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Navn Veiledning i barnehagen. Mentor- og 
veilederutdanning. 

Nynorsk Rettleiing i barnehagen. Mentor- og 
rettleiarutdanning. 

Engelsk Counselling in Kindergarten. Mentor and 
supervisor education. 
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Heltid/Deltid Deltid 
Type studium Videreutdanning på bachelornivå 
Antall semester 2 
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Kostnader Se dmmh.no 
Opptak Lokalt opptak 
Faglige kontaktpersoner Ranveig Lorentzen 
Studentkull 2016-17 
Godkjenning av studieplanen 16.12.2009 

 
 

Om studieprogrammet 

Studiet vil omfatte veiledning rettet mot nyutdannede barnehagelærere, kolleger i pedagogiske 

funksjoner og medarbeidere med og uten fagbrev. Pedagogisk veiledning og foreldreveiledning er 

også tema i studiet.  

Studiets mål er å gi økt og formell kompetanse på veiledning og hvordan veiledning kan være et 

virkemiddel til å utvikle barnehagelærerprofesjonen, barnehagefaglig kompetanse, barnehagens 

pedagogiske arbeid og foreldresamarbeidet. Studiet bygger på studentenes erfaringer og deltakende 

læringsformer. 

Noe av undervisningen vil være felles med studiet Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 

Målgruppe 

Målgruppen er barnehagelærere som ønsker formell veilederkompetanse for å utvikle barnehagens 

faglige og pedagogiske virksomhet. Studiet er også åpent for søkere innen andre profesjoner som 

ønsker formell kompetanse på veiledning. 

Opptak og rangering 

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse 

 Det kreves 1 års relevant yrkespraksis 

 Studentene må være i arbeid som innbefatter mulighet for å veilede 
 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 
Studieprogrammet består av 15 studiepoeng og er et deltidsstudium. Startsemester er høst 2016, 

oktober. Studiet er på bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med tilsammen 5 samlinger à to dager, 

dvs 10 dager à 6 undervisningstimer. Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. Studentene 
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må regne med å arbeide ca 10 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, selvstudium og 

gjennomføring av arbeidskrav. 

 

Forventet læringsutbytte 

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 Har kunnskap om ulike veiledningsmetoder og deres teoretiske perspektiver.  

 Har kunnskap om hvordan veiledning virker inn på organisasjonsutviklingen i 

barnehagen. 

 Har kunnskap om de nyutdannedes situasjon, profesjonell utvikling og 

utfordringer knyttet til overgangen fra utdanning til yrke. 

 Har ferdigheter i veiledning og ulike veiledningsmetoder. 

 Har ferdigheter i kritisk analyse av veiledning og samspillsprosesser. 

 Kan kommunisere egen forståelse av veiledning, kommunikasjon og samspill.  

 Har generell kompetanse i å kunne reflektere over veiledningens bidrag til 

profesjonell utvikling og kompetanseheving i barnehagen. 

 Har generell kompetanse i å kunne vurdere det estetiske perspektivet i 

veiledningen. 

 Har generell kompetanse i å kunne vurdere det etiske ansvaret i veiledningen.  

 Har generell kompetanse i å vurdere egen veiledning. 

 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Studiet vil benytte ulike læringsformer. Det vil være en vekselvirkning mellom forelesning og 
diskusjon, øvelse, gruppe – og individuelt arbeid. Studiet vil i stor grad bygge på egenerfaring 
gjennom praktisk deltakelse og vektlegge rollebytte som læringsform.  
 
Studiet benytter læringsplattformen itslearning. 
 
I studiet inngår tre individuelle arbeidskrav, og studiet avsluttes med en individuell, skriftlig 
hjemmeeksamen over to dager. Sidetall: 8 - 10 sider. 
 
Det stilles krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen for å kunne få gå opp til 
eksamen.  
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EMNEBESKRIVELSE  

Emnekode VUVBH6000 

Emnenavn Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 
Faglig nivå Videreutdanning på bachelornivå 
Omfang 15 stp. 
Undervisningssemester Høst og vår 
Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav 
Anbefalte forkunnskaper  
Forventet læringsutbytte Se tidligere pkt. om forventet læringsutbytte 
Emneinnhold Studiet består av fire temaer. Veiledning som 

læringsaktivitet er gjennomgående i alle temaene: 
 
Teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning 
Studiet vil presentere og drøfte ulike teoretiske og praktiske 
perspektiv på veiledning, som har betydning innenfor 
veiledningstradisjonen nasjonalt.  Vi presenterer også et 
perspektiv på veiledningen som tar utgangspunkt i et 
pragmatisk-estetisk og erfaringsteoretisk syn på læring som 
bygger på samspill mellom handling, emosjon og 
tankevirksomhet.   
 
Læringssyn og roller i veiledningen 
Rollene i veiledning vil være sentrale i studiet. 
Rollebegrepene vil bli reflektert gjennom flere læringssyn og 
kunnskapsforståelser. Dette vil danne bakgrunnen for 
veiledningens aksjonsformer. Veiledningen gjør det mulig å 
åpne opp og utforske handlingsrommet ut fra studentens 
estetiske erfaring. De relasjonelle sidene ved veiledning vil 
også problematiseres, både ut fra en-til-en veiledning og 
veiledning i gruppe.  I tillegg vil studenten få innsikt i flere 
veiledningsformer som igjen skal danne grunnlag for egen 
veilederprofil. 
 
Veiledning og kompetanseutvikling i barnehagen 
Studiet har særlig oppmerksomhet på kunnskap og 
forskning om veiledning som virkemiddel for 
kompetanseutvikling hos personalet i barnehagen. Blant 
annet vil fokus være på de nyutdannedes opplevelser og 
erfaringer det første yrkesaktive år, og hvilke refleksjoner de 
har på sin egen utdanning. Vi vil også rette 
oppmerksomheten på hvordan veiledning bidrar til å utvikle 
barnehagelærerprofesjonen, barnehagefaglig kompetanse, 
barnehagens pedagogiske arbeid og foreldresamarbeidet. 
Hvordan veiledning kan innvirke på 
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organisasjonsutviklingen, vil også bli vektlagt.  
 

Etikk i veiledningen 
Veiledning kan sees på som et møte og en etisk handling. 
Etikken er knyttet til våre verdier og holdninger som 
praktiseres gjennom våre handlinger.  I studiet inngår et 
overordnet perspektiv om etikk, slik vi finner dem hos etiske 
tenkere. Studiet vil reflektere etiske spørsmål knyttet til 
veilederrollen og tar opp tema som ansvar, plikt, makt, og 
respekt.  
 

Obligatoriske arbeidskrav  
 

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være 
gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til 
eksamen: 
 
Arbeidskrav 1: Individuell fagtekst om veiledning. 
 
Arbeidskrav 2: Veiledning på studentens veiledning av 
kollega.   
 
Arbeidskrav 3: Individuelt muntlig framlegg i klassen om 
egen veiledning og innlevering av kort fagtekst. 
 
Det stilles krav om oppfylt obligatorisk tilstedeværelse i 
undervisning for å kunne fremstille seg til eksamen. Fravær inntil 
20 % kan godkjennes ved dokumentert gyldig årsak. 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell, skriftlig 
hjemmeeksamen 

100 % 2 dager 
48 timer 

Alle A-F Intern  Vår 

Emneansvarlig Ranveig Lorentzen 

Læremidler/Pensum  

Vektingsreduksjon Beståtte emner innen Mentorutdanning vil kunne utløse 
vektingsreduksjon for dette emnet. 

Supplerende opplysninger Hjemmeeksamen med varighet 48 timer betyr at oppgaven gis ut 
kl. 15:00 en dag og leveres inn kl. 15:00 den tredje dagen. 

 


