
 

 

          DMMH juni 2015 

Velkommen som student ved DMMH, studieåret 2015-2016 

 

Velkommen som student på studiet Barn, barndom og barnehage (BBB)! Du er enten tatt opp 

som student på masterprogrammet i førskolepedagogikk, via NTNU, eller du tar dette som en 

ordinær videreutdanningsenhet. Studieopplegget er identisk for disse to gruppene, slik det er 

for alle våre emner på masternivå.  

 

Oppstart av studiet går over to dager: 

 

Torsdag 27.august kl.9.00 – 11.00: Denne dagen vil dere bli ønsket velkommen på rom 162 i 

det gamle hovedbygget og få informasjon om studiet, pensum, studieopplegg og praktiske 

forhold rundt bl.a. bruken av det elektroniske kompendiet og læringsplattformen It’s 

Learning. Det blir mulighet for fotografering til studentkort, og bokhandelen vil være åpen. 

Dere vil også bli delt inn i studiegrupper. Ansvarlig: Monica Seland.  

 

Fredag 28.august kl. 9.00 -14.00: Denne dagen skal vi være på rom 702 i Mellombygget. Det 

vil først bli en innføringsforelesning med tema: Barn og barnehage i dagens samfunn med 

professor Tora Korsvold. Deretter vil vi gjennomgå noen grunnleggende prinsipper rundt 

akademisk skriving, som er relevant for arbeidet med faget gjennom året. Denne dagen er vi 

sammen med studenter fra Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling (PLK). Ansvarlige: 

Monica Seland og Merete Moe. 

 

Emnet Barn, barndom og barnehage er et deltidsstudium over to semestre, og det er 

samlingsbasert, dvs. hele undervisningsdager spredt utover semesteret. Datoer for 

samlingene ligger på DMMH’s hjemmeside. NB! Det kan forekomme mindre endringer av 

datoer frem til studiestart!   

 

Detaljert undervisningsplan for hvert semester deles ut ved oppstart av semesteret, og gjøres 

tilgjengelig via It’s Learning. Det kan bli mindre justeringer av denne i løpet av året, men kun 

hva gjelder tema, ikke datoer.  

 

Vi ønsker at studentene er til stede i undervisningen, og har satt et krav om tilstedeværelse 

i minst 50% av den ordinære undervisningen. I tillegg kommer deltagelse i forbindelse med 

presentasjoner og arbeidskrav. Dette er begrunnet i nyere syn på læring der kunnskapen 

utvikles gjennom dialog, diskusjoner og samarbeid med medstudenter og faglærere. Derfor 

vektlegges en dialogisk forelesningsform med stor studentaktivitet i dette studiet. 



Studentene deles også inn i grupper som kan arbeide med faglig fordypning og diskusjon av 

pensumlitteraturen. 

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål om studiet. Ellers oppfordrer vi dere til å bruke DMMH’s 

hjemmesider der det ligger studieplan og pensumliste.  

 

 

På vegne av faglærerteamet ønsker vi dere velkommen til DMMH!                                     

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Tora Korsvold      Monica Seland 

Professor i førskolepedagogikk     Førsteamanuensis i pedagogikk 

Programansvarlig og emneansvarlig    Program- og emneansvarlig og klassestyrer 

Telefon: 73 56 83 24      Telefon: 73 56 83 01 

Epost: tora.korsvold@dmmh.no     E-post: monica.seland@dmmh.no 
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