, er 

integrert i emnet, og ved gjennomført emne med bestått karakter tildeles studenten lisensen for tre 

år. 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan   
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Refleksiv praksis 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 15 

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: samlingsbaserte workshops, studiested: Bø 

* Faglig innhold i emnet 

Kurset vil gå i alle semestrene i det treårige masterprogrammet: 

• Refleksjon og læring 

• Rolle, trenerfilosofi og læringssyn 

• Kritisk tenkning 

• Hvordan tenke del og helhet i mitt daglig arbeid 

• Kulturelle forskjeller 

• Fra student til profesjonell trener. Utvikle sin faglige profil og eget «konsept» som trener og 

spillerutvikler gjennom skriftlige refleksjonsarbeider 

Forkunnskapskrav 

Bachelor i idrett eller tilsvarende 

* Læringsutbytte  

Kunnskap 

• Inngående kunnskap om refleksive metoder, læringsbaner og læringsforståelse og hvordan 

dette kan anvendes i egenutvikling som trener/spillerutvikler 

Ferdighet 

• Kunne kritisk og selvstendig analysere og reflektere over praksis, praksissituasjoner og 

relevante teorier, og anvende dette strukturert for kontinuerlig kompetanseutvikling i 

trenerrollen  

Generell kompetanse 

• Evne til å utvikle seg fra student til profesjonell fotballtrener 

• Evne til å være kritisk, konstruktiv, kontekstbevissthet og menneskeorientert 

• Evne til å metodisk og systematisk bearbeide og sortere egne refleksjoner for å kontinuerlig 

utvikle seg som spillerutvikler og fotballtrener 

* Læringsaktiviteter 

• Refleksjonsnotater  
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• Presentasjoner for andre studenter og kollegaer 

• Workshops 

• Mappemetodikk med forberedelses- og etterarbeidsoppgaver og refleksjonsnotater 

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

Obligatorisk deltagelse på workshops.   

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  

Mappe-vurdering. 

Mappen består av innleverte refleksjonsnotater og pre-oppgaver og post-oppgaver, og innleveres en 

gang per studieår.  

Emnet vurderes etter endelig mappeinnlevering tredje studieår til bestått/ikke-bestått 

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 
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Leder, trener og spillerutvikler 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 15 

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: samlingsbasert, studiested: Bø, pluss praktisk arbeid på felt 

* Faglig innhold i emnet 

• Lærings- og utviklingsteorier og -prinsipper for optimalisering av spilleres og lags prestasjoner 

• Planlegging, gjennomføring, monitorering og evaluering av treningsprosessen, og i dette en 

grundigere forståelse av hva som er lærings- og treningskvalitet 

• Motivasjons- og målsettingsarbeid, mentale teknikker og - påvirkningsstrategier 

• Ledelse og påvirkningskraft i praksis; veiledning enkeltspillere og lag, samhandle med 

støtteapparat og klubb, og skape og utvikle et lærings- og utviklingsmiljø i gruppen 

• Utviklingsprosesser for å styrke eget trener og lederskap; 

• Videreutvikle en integrert og helhetlig tilnærming av fysiske, mentale og sosiale dimensjoner 

i trening og prestasjonsutvikling 

• «Broen til A-laget»; fra akademi til seniorfotball 

• «Doble karrierer» og ulike arenaers betydning i utviklingsprosessen 

Forkunnskapskrav 

Bachelor i idrett eller tilsvarende 

* Læringsutbytte  

Kunnskap 

• Kunnskap og forståelse for om sentrale faktorer i helhetlig utvikling av mennesker, herunder 

helsemessige og sosiale faktorer.  

• Innsikt i - og forståelse for målsettingsarbeid og mentale treningsprosesser i arbeidet med 

spillere og lag, både for prestasjons- og utviklingsfokus  

• Kunnskap om «krise»- og stresshåndtering 

• Kjenne til sentrale beslutningsaktører og -prosesser i egen klubb 

Ferdighet 

• Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklings- og prestasjonsprosesser for lag, 

enkeltspillere og støttefunksjoner, alene og sammen med andre, herunder utarbeiding av 

relevant planverk 
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• Evne å analysere lagets og spilleres prestasjon i trening og kamp, og gjøre hensiktsmessige 

tilpasninger for kortsiktig og langsiktig effekt  

• Evne å videreutvikle seg selv, både selvstendig og sammen med andre 

• Være i stand til å se, ivareta og utvikle hele mennesker inkludert deres rolle/funksjon, 

herunder ivareta deres helse og velvære samt bidra positivt til ulike utviklings- og 

prestasjonsprosesser  

Generell kompetanse 

• Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et individualisert og helhetlig spillerutviklingsarbeid 

med høy standard på etiske, faglige og metodiske problemstillinger 

• Kan kommunisere effektivt med ulike aktører internt og eksternt (spillere, støtteapparat, 

ledelse, foreldre, agenter, media etc.) 

* Læringsaktiviteter 

• Forelesninger; samlingsbasert og digitalt 

• Casejobbing og diskusjonsgrupper (på samlinger og digitalt) 

• Arbeid på felt og med eget lag og egne spillere, i samspill med andre 

• Veiledning og oppfølging i egen klubbhverdag 

• «Mitt lags spillere i trening og kamp». Planlegging, gjennomføring og evaluering av 

treningsprosess og kampgjennomføring (mikro-, makro- og mesosyklus) 

• Skriving av refleksjonsnotater knyttet til treningsprosessen med eget lag; koples sammen 

med emnet Refleksiv praksis 

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

Obligatorisk deltagelse på oppstarts-, midtveis- og avslutningsseminar 

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  

Kombinasjon av praktisk eksamen og skriftlig evalueringsrapport knyttet til planlegging, 

gjennomføring og evaluering av «Mitt lags spillere i trening og kamp». Den praktiske eksamen er en 

kampforberedende treningsøkt med eget lags spillere, samt vurdering av hvor godt studenten evner 

å påvirke spillerne i henhold til kampgjennomføring (videodokumentasjon). Det skriftlige arbeidet 

skal inneholde evaluering av foregående syklus, planlegging og evaluering av ukesyklus og kamp. 

Vurdering med gradert karakter, A-F, tar utgangspunkt i praktisk økt og kampgjennomføring, hvor 

skriftlig arbeid (rapporten) kan justere vurderingen med maksimalt en karakter opp eller ned.  

* Hjelpemidler til eksamen 
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Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse  
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Vitenskapsteori, metode og analyser 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 7,5  

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: samlingsbasert og digitale forelesninger, studiested: Bø 

* Faglig innhold i emnet 

Studentene vil få innblikk i mulighetene og begrensningene i forskningsprosessen, 

problemformulering, forskningsdesign og strategier for innsamling og bruk av data. Emnet tar sikte 

på å utvikle studentenes evne til refleksjon over metoder; til å utvikle studentenes forståelse av 

relasjoner mellom metoder og ulike forskningsdesign; og å til gi studentene kompetanse i 

vitenskapelige arbeidsmåter relatert til praktiske problemer.  

• Observasjon, feltarbeid og intervju 

• Kvantitative metoder, måling og statistikk 

• Litteratursøk. 

• Eksperimentell metode og intervensjonsstudier 

• Innsamling, tolkning og bruk av data i spillerutvikling. 

• Analysestrategier og analyseinstrumenter: Hvilke instrumenter er egnet til å undersøke ulike 

problemstillinger. 

• Store data som utgangspunkt i kartlegging og identifikasjon av spillere. 

• Forskningsetikk. 

Forkunnskapskrav 

Bachelor i idrett eller tilsvarende 

* Læringsutbytte  

Kunnskap: 

• Innsikt i forskningsteoretiske grunnspørsmål.  

• Innsikt i og forståelse for forskningsetiske spørsmål.  

• Fordypet kunnskap om forutsetninger, muligheter og begrensinger i ulike metodiske 

tilnærminger. 

• Kunnskap om ulike analysestrategier: «Viktigheten av å svare på spørsmål med utgangspunkt 

i fotballens kontekst». 
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• Kurset skal gi solid innsikt i kvantitative og kvalitative metodiske og analytiske verktøy som er 

relevant for forskning, utredning og beslutningsproblemer. 

Ferdigheter: 

• Kunne gjøre rede for og problematisere sammenhengene mellom teoretisk grunnlag, 

metodisk fremgangsmåte, resultat og konklusjoner innen empirisk forskning.  

• Kunne analysere data brukt i praksisfeltet i fotball – kvantitative og kvalitative tilnærminger. 

• Kunne posisjonere egne og andres forskningsbidrag i forhold til teorigrunnlag, 

forskningstradisjon og det samlede kunnskapsbildet innen temaområdet.  

• Utvikle en velegnet og velbegrunnet metodedesign i sin masteravhandling og mestre de 

metodiske teknikker som blir tatt i bruk i denne, og i tillegg utvikle ferdigheter i beslektede 

tilnærminger innen de valgte metodefamiliene.  

• Oppøve evne til å vurdere etiske aspekter ved egen og andres forskning. 

Generell kompetanse: 

• Erverve vitenskapsteoretisk og metodisk innsikt som gjør det mulig å utføre og kritisk vurdere 

empirisk forskning innen ulike områder som er relevante for fotballtrenerrollen. 

• Forstå muligheter og begrensninger ved ulike type data: Hva man kan måle og hva man ikke 

kan måle? 

• Oppdage at ulike aktører vil ha ulike bruk for data: Enkeltspilleren, laget, treneren og ulike 

eksperten 

• Oppdage hvordan data også kan misforstås og/eller misbrukes   

* Læringsaktiviteter 

To fysiske samlinger, hver på 3 dager. Her vil det gis til sammen 30 timer med forelesninger. I tillegg 

vil det utdeles gruppeoppgaver med utgangspunkt i de sentrale temaene i emneplanen. Oppgavene 

tar sikte på å kople generelle vitenskapsteoretiske og metodiske utfordringer til de konkrete 

oppgavene fotballtrenerne møte i sitt arbeid med å utvikle spillere. Utveksling av erfaringer fra 

forelesninger og pensum, og konkrete problemstillinger fra studentenes praksis vil fremme 

studentenes dyplæring. 

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

Obligatorisk deltagelse på fysiske samlinger. 

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  
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Innlevering av skriftlig beskrivelse og diskusjon av det metodiske opplegget som skal ligge til grunn 

for masteroppgaven. I det skriftlige arbeidet inngår: 

• En tydelig formulert problemstilling, med faglig og fotballmessig begrunnelse. Denne 

problemstillingen skal utforskes i masteroppgaven. 

• En redegjørelse og diskusjon av det metodiske opplegget som skal ligge til grunn for 

masteroppgaven. Den metodiske refleksjonen skal også inneholde relevante 

vitenskapsteoretiske problematiseringer. 

• Vurderes til bestått/ikke-bestått. 

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 
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Masteroppgave 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 30  

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: Samlingsbasert seminarer, studiested: Bø 

* Faglig innhold i emnet 

Studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig arbeid under veiledning. 

Studentene vil bli oppmuntret til å knytte oppgavene sine til pågående forskning ved universitet og 

utfordringer han/hun møter i trenerpraksisen. Masteroppgaven skal ha sitt utspring i 

idrettsvitenskapelig forskning på fotballfeltet, og skal være forankret innen de respektive 

fordypningsemnene. Valg av problemområde for oppgaven og starten på oppgaveprosessen bør skje 

så tidlig som mulig. 

Masteroppgaven skal gi trening i en sammenhengende skriftlig fremstilling av faglig interessant stoff. 

Det er avgjørende at studenten avgrenser og formulerer en faglig relevant og håndterbar 

problemstilling. Problemstillingen må ligge til grunn for en behandling av stoffet som er oversiktlig, 

som redegjør for teoretiske forutsetninger og metodiske prinsipper, og som behandler data på en 

etisk forsvarlig måte. Studenten skal så langt som mulig sette seg inn i relevante faglige bidrag på 

feltet. Studenten skal videre redegjøre for, og diskutere, sentrale begreper, teoretiske perspektiver 

og metoder som ligger til grunn for resonnementene som presenteres i oppgaven. 

Innholdet i masteroppgaven skal omfatte: 

• en presis og operasjonaliserbar problemformulering 

• relevant redegjørelse for undersøkelsens kontekst 

• valg og begrunnelse av strategi og metoder  

• klargjøring av relevant saksinnhold og sentrale begrep 

• systematisk analyse, tolkning og refleksjon 

• drøfting av resultater. 

Forkunnskapskrav 

Gjennomført emnet ‘Vitenskapsteori, metode og analyser, samt emnene tilhørende programmet. 

* Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten inneha følgende: 

Kunnskap: 

• Avansert forståelse for hvordan utarbeide en relevant og realistisk problemstilling 

• Inngående kjennskap til kvalitetskrav for vitenskapelige arbeider 
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• Inngående kunnskap til forskningsetiske retningslinjer for oppgaver som involverer 

informasjon om identifiserbare personer og grupper 

• Avansert kunnskap om forskningsprosessen 

• Kunnskap om aktuelle forskningsmetoder som er relevante for arbeidet med 

masteroppgaven 

Ferdigheter: 

• Kunne problematisere et tema, avgrense det og operasjonalisere det som skal undersøkes 

• Kunne velge ut og begrunne egnet strategi og relevante forskningsmetoder 

• Kunne analysere eksisterende teorier og fortolkninger innenfor fagområdet 

• Kunne prinsipper for kildehenvisninger og bruke disse 

• Kunne tilegne seg andre faglige bidrag som er relevant for oppgavens tema 

• Kunne redegjøre for de begrepene og faglige perspektivene som ligger til grunn for spørsmål 

som stilles, og resonnementer som presenteres, i oppgaven 

Generell kompetanse: 

• Kunne dokumentere og kommunisere faglige problemstillinger og konklusjoner innenfor 

fagområdet slik at andre på tilsvarende nivå kan følge dokumentasjonen 

• Kunne forholde seg kritisk og refleksivt til informasjonskilder og vitenskapelig kunnskap 

• Kunne kritisk vurdere metodevalg med henhold til problemstilling og datamateriale 

• Kunne løse oppgaver i arbeidslivet som stiller lignende krav til oversikt, systematikk og 

skriftlig fremstillingsevne 

• Kunne vurdere forskningsetiske implikasjoner av egen og andres forskning 

* Læringsaktiviteter 

Individuelt arbeid under veiledning. Arbeidet med oppgaven bør være slik at den ved heltidsstudier 

kan gjennomføres i løpet av normert studietid. Masteroppgaven bør normalt ha et omfang på 

mellom 50 og 70 sider. 

Oppgaven omfatter studentens valgte problemstilling, teoretiske- og didaktiske studier og skriving av 

en avhandling. I forskningsprosessen skal teori fra det aktuelle området brukes for å kontekstualisere 

det valgte problemområdet. Den valgte problemstillingen styrer arbeidsprosessen og bestemmer 

hvilken vekting det det didaktiske og det teoretiske arbeidet skal ha. 

Etter godkjenning av problemstilling tildeles hver student en veiledere. Det er studenten som tar 

initiativ til veiledning og har ansvar for arbeidet med masteroppgaven. Det beregnes en ramme på 20 

timer veiledning pr. student.  

Det gjennomføres to obligatoriske progresjonsseminarer der det inngår skrivekurs med ulike 

innfallsvinkler. I progresjonsseminarene presenterer kandidatene sine pågående masterprosjekt. 

Seminarene danner grunnlag for drøftinger mellom vitenskapelig personale og kandidatene.  
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* Vurderingsformer  

Følgende deler er gjenstand for vurdering: 

• Avhandling,  

• Muntlig eksaminasjon der avhandlingens styrker og svakheter diskuteres.  

Sluttvurderingen er en helhetsvurdering av avhandling, og muntlig prøve. Avhandling veier tyngst. 

Vurderingen foretas av en vurderingskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. 

Gradert karakter, A-F. 

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Annet 

* Litteratur 

Selvvalgt pensum. 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 
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Verdier, læring og ledelse 

* Emnets omfang og organisering 

• Antall studiepoeng: 15 

• Antall semester: 1 

• Undervisningsspråk: Norsk. 

• Organisering av emnet: Samlinger med forelesning og seminarer. 

* Faglig innhold i emnet 

Fordypingsemnet kretser rundt pedagogiske og psykologiske tema. Grunntemaet er: Hvordan kan vi 

gjennom pedagogisk virksomhet bidra til å etablere gode, også i betydningen moralsk gode 

læringsklima, og bidra til etableringen av godt-fungerende relasjoner (trener-utøver, lærer-elev, 

veileder-elev/student og godt-fungerende team). 

• Utviklingen av idretts-psykologi og idrettscoaching som fagfelt, relatert til idrett, kroppsøving 

og friluftsliv. 

• Lærings- og sosialiseringsteori med vekt på motivasjon, mestring og det sosiale læringsmiljø, 

brukt på våre fag- og praksisområder. 

• Gruppeprosesser, relatert til idrett, kroppsøving og friluftsliv 

• Mental trening, visualisering, indre samtale, motivasjon og spenningsregulering. 

• Pedagogikk i idrett, kroppsøving og friluftsliv, og idrett, kroppsøving og friluftsliv som 

pedagogikk. 

• Teori-praksis gapet, i idrett-, friluftsliv og kroppsøving. 

• Kunnskapsbegrepet. Teoretisk kunnskap, kroppsliggjort kunnskap og handlingsbåren 

kunnskap. Episteme, techne og phronesis. Pedagogikk som systematisk verditenking. 

• Trenerens, coachens/lederens og veilederens praktiske handlingskompetanse. Praksisteori. 

Refleksjon over egen rolle og praksis. 

• Demokratiske læringsmodeller. Involverende pedagogisk lederskap, muligheter og 

begrensninger. 

• Kommunikasjon, relasjon og makt i et læringsperspektiv, relatert til idrett, kroppsøving og 

friluftsliv. 

Det vil bli lagt vekt på at studentene skal lære seg å tolke, forstå og kritisere teoribasert forskning 

innenfor de ovenfor nevnte områdene, samt kunne forstå sammenhengen mellom teoriene, 

forskning og utviklingen av praktiske intervensjoner. 

Forkunnskapskrav 

Bachelor idrett, trening og ledelse, eller tilsvarende.  

* Læringsutbytte  
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Kunnskap: 

• Kurset skal gi kunnskap om forskningsstatus innenfor temaområdet verdier, læring og 

ledelse.  

• Kurset skal gi innsikt i hvilke kunnskapsformer, hvilke former for verdier og hvilke former for 

ledelse som idrett, kroppsøving og friluftsliv aktualiserer, og kunne sette denne innsikten i 

relasjon til de pedagogiske og epistemologiske grunnspørsmålene. 

Ferdigheter: 

• Studenten skal kunne analysere komplekse problemstillinger knyttet til temaområdet 

verdier, læring og ledelse innenfor idrett, kroppsøving og friluftsliv, og gjøre disse 

tilgjengelige for en forskningsmessig tilnærming. 

Generell Kompetanse: 

• Studentene skal gjennom kurset, sammen med annen undervisning i masterstudiet, kunne 

drive forskning og utviklingsarbeid innenfor praktisk pedagogisk virksomhet innen idrett/ 

kroppsøving/friluftsliv. 

* Læringsaktiviteter 

15 forelesningsbolker à 3-4 timer, vårsemesteret. Kurset vil være organisert som et seminar med 

innslag av forelesninger, studentforberedte presentasjoner, diskusjon og gruppearbeid. 

Praksis 

* Arbeidskrav 

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

Utgifter i emnet 

* Vurderingsformer  

Skriftlig eksamen uten tilsyn, (hjemmeeksamen), 1 uke, gradert karakter. 

* Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt 

Annet 

* Litteratur 

* Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 

 

 


