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Om studieprogrammet 

Studiet vil gi en praktisk og teoretisk innføring i veiledning av studenter i 

barnehagelærerutdanningen. Veiledning under utdanning er komplekst og innebærer både faglige og 

personlige dimensjoner. Studiet vil belyse ulike teoretiske perspektiver på veiledning. Studiet er 

beregnet for praksislærere som skal veilede barnehagelærerstudenter i praksis i barnehagen og for 

andre som skal veilede barnehagelærerstudenter under utdanning. Studiet kan ses som et ledd i å 

arbeide for å styrke kvaliteten i studentenes utdanning. Læringsprosesser i studiet er knyttet til 

undervisning, dialog, skriveprosesser og gjennomføring av veiledning.  Bevissthet om egen 

veilederrolle, sentrale begrep i veiledning, veiledningens plass i utdanning, kunnskapsdanning og 

etisk bevissthet er sentralt i dette studiet. 

Studiet er organisert med fem samlinger over to semestre. Studiet gir kompetanse som kan gi 

grunnlag for opptak på videre studier i pedagogisk veiledning. Noe av undervisningen vil være felles 

med studiet «Veiledning i barnehagen». 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og individuell eksamensmappe.  

Yrkesmuligheter: Veileder og praksislærer i profesjonsutdanninger. 

Målgruppe 

Målgruppen for studiet er først og fremst praksislærere i barnehagelærerutdanning eller andre 

lignende profesjonsutdanninger. Studiet retter seg også mot ansatte ved høgskole/universitet som 

har behov for å øke kompetanse i å veilede studenter under utdanning, som faglærere og 

studieveiledere. 

Opptak og rangering  

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse 

 Det kreves 1 års relevant yrkespraksis 

 Studentene må være i arbeid som innbefatter mulighet for å veilede  
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Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 
Studieprogrammet består av 15 studiepoeng, og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på 

bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med til sammen fem samlinger. Utdanningen forutsetter 

aktiv studentdeltakelse. Studentene må regne med å arbeide ca 10 timer i uken med studiene, 

inkludert forelesninger, undervisningsgrupper og selvstudium. 

Forventet læringsutbytte 

Etter gjennomført studie i veiledning i barnehagelærerutdanningen skal studenten ha kunnskap, 

holdninger, ferdigheter og generell kompetanse innenfor faget, som gjør at studenten:  

 Har grundig kompetanse om veiledningsfeltet i profesjonsutdanningen 

 Har innsikt i egen veilederkompetanse og kan analysere og forholde seg kritisk til egen 

veiledningspraksis 

 Kan anvende faglige og personlige ferdigheter i å være faglig veileder 

 Kan gjennomføre veiledning, både individuelt og i gruppe 

 Kan skape refleksjon i veiledning 

 Kan anvende ulike spørsmål og metoder i veiledning 

 Kan anvende ulike kommunikasjonsferdigheter i veiledning 

 Har kunnskap om dialogens betydning for læring og danning 

 Ser betydningen av og kan anvende veiledning som en læringsform i profesjonsutdanning 

 Har forståelse for sammenhengen mellom veiledning og vurdering 

 Har kunnskap om og forståelse for etiske dilemma og maktforhold i veiledningsrelasjonen  

 Viser faglige refleksjoner gjennom skriftlig arbeid 

 Kan ta imot og analysere tilbakemeldinger for å utvikle egen veiledningskompetanse 

 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Studiet er samlingsbasert, hvor deler av samlingene er obligatoriske. Det organiseres faste 

undervisningsgrupper som møtes regelmessig gjennom hele studiet. 

Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer. Egenutvikling som veileder og refleksjoner 

knyttet til egne erfaringer med studentveiledning står sentralt. Samlingene på DMMH vil ha varierte 

arbeidsformer, som forelesning, praktiske veiledningsøvinger, faglig dialog både i gruppe og plenum.  

Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass og skriftlig refleksjonsarbeid. 

Studiet benytter itslearning som læringsplattform. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og eksamensmappe. Se emnebeskrivelsen for utfyllende 

informasjon. 
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EMNEBESKRIVELSE  

Emnekode VUVBU6000 

Emnenavn Veiledning i barnehagelærerutdanningen 

Faglig nivå Videreutdanning på bachelornivå 

Omfang 15 sp 

Undervisningssemester Høst og vår 

Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav 

Anbefalte forkunnskaper  

Forventet læringsutbytte Se tidligere pkt om forventet læringsutbytte 

Emneinnhold 
 
 

Studiet har fire hovedområder som griper inn i hverandre og må 
ses som et hele. Det vil ikke være mulig å dele opp studiet, og de 
ulike temaene har ikke egne studiepoeng.  
 
Teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning 
Studiet gir innblikk i ulike perspektiv på veiledning, og ulike 
forståelser av veiledningsbegrepet. Sentrale begrep i veiledning er 
dialog, lytting, ansvar, refleksjon, læring, relasjon, struktur, 
didaktikk, danning. 
 
Roller i veiledningsrelasjonen 
Studiet retter oppmerksomhet mot bevissthet og forståelse for 
ulike roller i veiledningsrelasjonen, med særlig bevissthet på egen 
veilederrolle.  Veiledning skjer alltid i en relasjon mellom 
mennesker og innebærer komplekse samspill både i veiledning 
individuelt og i gruppe. Å bygge bærende og tillitsfulle relasjoner 
stiller store krav til veileders faglige- og personlige kompetanse. Å 
gjennomføre veiledning krever kunnskap og øvelse, og det 
innebærer å bli kjent med seg selv som veileder. I studiet tar vi 
utgangspunkt i studentenes egne erfaringer som veileder. Sentrale 
områder er relasjon, kommunikasjon, anerkjennelse, 
danningsprosesser.   
 
Veiledningens plass i utdanning  
Studiet gir forståelse for veiledningens plass i profesjonsutdanning. 
Å være veileder i profesjonsutdanning innebærer å kunne veilede 
studenten i faglig og personlig arbeid, møte studentens behov og 
erfaring, kunne støtte og utfordre til videre læring. I dette 
veiledningsstudiet vil vi skape forståelse for og kunnskap om 
veiledning og dens hensikter. Noen sentrale områder er 
kunnskapssyn og kunnskapsdanning, veiledning som læringsform, 
danningens plass i utdanning, refleksjon og kritiske perspektiver og 
veiledning på skriftlige tekster. 
 
Etisk bevissthet i veiledning med studenter 
Veiledere i profesjonsutdanning står i en kompleks rolle. 
Studenten skal møtes i sine læringsprosesser samtidig som 
veileder også skal ta ansvar for å ivareta særlige krav til 
profesjonskunnskap. Dette krever høy etisk bevissthet. Studiet gir 
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innsikt i ulike dilemma i veiledning knyttet til vurderingsansvar, 
faglig autoritet og maktforhold i kultur, kunnskap og relasjon. 
Sentrale tema er den profesjonelle samtalen, veiledning og 
vurdering, skikkethetsvurdering.  

Arbeidsformer og 
læringsaktiviteter 

Det forventes at studentene er til stede i undervisningen. Dette er 
begrunnet i synet på læring der kunnskapen utvikles gjennom 
dialog, diskusjoner og samarbeid med medstudenter og faglærere. 
Derfor vektlegges en dialogisk forelesningsform med stor 
studentaktivitet.  
 
Innholdet vil forøvrig være teoriformidling og erfaringsdeling. Det 
vil veksle mellom veiledning knyttet til individuelt arbeid og 
gruppearbeid. Selvstudium og drøfting på nett vil være egnete 
arbeidsformer gjennom hele studiet. 
Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass og 
skriftlig refleksjonsarbeid. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og 
godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 
 
Arbeidskrav 1: Gjennomført minst 3 veiledninger på egen 
arbeidsplass, med påfølgende logg med faglig refleksjon 
 
Arbeidskrav 2: Meg selv som veileder. Individuelt skriftlig essay, 
med veiledning fra faglærer.  Bearbeides til mappebidrag 1.  
 
Arbeidskrav 3: Presentere film fra egen veiledning, som grunnlag 
for veiledning med faglærer, jfr mappebidrag 2 
 
Arbeidskrav 4: Deltakelse på minst 6 av 8 timeplanfestede 
undervisningsgruppetimer. 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Mappe- 
eksamen: 2 
individuelle 
mappebidrag 
Mappebidrag 1:   
Skriftlig essay med 
tema «Meg selv som 
veileder» 
Mappebidrag 2: 
Skriftlig refleksjon 
over egen lærings-
prosess 

100 % Se egen 
presiseringsinstruks 

Alle A-F Intern  Vår 

Supplerende opplysninger På mappeeksamen gis det en samlet karakter hvor mappe 1 teller 
om lag 70 % og mappe 2 om lag 30 % av karakteren 

Emneansvarlig Kjersti Nissen 

Vektingsreduksjon Beståtte emner innen Pedagogisk veiledning for praksislærere vil 
kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. 

 


