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EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode BDFOR45 

Emnenavn Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv 
Leiing av barns læring i eit nærmiljøperspektiv 
Management of children's learning in a local environment 
perspective 

Faglig nivå Bachelor nivå 

Type studium Fordypningsenhet BLU Bachelor nivå 

Omfang 30 st 

Undervisningssemester Høst og vår 

Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplan for 
barnehagelærerutdanningen. 

Emneinnhold 
 

Studiet skal bidra til at studenten tilegner seg en utdypet forståelse 
av hvordan barnehagen kan fremme barns helhetlige læring i et 
steds- og nærmiljøperspektiv. Emnet skal gi studentene kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse til å kunne skape kreative og 
utviklende læringsmiljø for alle barn.  

Studenten skal tilegne seg utdypet kompetanse til å lede personalet 
i arbeid med barns læringsprosesser.  

 
Studenten skal erverve seg kunnskaper om og evne til kritisk 
vurdering av ledende styringsdokumenter.  
 
 
Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk, 
matematikk, norsk og drama.  

Forventet læringsutbytte Læringsutbytte etter gjennomført studium på fordypningsenheten. 
Studenten:  

 har utvidet kompetanse om rollen som pedagogisk leder 
i barnehagen som lærende organisasjon 

 har utvidet innsikt i og forståelse for hva lederrollene i 
barnehagen innebærer 

 har kunnskap om ledende styringsdokumenter og 
innsikt i nyere faglig forskning på fordypningsfagenes 
områder 

 har kunnskap om det helhetlige oppvekstmiljøet for 
barn, og barnehagens rolle i et steds – og 
nærmiljøperspektiv 

 forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, 
deltaker og rollemodell i barns læringsprosesser  

 har kompetanse til å utføre og løse oppgaver knyttet til 
planlegging, gjennomføring og vurdering av utviklings- 
og fornyingsarbeid i barnehagen i et steds – og 
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nærmiljøperspektiv  

 har bred kunnskap om kommunikasjons og 
samspillsteorier, og om motivasjon, identitet og 
selvoppfatning i pedagogisk arbeid og ledelse  

 har kompetanse til å sette i gang, gjennomføre og 
dokumentere skapende prosesser i barnehagen 

 har oversikt over og kunnskap om ulike læringsteorier, 
og pedagogiske konsekvenser av disse 

 har kunnskap om hvordan barn opplever, forstår og 
bruker steder, rom og nærmiljø 

 har forståelse av og kunnskap om utforskning, undring 
og skaperglede i barns læringsprosesser 

 har utvidet kunnskap om barns språklige og matematisk 
skapende utvikling i et steds – og nærmiljøperspektiv 

 har innsikt i hvordan kunst og kultur i nærmiljøet bidrar 
til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og 
identitet 

 

Arbeidsformer – og 
læringsaktiviteter 

Se «arbeids-, lærings- og vurderingsformer», se generell del av 
studieplanen 

Obligatoriske arbeidskrav 
Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent 
for å få eksamensrett i emnet: 

 

Kode for 
arbeidskrav 
 

Kartlegging av barns nærmiljø. 
Tverrfaglig, individuell skriftlig oppgave.  
 

F-TF1 

Ledelse av skapende arbeid i barnehagen 
Tverrfaglig skapende arbeid i gruppe, knyttet til tema rom, sted og fortelling.  
 

F-TF 2 
 
 
 

Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningen. OBLTS 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Skriftlig individuell 
hjemmeeksamen 
 

70 % 
 
 

3 dager 
 

Alle A-F 
 
 

Intern og 
ekstern 
 

Mai 
2017 

Muntlig eksamen i 
gruppe, individuell 
karakter 

30 % 2 dagers 
forberedelse. 
30 minutters 
gjennomføring 
tredje dag 
 

 A-F Intern og 
ekstern 

Mai 
2017 
 

Emneansvarlig Per Tore Granrusten 

Vektingsreduksjon  

Supplerende opplysninger Hjemmeeksamen 3 dager betyr fra kl. 900 en dag til kl. 1500 tredje 
dag.  

Merknad [EWL1]: GIF? 
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Pensum 
Se egen pensumliste 

 

 


