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Navn  
Nynorsk navn              

Veiledningspedagogikk  
Rettleiingspedagogikk 

Engelsk navn  Pedagogical  guidance  
Studiepoeng  30   
Heltid / deltid  Deltid  
Type studium  Videreutdanning - master  
Antall semester  2 
Startsemester  Høst 2016 
Kostnader                                                      Se dmmh.no 
Opptak                                                           Lokalt opptak 
Faglige kontaktpersoner  Vibeke Glaser og Kjersti Nissen 
Gjelder for studentkull  2016 – 2017  
Godkjenning av studieplanen NTNU 
  
 

Kort om studiet 

Veiledning som refleksiv metode i arbeidet med danning, organisasjonsutvikling herunder pedagogisk 
ledelse, står sentralt i dette studiet. Veiledning spenner over et bredt lerret fra personlige 
utviklingssamtaler til rent faglig veiledning av kolleger.  Veiledningsforståelse, 
veiledningskompetanse og gjensidig skapende prosesser er viktig.  Det gjelder samtidig også det å 
styrke kunnskapen om det forskningsmessige grunnlaget for og forståelsen av veiledning. 
Det er derfor lagt vekt på at det skal være en nær sammenheng mellom drøfting av teori og reelle 
praksiserfaringer fra veiledningssituasjoner gjennom et aksjonslærings- og 
aksjonsforskningsperspektiv.  
 
Arbeidet med veiledningsteori har som mål å videreutvikle deltagernes didaktiske kompetanse og 
stimulere til analyse og kritisk refleksjon over egen veiledning og kompetanseutvikling i 
organisasjoner. Etiske vurderinger står sentralt. Det legges vekt på at teoretiske spørsmål blir 
konkretisert og utprøvd i de praktiske delene av studiet, samtidig som denne praksisen altså skal 
være gjenstand for refleksjon og utvikling. Planen bygger på at det skal være en naturlig veksling 
mellom teori og praksis i utdanningen.  
 
Det kan søkes om innpassing av denne videreutdanningsenheten i Master i pedagogikk, studieretning 

førskolepedagogikk. For nærmere informasjon om dette studiet, se: 

http://www.ntnu.no/studier/mfped/om  

Studiet kvalifiserer til å virke som veileder i ulike yrker og organisasjoner. 

Målgruppe 

Målgruppen for studiet er arbeidstakere og ledere som ønsker å komplettere sin utdanning i 

veiledning, eksempelvis barnehagelærere, lærere, sykepleiere, politi, barnevernspedagoger samt 

andre yrkesgrupper med leder- og/eller veiledningsansvar. Det er en fordel å ha veiledningserfaring 

og grunnleggende kompetanse i veiledning.  Studiet passer også for studenter som skal ta master i 

pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, som ønsker fordypning i dette fagområdet. 

http://www.ntnu.no/studier/mfped/om
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Opptak og rangering 

Bachelorutdanning som barnehagelærer, allmennlærer, faglærer eller annen relevant 3-årig 

utdanning fra høgskole eller universitet.  

I tillegg kreves minst 3 års yrkespraksis, men høgskolen kan gi dispensasjon fra dette kravet, etter 
søknad. 
 

 

Rangering 
Søkere med 7,5 stp. eller mer innenfor området veiledning vil bli prioritert ved opptak. 
 
Ved søknad om opptak til Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk gjelder egne 
opptaks- og rangeringsregler. For mer informasjon om dette, se 
http://www.ntnu.no/studier/mfped/opptak. 
 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng, og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på 

masternivå og inneholder veiledningsteori,  vitenskapsteori og forskningsmetodiske perspektiver. 

Dette for å bygge opp under det vitenskapelige grunnlaget for veiledning. Studiet er samlingsbasert 

med 4 samlinger à tre dager hvert semester.  Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. 

Studentene må regne med å arbeide ca. 20 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, 

basisgrupper og selvstudium. 

Forventet læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført studie i veiledningspedagogikk ha kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse innenfor fagområdet som gjør at studenten:  

Kunnskap: 

 Har inngående kunnskap innenfor fagområdet veiledning 

 Kan analysere, drøfte og vurdere veiledning i et individ- og systemperspektiv 

 Kan gjennomføre aksjonsforskning i veiledning 
 

Ferdigheter: 

 Har innsikt og ferdigheter i ulike veiledningstradisjoner  

 Kan håndtere sammensatte samarbeids- og beslutningsprosesser  

 Har kritisk blikk på egen praksis og organisasjon ut fra et didaktisk lærings- og 
danningsperspektiv  

 Kan utøve etiske vurderinger i forbindelse med veiledningsarbeidet  

 Kan bruke veiledning som redskap for kvalitetsutvikling i organisasjoner  

Generell kompetanse: 

 Kan se veiledning og pedagogisk ledelse i organisasjoner i sammenheng 

 Kan se veiledning og pedagogisk ledelse i organisasjoner i sammenheng med organisasjoners  
samfunnsmandat 

 Har grunnleggende vitenskapelig forståelse for veiledning i forskningssammenheng generelt  
 og forskning på egen praksis spesielt.   

http://www.ntnu.no/studier/mfped/opptak
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Oppbygging og sammensetning 

Studiet på 30 stp. består av temaene;  

a) veiledningsteori og didaktisk tenkning 

b) veiledning og kvalitetsutvikling i organisasjoner 

De to temaene bygger på hverandre og må ses som en helhet.  

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 
Undervisningsformen vil være en kombinasjon av teoriformidling, samtaler, case, veiledningsøvelser, 

selvstudium, individuelt arbeid og gruppearbeid. Det organiseres faste undervisningsgrupper som 

møtes regelmessig gjennom hele studiet.  Det forventes at undervisningsgruppene møtes mellom 

samlingene for å gi hverandre støtte og utveksle erfaringer i veiledningsarbeidet.  

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell mappeeksamen og praktisk eksamen i gruppe. 

Det gis veiledning av faglærer på de ulike arbeidskrav og på egen veiledning, både i prosess og 

nettbasert. 

 

Tekniske og andre forutsetninger 
Studiet vil være samlingsbasert, ha veiledningsgrupper og nettbasert veiledning. Studiet benytter 

itslearning som læringsplattform. 

 

 

EMNEBESKRIVELSE 
 

Emnebeskrivelsen er også gjeldende for studenter som har valgt studiet som en del av Master i 

pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, som er et samarbeid mellom DMMH og NTNU. 

Emnekode MVVEP6000 

Emnenavn Veiledningspedagogikk  
Rettleiingspedagogikk 
Pedagogical guidance  

Faglig nivå Master - videreutdanning 

Omfang 30 stp. 

Undervisningssemester Høst og vår 

Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav 

Anbefalte forkunnskaper Grunnleggende kompetanse i veiledning 

Emneinnhold  Vitenskapsteori, veiledningsteori og didaktisk pedagogisk 
refleksjon  

 Verdier, etikk og kultur  
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 Danning, veiledning og yrkessosialisering  

 Yrkesfaglig og personlig veiledning/coaching, individuelt og 
i gruppe  

 Ulike veiledningsteorier (humanistiske teorier, kognitive 
teorier og systemteori)  

 Didaktisk kompetanse 

 Organisasjon, kultur og ledelse 

 Den profesjonelle samtalen  

 Improvisasjon og aksjon - estetiske perspektiver i 
veiledning  

 Dialog og diskurs  

 Veiledningens muligheter og begrensninger 

 Veiledning som redskap i læring og ressursutvikling i 
organisasjoner 

 Holdningsdannelse og veiledning 

 Grunnleggende innføring i forskning og forskningsmetodikk 

Arbeidsformer og 
læringsaktiviteter 

Det er forventet at studentene er til stede i undervisningen. Dette 
er begrunnet i syn på læring der kunnskap utvikles materielt og 
diskursivt 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. 
 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske, må være gjennomført og 
godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

1. Gjennomført veiledning på egen arbeidsplass, minimum 5 
veiledningssamtaler, med logg fra hver samtale. Logg skal 
godkjennes av faglærer.  
Minst en av veiledningssamtalene skal filmes og danne 
grunnlag for veiledning og refleksjon i basisgruppa. 

2. Deltakelse og veiledning i basisgrupper (minimum 5 
møter).  

3. «Meg selv som veileder». Godkjent individuelt, 
vitenskapelig essay.  En obligatorisk veiledning av faglærer 
underveis.  Bearbeidet utgave etter veiledning fra faglærer 
leveres som mappeeksamen 1 (se under).  

4. «Aksjonslæring og kvalitetsutvikling gjennom veiledning». 
Godkjent individuell prosjektoppgave.  Veiledning av 
faglærer tilbys underveis.  Bearbeidet utgave leveres som 
mappeeksamen 2 (se under). 

Vurderingsordning Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Arbeidskrav 
pr eksamen 

Sensur Tid 

Mappeeksamen 1: 
«Meg selv som 
veileder».   

20 % 
 
 

Se egen 
presiseringsinstruks 

Alle Arbeidskrav 
3 

Intern 
og 
ekstern 
sensor 

Vår 
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Mappeeksamen 2: 
«Aksjonslæring og 
kvalitetsutvikling 
gjennom 
veiledning». 

40 % Se egen 
presiseringsinstruks 

Alle Arbeidskrav 
4 

Intern 
og 
ekstern 
sensor 

Vår 

Praktisk 
gruppeeksamen  

40 % 45 min pr student i 
gruppe. Se egen 
presiseringsinstruks 

 Arbeidskrav 
1 og 2 

Intern 
og 
ekstern 
sensor 

vår 

Karakterskala Bestått: A-E, stryk: F  

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

Emneansvarlig Vibeke Glaser og Kjersti Nissen 
 

 

 


