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Master i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk 
 

Velkommen som masterstudent i dette samarbeidsstudiet mellom NTNU og DMMH. Denne 

masteren er for deg som ønsker å øke din kunnskap om barn, barndom og barnehager, og 

de endringene i samfunn og særlig barnehagepolitikk som innvirker på barnehagefaglige 

praksiser. Studiet gir en fordypning i nyere forskning og ulike teoretiske perspektiver, og 

utvider evnen til å analysere og drøfte ulike temaer og utfordringer i feltet.  

 

Studiet gir deg økt kompetanse for arbeid med barn og voksne i barnehagen, både som 

pedagogisk leder, fagleder og styrer/enhetsleder. Det kvalifiserer også til arbeid i 

administrative stillinger på kommune- og fylkesnivå og til undervisning i universitet og 

høgskolesektoren. Studiet kan også kvalifisere til opptak til PhD/dr.gradsprogram. 

 

Det er vi her på DMMH som har hovedansvaret for masterprogrammets første del. Denne 

delen består av to emner, hver på 30 studiepoeng. Vi vil gjerne at du gir oss tilbakemelding på 

hvilke emner du vil ta i kommende studieår, enten to emner (fulltidsstudent) eller kun ett 

emne (deltidsstudent). Hvis du vil studere på deltid kan du ta emnene i den rekkefølgen du selv 

ønsker.  

 

Du registrerer hvilke av disse emnene du vil ta dette studieåret på StudentWeb.  
  

 Barn, barndom og barnehage (BBB): obligatorisk emne 

 Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling (PLK): valgfritt emne 

 Veiledningspedagogikk (VEPED): valgfritt emne 
 

Alle emnene er samlingsbaserte, dvs. hele undervisningsdager spredt utover semesteret. 

Datoer for samlingene ligger på det enkelte emnets hjemmeside. NB! Det kan forekomme 

mindre endringer av datoer frem til studiestart.   

 

Hvis du har spørsmål knyttet til oppbygging av mastergraden og de ulike emnene: sjekk 

hjemmesiden vår, der har vi bl.a. lagt ut studieplaner med pensumlister. Der ligger det også 

kontaktinformasjon til den som er faglig ansvarlig for de ulike emnene. Vi vil være tilgjengelig 

på telefon eller mail fra og med uke 32. 

 

På vegne av faglærerteamet ønsker vi deg velkommen til DMMH! 

 

 

Tora Korsvold     Monica Seland 

Professor i førskolepedagogikk   Førsteamanuensis i pedagogikk 

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