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Del 1: Fagplan for førskolelærerutdanning, 
Hovedmodellen. IKT-støttet deltid over fire år. 
Generell del. 

 

Navn Førskolelærerutdanning, Hovedmodellen, IKT-støttet, deltid 

Engelsk navn 
Preschool teacher education, Main modell, ICT supported, 

part time 

Studiepoeng 180 

Heltid / deltid Deltid  

Type studium Bachelorgrad 

Antall semester 8 

Startsemester Høst 2012 

Kostnader  

Opptak  

Faglige kontaktpersoner  Koordinator for IKT-støttet deltids bachelorutdanning 

Gjelder for studentkull 2012 – 2016 

Godkjenning av fagplanen Sist endret 21.06.13: Arbeidskrav 3. studieår. 

1. Kort om studiet 

Studiet skal gi den faglige og pedagogiske kunnskapen og den praktiske opplæringen 

som er nødvendig i arbeidet som førskolelærer i en barnehage for alle barn, med et 

barnehagetilbud av høy kvalitet preget av lek og læring, omsorg og danning, 

menneskelighet og glede. Utdanningen skal sørge for at førskolelæreren har nødvendig 

faglig relevant kompetanse til å lede og veilede medarbeidere og til å samarbeide med 

foreldre. Utdanningen skal fremme studentenes personlige og faglige utvikling og 

yrkesetiske holdninger, utvikle evne til refleksjon og empati for store og små 

medmennesker, vekke interesse for faglig videreutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid. 

Utdanningen skal gi forståelse for barnehagens sammensatte og særegne rolle i 

samfunnet både som barndomsarena, dannings- og læringsinstitusjon, kulturarena og 

omsorgsinstitusjon. 

Målgruppe 

Alle som er interessert i å arbeide som førskolelærer i barnehage og andre institusjoner  

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Alle studenter må levere politiattest 

ved studiestart. 
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Utenlandsstudium 

I 3. studieår er det mulig å søke om en alternativ studieperiode der et 13 ukers 

studieopphold i utlandet er inkludert. Studieoppholdet i utlandet består av både teori og 

praksis, men innholdet vil variere etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. 

Oppholdet inngår som en del av studiet ved Dronning Mauds Minne Høgskolen. 

Videre studier 

Utdanningen kan suppleres med års- og halvårsenheter og inngå som komponent i en 

mastergrad. DMMH tilbyr i samarbeid med NTNU mastergrader i førskolepedagogikk, 

spesialpedagogikk og master i estetiske fags didaktikk. 

Yrkesmuligheter  

Utdanningen kvalifiserer til pedagogisk arbeid med barn i barnehage og som leder i 

skolefritidsordningen (SFO). Med ett års skolerelevant videreutdanning kan 

førskolelærere også arbeide i første til fjerde årstrinn i grunnskolen.  

2. Innledning  

Denne fagplanen er utarbeidet i tråd med Lov om Universiteter og Høgskoler av 1. april 

2004 og Rammeplan for førskolelærerutdanning av 2003 (RP 2003) med endringer fra 

2009 

Studiets verdier og kunnskapsinnhold  

Førskolelærerutdanningen ved DMMH er forankret i kristne og humanistiske verdier og 

tradisjoner som står sentralt i vårt samfunn og vår kultur, og som er nedfelt som 

verdigrunnlag for barnehagen og skolen. Høgskolen vil legge særlig vekt på verdier som 

menneskeverd og nestekjærlighet, likeverd, solidaritet og internasjonal forståelse, 

forvaltning av naturen og menneskets skaperevne. 

Studiet baseres på et barnesyn som vektlegger barns medvirkning og barns kompetanse 

og omsorgsbehov. Studiet skal gi studentene kunnskap om barns utvikling og innsikt i 

barnekultur og barns danningsprosesser. Sentrale verdier i dette arbeidet er respekt, 

kreativitet, dialog og undring.  

Førskolelærerutdanningens faglige bredde kommer til uttrykk gjennom de ti fagene 

drama, forming, musikk, norsk, RLE, samfunnsfag, fysisk fostring, naturfag med 

miljølære, matematikk og pedagogikk. Alle fagene fokuserer på barn og 

profesjonsutøvelsen i barnehagen. Studiet omfatter også fordypning i et fag eller 

fagområde i siste studieår. For deltidsutdanningen er det en spesielt tilrettelagt 

fordypningsenhet, Nærmiljø, læring og ledelse, som kan tas som deltidsstudium. 

Studenter som ønsker og har mulighet til det, kan søke på andre heltids 

fordypningsenheter. 

Fagene ivaretar fagspesifikke og tverrfaglige emner i tråd med Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver (2006/2011) og Rammeplan for 

førskolelærerutdanningen, og de ovennevnte verdier. 

Teori og praksis 

Studiet er en profesjonsutdanning der teori og praksis er to likeverdige kunnskapskilder 

som må sees i sammenheng. Studiet som helhet skal danne grunnlag for et reflektert 

møte mellom teoretisk fagkunnskap, praktiske ferdigheter og yrkeskompetanse, slik at 

disse tre kvalifikasjonsområdene kan framstå som en meningsfull enhet. Det innebærer 

at deler av studiet er knyttet til perioder med veiledet praksis i barnehage. Alle fag i 

utdanningen skal forberede studenten på førskolelærerens oppgaver, og det legges vekt 
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på et nært samarbeid mellom praksisbarnehagene, studentene og lærerne. I tillegg til de 

årlige praksisperiodene prøver høgskolen å legge til rette for at alle studenter har 

mulighet til tilknytning til minst en barnehage når de ikke er i veiledet praksis, som kan 

fungere som en "referansebarnehage". For mange av studentene på deltidsutdanningen 

vil den barnehagen de arbeider ved fungere som en slik referansebarnehage, der de kan 

observere barn og prøve ut pedagogiske ideer. For studenter som ikke arbeider i 

barnehage til vanlig, oppfordres det til å etablere kontakt med en lokal barnehage som 

gjør det mulig å komme i barnehagen etter avtale. For studenter i eller nær Trondheim, 

vil noen av høgskolens praksisbarnehager fungere som slike referansebarnehager. 

Ansvar for egen læring 

Studentene skal ha medansvar og medinnflytelse i studiet. Egenaktivitet og selvstendig 

innsats kreves for å bli godt forberedt til samarbeid med barn, kolleger, foreldre og 

nærmiljøet både i studiet og i en livslang læringsprosess. I tillegg til forelesninger og 

annen lærerstyrt aktivitet må studentene ta ansvar for å tilegne seg innholdet i studiet 

gjennom egenstudier, arbeid i basisgrupper og arbeidskrav og mapper. 

Fem kompetanseområder 

Rammeplan for førskolelærerutdanning fastsetter at all lærerutdanning skal bidra til å 

utvikle studentenes kompetanse innen fem særskilte områder som er sentrale i utøvelsen 

av lærer/førskolelæreryrket. 

Kompetanseområdene er: 

 Faglig kompetanse 

 Didaktisk kompetanse 

 Sosial kompetanse 

 Endrings- og utviklingskompetanse 

 Yrkesetisk kompetanse 

Disse kompetanseområdene utgjør ulike aspekter av en mangfoldig yrkeskunnskap som 

kjennetegner førskolelærerens profesjonskunnskap. De ulike kompetansene vil gjøre seg 

gjeldende i varierende grad i ulike typer arbeid i barnehagen. Studiet sikter mot å utvikle 

studentenes kompetanse innen alle disse områdene 

3. Overordnet læringsutbytte for studiet 

Ved fullført studium skal studentene ha de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som 

er nødvendige for å virkeliggjøre barnehagens formål i samsvar med gjeldende forskrifter 

og retningslinjer.  

Dette omfatter at studentene ved fullført studium: 

 har kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med små barn i nært 

samarbeid med foreldre/foresatte 

 kan anvende faglig kunnskap og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen  

 kan delta i samspill med barn og se barns danningsprosesser i meningsskapende 

utfoldelse og opplevelser 

 kan anvende kunnskap om og har ferdighet i pedagogisk ledelse 

 ser barnehagens virksomhet og førskolelærerens rolle i forhold til et samfunn i 

endring 
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4. Studiemodell 

Studiepoeng fordelt på fag 

Studiemodell FLUIK 

Fag og studiepoeng er fordelt ulikt over de åtte temaområdene, slik nedenstående 

studiemodell viser: 

Semester 1. år  

høst 

1. år  

vår 

2. år  

høst 

2. år 

vår 

3. år 

høst 

3. år 

vår 

4. år 

høst 

4. år 

vår 

Bach. 

oppg. 

Sum 

Temaområde/fag 1 2 3 4 5 6 7 8   

Drama 3 3 4       10 

Forming 3 3 4       10 

Musikk 3 3 4       10 

Fysisk fostring 4 7        11 

Naturfag med 

miljølære 

 8 6       14 

Religion, livssyn og 

etikk 

   4 4 3    11 

Matematikk    4 3 3    10 

Norsk    4 6 5    15 

Samfunnsfag    4 5 5    14 

Pedagogikk 7 4 5 7 5 5 3 4  40 

Fordypningsenhet       10 10  20 

Bacheloroppgave         15 15 

Sum 20 28 23 23 23 21 13 14 15 180 

Uker praksis 3 3 0 6 1 5  2  20 

uker 

Bacheloroppgave 

I 4. studieår inngår en bacheloroppgave på 15 stp, der 5 stp er hentet fra pedagogikk og 

10 stp fra fordypningsfaget. Arbeidet med bacheloroppgaven skal gi studentene en 

utdypet erfaring med faget pedagogikk og det aktuelle fordypningsfaget. Oppgaven skal 

ta utgangspunkt i en problemstilling, og legge vekt på så vel metodiske kunnskaper og 

ferdigheter, som refleksjon over og drøfting av teori hentet både fra det pedagogiske og 

fordypningsfaglige området. 

Veiledet pedagogisk praksis  

I løpet av utdanningen skal studentene lære å planlegge, gjennomføre og vurdere 

pedagogisk arbeid i barnehagen, og få erfaring med yrkesutøvelsen som førskolelærer. 

Veiledning i pedagogisk praksis er et felles ansvar for alle lærergruppene i utdanningen, 

og siktemålet er at studentene kan gjøre praksiserfaringer gjennom hele studiet. 

Praksisveileder har likevel et koordinerende ansvar for studentenes praksis, og 

praksislærer har et særlig ansvar for den praktiske siden av opplæringen i barnehagen.  

Se Del 4: Plan for veiledet praksis. 
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Praksisperioder omfatter til sammen 20 uker, fordelt på alle fire studieår, hvorav en uke 

legges til grunnskolens 1. klassetrinn.  

Praksisperiodene er fordelt utover i studiet slik:  

Studieår Praksis 

1. 3 uker veiledet praksis i barnehage, høst 

3 uker veiledet praksis i barnehage, vår 

2. 6 uker veiledet praksis i barnehage, vår 

3. 1 uke veiledet praksis i grunnskole, høst 

5 uker veiledet praksis i barnehage, vår 

4. 2 uker veiledet fordypningspraksis i 

barnehage, vår 

Totalt 20 uker veiledet praksis 

5. Organisering og arbeidsmåter 

Det meste av undervisningen er enfaglig og tema og innhold i utdanningen belyses fra de 

ulike fagenes perspektiver. I tillegg vil enkelte tema/områder arbeides med gjennom 

tverrfaglige prosjekter og arbeidskrav. De ulike fagene har til dels ulike tradisjoner, som 

gjenspeiles i både ulike arbeidsmåter og ulike vurderingsformer. 

Sentrale arbeidsmåter i studiet er: 

 forelesninger, seminarer og gruppeøvelser 

 praktiske øvelser og formidling 

 skriving av fagtekster og bacheloroppgave 

 diskusjons- og refleksjonsoppgaver med muntlig presentasjon  

 observasjon 

 feltstudier og prosjektarbeid 

 veiledning og selvstudium 

 praktisk arbeid i barnehage, og/eller i naturen 

 ekskursjoner, overnattingsturer 

 Internett som kunnskapskilde og kommunikasjonsmiddel 

 bruk av nettbasert læringsplattform 

 arbeid i basisgrupper 

 veiledet praksis 

Studiedeltakelse 

All undervisning i førskolelærerutdanningen er obligatorisk. For å få godkjent de ulike 

delene av førskolelærerutdanningen, og få gå opp til aktuelle eksamener, må studenten 

ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, inkludert krav om tilstedeværelse. For nærmere 

oversikt over krav til deltakelse og utføring av obligatoriske oppgaver, vises til 

beskrivelse av hvert emne.  

Studenter som ikke har fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav, vil ikke få vurdert 

eksamensmapper eller kunne gå opp til prøver under eksamensvilkår.  
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Se ellers: Forskrift om studentopptak, eksamen m.v., og Reglement og retningslinjer for 

mapper, Regler for vurdering og behandling av arbeidskrav og Regler for tilstedeværelse. 

6. Vurdering og vitnemål 

Vurdering er både veiledning underveis i studiet og en endelig evaluering på slutten av 

studiet. Vurdering er derfor en viktig del av læringsprosessen og skal bidra til at 

studentene utvikler forståelse for formålet med studiet og får innsikt i egne 

forutsetninger for førskolelæreryrket. Gjennom vurderingen i løpet av studiet skal 

studentene få veiledning om bl.a. samarbeid, arbeidsgang og arbeidsresultat.  

Videre skal vurderingen tjene til å gi informasjon til tilsettingsorgan og andre 

institusjoner om de kvalifikasjonene studentene har for arbeid i barnehage og 

grunnskolens 1.klassetrinn, eller for videre studier.  

Vurderingene er også et middel høgskolen kan bruke for å vite om kvalitetsmålene er 

nådd, og om det er behov for endringer. 

Vurderingsformene skal være varierte og avspeile innhold og arbeidsformer i hvert enkelt 

temaområde. 

Vurderingen omfatter: 

 Studentenes vurdering av eget arbeid (spesielt i forhold til praksis, prosjektarbeid, 

gruppearbeid, aktivitet i timene, deltakelse for å fremme konstruktivt studiemiljø)  

 Student- og lærervurdering av innhold, opplegg og arbeidsform knyttet til plan for 

temaområdene. Gjennom slike vurderinger, systematisert gjennom arbeid med 

handlingsplan for vurdering av studiekvalitet, vil studentene medvirke til utvikling 

av utdanningen, både på kort og lang sikt.  

 Lærervurdering av studentenes arbeider under studiet og ved slutten av studiet. 

Vurderingene som studentene gjør av høgskolens virksomhet inngår i høgskolens system 

for utvikling av studiekvalitet. Denne type vurderinger gjøres i hovedsak i januar via et 

Internett-basert spørreskjema. Det er obligatorisk for studentene å gjennomføre denne 

vurderingen, og det settes av tid på undervisningsplanen til det. Disse systematiske 

vurderingsordningene er studentenes viktigste kanal til å påvirke egen og etterfølgende 

studenters arbeidshverdag ved DMMH.   

Obligatoriske arbeidskrav  

Gjennom hele studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav som studenten må ha 

oppfylt for å få godkjent de ulike delene av førskolelærerutdanningen, og for å få gå opp 

til aktuelle eksamener. Se ellers Forskrift om studentopptak, eksamen m.v., Reglement 

og retningslinjer for mapper og Regler for vurdering og behandling av arbeidskrav. (Se 

også Studiedeltakelse under 6. Organisering og arbeidsmåter.) 

Praksisperiodene er obligatoriske og har egne regler for bestått praksis. Se del 4: Plan for 

pedagogisk praksis.  

Avsluttende vurdering/Eksamen 

Presiseringsskriv for hvert fag deles ut ved studiestart og beskriver hvordan avsluttende 

vurdering i det enkelte fag skal være. En form for avsluttende vurdering i en del fag er 

mappeeksamen. Andre eksamensformer vil forekomme, alene eller sammen med 

mappeeksamen. Disse kan være skriftlige og/eller praktiske/estetiske eller muntlige 

eksamensformer, enkeltvis eller i grupper.  

Det vises for øvrig til Forskrift om studentopptak, eksamen m.v. og til Reglement og 

retningslinjer for mapper, og Regler for vurdering og behandling av arbeidskrav. 
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Skikkethetsvurdering 

Som en del av vurderingen av den enkelte student inngår også vurdering av studentens 

skikkethet for yrket som førskolelærer. En slik vurdering reguleres av Universitets- og 

høyskoleloven § 4-10, og Kunnskapsdepartementets forskrift av 30.6.2006: Forskrift om 

skikkethetsvurdering i lærerutdanningene: www.dmmh.no/regler  

Se del 5: Regler for avsluttende vurdering og skikkethetsvurdering. 

Vitnemål 

Ved fullført og godkjent bachelorgrad utsteder høgskolen vitnemål. Vitnemålet skal 

omfatte en karakter for hvert emne. I vitnemålet skal angis bestått praksis, hvor mange 

studiepoeng hvert fag har hatt, og hvilke(t) fordypningsfag studenten har tatt. Vitnemål 

gis av den institusjon studenten er innskrevet ved. Evalueringsgrunnlag fremgår av de 

enkelte fagplaner.  

7. Pensum 

Pensumlister (felles og for det enkelte fag) for hvert studieår finnes bakerst i denne 

fagplanen. Det tas forbehold om endringer av pensum. Oppdaterte pensumlister skal 

foreligge ved oppstarten av hvert studieår, og vil til en hver tid finnes i fagplanen som 

ligger på DMMHs hjemmesider. 

Pensum som har vært brukt ved tidligere avlagte eksamener i et fag eller emne kan ikke 

være pensum ved senere eksamener. Studentene må vurdere pensumlister i forhold til 

tidligere avlagte eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen 

pensumlitteratur dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte 

eksamener. I faget pedagogikk som går over 4 år, forventes det at studentene kan 

anvende kunnskap og forståelser som er knyttet til de eksamensmapper som er levert i 

1., 2. og 3. studieår også ved avsluttende skriftlig eksamen i 4. studieår. Dvs at 

oppgavene som gis ved skriftlig eksamen i pedagogikk i 4. studieår kan bygge på 

kunnskap som studentene har tilegnet seg gjennom alle fire studieår. 

  

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html
http://www.dmmh.no/regler
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Del 2: Fagplan for førskolelærerutdanning, 
Hovedmodellen. IKT-støttet deltids over 4 år. 
Fagspesifikk del 

1. Første studieperiode: Barndom og barns utvikling 

(Første studieperiode omfatter høst- og vårsemester 1. studieår samt 

høstsemester 2. studieår.) 

Overordnet læringsutbytte for 1. studieperiode 

Studenten skal etter studieperioden ha kunnskap, ferdigheter og kompetanser som gjør 

at studenten:  

 kan vise forståelse for og bevissthet om å være student i forpliktende 

samarbeidsrelasjoner til andre  

 har kunnskap om barn i lek, utvikling og samhandling, med særlig fokus på å 

forstå barns utvikling i et kultur- og samspillsperspektiv  

 kan bruke grunnleggende elementer innenfor de estetiske fagområdene, fysisk 

fostring og naturfag med miljølære i planlagte og spontane aktiviteter med barn i 

barnehagen 

 kan legge til rette for skapende, ekspressive, fysiske og kulturelle aktiviteter for 

barn, som del av barnehagens pedagogiske virksomhet  

 

1.1 Drama 

Emnekode  

Navn hovedemne Drama 

Engelsk navn Drama 

Studiepoeng 10 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår + høst, 2. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 kan legge til rette for estetisk arbeid i barnehagen 

 kan begrunne dramafagets plass i barnehagens virksomhet 

 kan anerkjenne og bruke barns dramatiske lek i dramapedagogisk arbeid i 

barnehagen 

 tar ansvar for dramafaglig egenutvikling og kan gjøre bruk av sine dramafaglige 

ferdigheter for og med barn  

 kan tilpasse og gjennomføre dramaaktiviteter for og med barn i barnehagen 
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Arbeidskrav  

 Gjennomført individuell oppgave om fortelling i barnehagen (i egen barnehage 

eller under praksis). 

 Opplevd barneteater, med individuelt refleksjonsskriv. 

Avsluttende vurdering 

Avsluttende vurdering i drama omfatter to eksamener; en individuell eksamen i faget 

(teller 60%) og en tverrfaglig gruppeeksamen (sammen med forming og musikk), der 

gruppas karakter teller 40% i hvert av fagene. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 

Emnekode  

Navn delemne Drama – skriftlig eksamen 

Studiepoeng (6) 

Prosentandel av karakter 60 % 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår  

Eksamensform Skriftlig, individuell 

Varighet eksamen 3 timer 

Sensur Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

Emnekode  

Navn delemne 
Praktisk gruppeeksamen i estetiske fag, i form av en 

forestilling rettet mot barn. 

Studiepoeng (4) 

Prosentandel av karakter 40 % 

Undervisningsperiode Høst, 2.studieår  

Eksamensform 
Praktisk gruppeeksamen. Forestilling for barn med 

påfølgende gruppesamtale. (tverrfaglig) 

Varighet eksamen Ca. 1 time, obligatorisk oppmøte hele dagen 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F).  

 

1.2 Forming 

Emnekode  

Navn hovedemne Forming 

Engelsk navn Arts and crafts 

Studiepoeng 10 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår + høst, 2. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 
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Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 kan legge til rette for estetisk arbeid i barnehagen  

 kan begrunne formingsfagets plass i barnehagens virksomhet 

 tar ansvar for formingsfaglig egenutvikling og kan gjøre bruk av sine 

formingsfaglige ferdigheter for og med barn 

 kan gjennomføre og tilpasse formingsaktiviteter ute og inne 

 har kunnskap om barns to– og tredimensjonale visuelle uttrykk 

Arbeidskrav  

 Refleksjonsskriv fra et museumsbesøk med analyse av et kunstverk 

 Analyse av en barnetegning 

 Tre godkjente formingsprodukt, se presiseringsinstruks faget  

Avsluttende vurdering 

Avsluttende vurdering i forming omfatter to eksamener; en individuell eksamen i faget 

(teller 60%) og en tverrfaglig gruppeeksamen (sammen med drama og musikk), der 

gruppas karakter teller 40% i hvert av fagene. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 

Emnekode  

Navn delemne Forming – praktisk eksamen 

Studiepoeng (6) 

Prosentandel av karakter 60 % 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår  

Eksamensform 

Individuell eksamensutstilling. Ett av formingsproduktene 

(se arbeidskrav) trekkes ut og stilles ut. Ved produktet skal 

det legges et refleksjonsskriv på maks 3 sider. 

Varighet eksamen 1 dag 

Sensur Ekstern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

Emnekode  

Navn delemne 
Praktisk gruppeeksamen i estetiske fag, i form av en 

forestilling rettet mot barn. (tverrfaglig) 

Studiepoeng (4) 

Prosentandel av karakter 40 % 

Undervisningsperiode Høst, 2.studieår  

Eksamensform 
Praktisk gruppeeksamen. Forestilling for barn med 

påfølgende gruppesamtale. (tverrfaglig) 

Varighet eksamen Ca. 1 time, obligatorisk oppmøte hele dagen 

Sensur Ekstern og intern sensur 
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Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F).  

 

1.3 Fysisk fostring 

Emnekode  

Navn hovedemne Fysisk fostring 

Engelsk navn Physical education 

Studiepoeng 11 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter studieåret ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor faget 

som gjør at studenten: 

 har grunnleggende kunnskap om fysisk og sansemotorisk utvikling og 

betydningen av barns bevegelseslek 

 kan gjennomføre målrettet observasjon av barns motoriske utvikling, og anvende 

dette praktisk i sitt pedagogiske arbeid med barn mht å tilrettelegge for barn med 

ulik motorisk kompetanse 

 har kunnskap om livreddende førstehjelp, og kan utføre hjerte-lunge-redning 

(HLR) i praksis 

 kan tilrettelegge for ulike former for bevegelseslek for barn i ulike 

bevegelsesmiljøer 

 har grunnleggende kunnskap om barns koordinative egenskaper og kreative 

bevegelsesmåter og kan anvende dette i praktisk arbeid med barn 

 har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker barns helse 

Arbeidskrav  

 Gjennomført hjerte- og lungeredning / førstehjelp (HLR) 

 Godkjent skriftlig oppgave i observasjon og tolkning av barns motorikk 

 Praktisk metodisk rapport  

 Deltatt på vinterkurs 

Avsluttende vurdering 

Emnekode  

Navn delemne Fysisk fostring 

Studiepoeng 11 

Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår 

Eksamensform Skriftlig eksamen 

Varighet eksamen 4t 

Sensur Intern 
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Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

1.4 Musikk 

Emnekode  

Navn hovedemne Musikk 

Engelsk navn Music 

Studiepoeng 10 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår + høst, 2. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 kan legge til rette for og gjennomføre planlagte og spontane musikkaktiviteter i 

barnehagen  

 forstår og anerkjenner barns musikalske uttrykk og kan bruke disse i 

musikkpedagogisk arbeid 

 tar ansvar for musikkfaglig egenutvikling og kan gjøre bruk av sine musikalske 

ferdigheter for og med barn 

 mestrer et repertoar av sanger og andre musikalske aktiviteter som rim, regler, 

sangleiker og rytmeleker 

Arbeidskrav  

 Gjennomføring av praktisk musikksamling med barn (i egen barnehage eller 

annen barnehage), med individuelt refleksjonsnotat. 

 Godkjent individuelt sangrepertoar  

Avsluttende vurdering 

Avsluttende vurdering i musikk omfatter to eksamener; en individuell eksamen i faget 

(teller 60%) og en tverrfaglig gruppeeksamen (sammen med drama og forming), der 

gruppas karakter teller 40% i hvert av fagene. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 

Emnekode  

Navn delemne Musikk – skriftlig eksamen 

Studiepoeng (6) 

Prosentandel av karakter 60 % 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår 

Eksamensform Skriftlig eksamen 

Varighet eksamen 3 timer 

Sensur Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 
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Emnekode  

Navn delemne 
Praktisk gruppeeksamen i estetiske fag, i form av en 

forestilling rettet mot barn. 

Studiepoeng (4) 

Prosentandel av karakter 40 % 

Undervisningsperiode Høst, 2.studieår  

Eksamensform 
Praktisk gruppeeksamen. Forestilling for barn med 

påfølgende gruppesamtale. (tverrfaglig) 

Varighet eksamen Ca. 1 time, obligatorisk oppmøte hele dagen 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F).  

 

1.5 Naturfag med miljølære 

Emnekode  

Navn hovedemne Naturfag med miljølære 

Engelsk navn Nature and environment  

Studiepoeng 14 

Undervisningsperiode Vår, 1.studieår + høst 2. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse 

innenfor faget som gjør at studenten: 

 kjenner igjen og kan identifisere de vanligste planter og dyr i nærmiljøet 

 har kjennskap til samspillet i naturen og vet hvordan dette kan formidles til barn 

 kjenner til hvordan universet er bygd opp og hvordan himmellegemenes 

bevegelser har innflytelse på livet på jorda 

 har grunnleggende innsikt i hvordan kroppen fungerer og kan vurdere 

helseinformasjon 

 kan legge til rette for eksperimenter og eksperimentell lek i barnehagen 

 kan legge til rette for aktiviteter i naturen året rundt 

Arbeidskrav  

 Godkjent eksperimentell oppgave i forbindelse med praksis eller i egen barnehage 

 Godkjent gruppearbeid innen tema det fysiske verdensbilde 

 Godkjent artssamling 

 Godkjent oppgave om spor og sportegn 

 Godkjent oppgave om fuglemating 
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Avsluttende vurdering 

Emnekode  

Navn delemne Naturfag med miljølære 

Studiepoeng 14 

Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode Vår, 1. studieår – høst 2. studieår 

Eksamensform Skriftlig eksamen 

Varighet eksamen 6 timer 

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

1.6 Pedagogikk 

Emnekode  

Navn hovedemne Pedagogikk 

Engelsk navn Education 

Studiepoeng 
40 stp (11 stp 1. år + 12 stp 2. år + 10 stp 3. år + 7 stp 4. 

år). (5 stp ped. er knyttet til bacheloroppgave 4. studieår) 

Undervisningsperiode Høst – vår 1. studieår  

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte i pedagogikk 

Studenten skal etter 1. studieår ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor faget 

som gjør at studenten: 

 har forståelse av studentrollen og læring gjennom egen aktivitet 

 har innsikt i og forståelse av egne forutsetninger for egen utvikling og læring 

 viser sosial kompetanse og forståelse av gruppeprosesser og samarbeidslæring 

 har kunnskap om samhandling voksne – barn og kan bruke fortellinger og 

lekerfaringer fra egen barndom som tilnærming til faglig innsikt 

 har kunnskap om pedagogisk teori og forståelse av grunnsyn som utgangspunkt 

for arbeid med barn 

 kan bruke observasjon som grunnlag for didaktisk tenkning og planlegging 

 har kunnskap om barn i lek, utvikling og samspill, barns læring, opplevelser, 

væremåter og uttrykksformer 

 har kunnskap om barn med behov for hjelp og særskilt støtte 

 har kunnskap om og forståelse for småbarns særegne samværsformer og 

kroppslige språkhandlinger 

 har bevissthet om menneskesyn og tanker om menneskeverd som utgangspunkt 

for pedagogisk grunnsyn og kan reflektere etisk over pedagogisk virksomhet 
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Arbeidskrav  

 Tema: Studentrolle og samarbeid. Individuell skriftlig oppgave om arbeid i 

basisgruppa og gruppeprosesser.  

 Tema: Lek, utvikling og samspill/Barn og lek.  

Individuell skriftlig innlevering av mappebidrag 1. Første utkast av 

skriveprosessen før innlevering av eksamensmappe. 

 Tema: Lek, utvikling og samspill/Barn og mestring.  

Individuell skriftlig innlevering av mappebidrag 2. Første utkast av 

skriveprosessen før innlevering av eksamensmappe 

Avsluttende vurdering 

Pedagogikk omfatter 4 eksamener fordelt over de 4 studieårene. Karakterene for hver av 

de fire eksamener slås sammen til en karakter i faget etter følgende vekting: 

20% + 20% + 20% + 40%. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 

Emnekode  

Navn delemne Pedagogikk – Eksamensmappe 1. studieår 

Studiepoeng (11) 

Prosentandel av karakter 20 % 

Undervisningsperiode Høst – vår, 1.studieår 

Eksamensform 
Eksamensmappe som inneholder mappebidrag 1 og 2 med 

refleksjonsskriv. Helhetlig vurdering 

Varighet eksamen  

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

2. Andre studieperiode: Barnehage og skole som kulturelle 
arenaer i et moderne samfunn 

(Andre studieperiode omfatter vårsemester 2. studieår samt høst- og vårsemester 

3. studieår.) 

Overordnet læringsutbytte for 2. studieperiode 

Studenten skal etter studieperioden ha kunnskap, ferdigheter og kompetanser som gjør 

at studenten:  

 kan vurdere barnehagen som kultur- og danningsarena for utvikling av barns 

identitet 

 kan ivareta ulike barn og familiers behov i et flerkulturelt, inkluderende og 

demokratisk samfunn  

 kan legge til rette et godt leke- og læringsmiljø i barnehagen 

 viser gode samarbeidsevner 

 har kunnskaper om pedagogisk ledelse, og kan reflektere over sin egen evne til å 

veilede og lede grupper av barn og personale og til å samarbeide med foreldre  
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 har ferdigheter i didaktisk arbeid for enkeltbarn og barnegruppa 

 kan legge til rette for og videreutvikle barnas interesse for antall, rom og form i 

barnehagen  

 kjenner til barns rettigheter og barnehagepolitikk i velferdsstaten  

 kan reflektere over samfunnsmessige og etiske sider ved yrkesrollen, og begrunne 

verdimessige standpunkt knyttet til oppdragelse, både overfor seg selv og 

foreldre   

 har kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i møte med familier og 

barn med særskilte behov 

 kan reflektere over barns overgang fra barnehage til skole, og de pedagogiske og 

faglige utfordringer som lærere står overfor i møte med de yngste barna i 

grunnskolen 

 

2.1 Matematikk 

Emnekode  

Navn hovedemne Matematikk 

Engelsk navn Mathematics 

Studiepoeng 10 (4 stp 2. år + 6 stp. 3. år) 

Undervisningsperiode Vår 2. studieår, høst + vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 viser innsikt i bredden av feltet barnehagematematikk 

 viser innsikt i hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse 

 ser, beriker og videreutvikler matematikkgleden som oppstår i lek, 

hverdagssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter i vid forstand i barnehagen 

 skaper et stimulerende matematisk læringsmiljø for alle barn i barnehagen hvor 

utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet får en naturlig plass 

Arbeidskrav  

 Godkjent oppgave med presentasjon av matematikk i barns kultur. Utføres i egen 

barnehage eller annen barnehage, og presenteres i/for basisgruppa. 

 Godkjent individuell skriftlig oppgave om barns matematiske forståelse 

Avsluttende vurdering 

Emnekode  

Navn delemne Matematikk 

Studiepoeng 10 

Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode Vår 2. studieår – vår 3. studieår 
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Eksamensform Skriftlig eksamen 

Varighet eksamen 5 timer 

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

2.2 Norsk 

Emnekode  

Navn hovedemne Norsk 

Engelsk navn Norwegian  

Studiepoeng 15 (4 stp 2. år + 11 stp 3. år) 

Undervisningsperiode Vår 2. studieår, høst + vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 kan skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen 

 kan analysere og formidle litteratur til barn i barnehagen og skape fortellinger 

sammen med barn 

 forstår barnehagens utfordringer i mediesamfunnet 

 kan reflektere over sin rolle som samtalepartner med barn 

 kan analysere barns muntlige språkkompetanse 

 kan synliggjøre og anvende skriftspråket i lek og annet samvær med barn 

 kan analysere barns muntlige, skriftlige og multimodale tekster med 

utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep 

 kan anerkjenne og legge til rette for kulturelt mangfold i barnehagen 

Arbeidskrav  

 Godkjent tverrfaglig gruppeoppgave om barn og barnehage i mediesamfunnet 

(samfunnsfag/pedagogikk/norsk) 

 Godkjent gruppeprosjekt med individuell presentasjon om kulturelt mangfold i 

barnehagen (norsk/samfunnsfag/pedagogikk/RLE) 

 Oppgave i analyse og formidling av litteratur i barnehagen 

 Individuell oppgave i analyse av barns språk og dialoger 

 Individuell oppgave i analyse av tekst laget av barn 

Avsluttende vurdering 

Emnekode  

Navn delemne Norsk 

Studiepoeng 15 
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Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode Vår, 2. studieår – vår, 3. studieår 

Eksamensform Skriftlig eksamen 

Varighet eksamen 6 timer 

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

2.3 Pedagogikk (2. studieår) 

Emnekode  

Navn hovedemne Pedagogikk  

Engelsk navn Education 

Studiepoeng 
40 stp (11 stp 1. år + 12 stp 2. år + 10 stp 3. år + 7 stp 4. 

år). (5 stp ped. er knyttet til bacheloroppgave 4. studieår)  

Undervisningsperiode Høst – vår 2. studieår  

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter 2. studieår ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor faget 

som gjør at studenten: 

 har kunnskap om og kan reflektere over pedagogisk bruk av IKT i barnehagen 

 kan ivareta ansvar for ulike barns og familiers behov 

 har innsikt i forutsetninger og situasjonen til familier med barn med 

funksjonsnedsettelser og i barnehagens arbeid med tilpasset opplæring og 

spesialpedagogisk hjelp 

 kan tilpasse det pedagogiske arbeidet etter barnas alder, funksjonsnivå og kjønn  

 har kunnskaper om pedagogisk ledelse, og kan reflektere over sin egen evne til å 

veilede og lede grupper av barn og personale og til å samarbeide med foreldre  

 kan tilrettelegge barnehagen som kulturskaper og kulturformidler 

Arbeidskrav  

 Oppgave om IKT i barnehagen, gjennomført i basisgruppene, som diskusjon på 

itslearning 

 Gjennomført utkast til mappebidrag 3. Tema: Tilpasset opplæring og 

spesialpedagogisk hjelp 

Avsluttende vurdering 

Pedagogikk innbefatter 4 eksamener fordelt over de 3. studieårene. Karakterene for hver 

av de fire eksamener slås sammen til en karakter i faget etter følgende vekting: 

20% + 20% + 20% + 40%. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 

Emnekode  

Navn delemne Pedagogikk – eksamensmappe 2. studieår 
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Studiepoeng (12) 

Prosentandel av karakter 20 % 

Undervisningsperiode Høst – vår, 2 studieår 

Eksamensform 

Eksamensmappe 

Mappebidrag 3. Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk 

hjelp 

Varighet eksamen  

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

2.4 Religion, livssyn, etikk 

Emnekode  

Navn hovedemne Religion, livssyn, etikk 

Engelsk navn Religious and ethical education  

Studiepoeng 11 (4 stp 2. år + 7 stp 3. år) 

Undervisningsperiode Vår 2. studieår, høst + vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 kjenner til det sentrale innholdet i kristendommen som tro, kulturarv og etisk 

fundament, og kan anvende dette didaktisk  

 har oversikt over det sentrale innholdet i religioner og livssyn i det norske 

samfunnet, og kan anvende dette i kulturmøter i barnehagen  

 kan forholde seg til barns eksistensielle tanker om livet  

på en støttende og stimulerende måte 

 har grunnleggende etisk kunnskap 

 kan reflektere etisk over hvordan barnehagens verdier kan forstås og anvendes i 

praksis 

 har et reflektert forhold til hvordan barnehagen kan arbeide med fagområdet 

etikk, religion og filosofi 

Arbeidskrav  

 Utvikle et personlig plandokument  

 Skrive et notat om verdier i eget pedagogisk grunnsyn 

 Skrive rapport fra formidling av en religiøs fortelling i barnehagen 

 Skrive en fagtekst etter nærmere veiledning 

 Tverrfaglig gruppeprosjekt med norsk, pedagogikk og samfunnsfag om kulturelt 

mangfold i barnehagen 

 Deltatt i tverrfaglig etikkseminar. Samarbeid pedagogikk og RLE 
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Avsluttende vurdering 

RLE har 2 eksamener, der endelig karaktersetting i faget skjer ved sammenslåing av de 

to (vektet 30/70). 

Emnekode  

Navn delemne  

Studiepoeng (4) 

Prosentandel av karakter 30% 

Undervisningsperiode Vår 2. studieår 

Eksamensform 
Elektronisk kunnskapstest i etikk (Gjennomføres under 

eksamensvilkår på høgskolen.) 

Varighet eksamen 45 minutter 

Sensur Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

Emnekode RLE109 

Navn delemne  

Studiepoeng (7) 

Prosentandel av karakter 70% 

Undervisningsperiode Høst - vår 3. studieår 

Eksamensform Eksamensmappe som inneholder to fagtekster 

Varighet eksamen  

Sensur Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

2.5 Samfunnsfag 

Emnekode  

Navn hovedemne Samfunnsfag 

Engelsk navn Social studies 

Studiepoeng 14 stp (4 stp 2. år + 10 stp 3. år) 

Undervisningsperiode Vår 2. studieår, høst + vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal ved studiets avslutning ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 

faget som gjør at studenten: 

 ser barn, barndom og familie i et samfunnsperspektiv 

 forstår betydningen av kjønn, sosial ulikhet, etnisitet og kultur for barns 

sosialiseringsprosesser og barnehagens virksomhet  

 ser barnehagen som en organisasjon, ulike sider ved lederrollen og 

endringsstrategier i barnehagen  
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 forstår barnehagens utfordringer og muligheter i mediesamfunnet 

 kjenner til barnehagens samfunnsmandat 

 har kunnskap om FN-konvensjonen om barns rettigheter 

 har kunnskap om barnehage og barndom i den norske velferdsstaten  

 kan reflektere over førskolelærerprofesjonen og førskolelærerollen 

 har kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 har kunnskap om demokrati og oppdragelse til medvirkning  

 kan drøfte taushetsplikt og personvern i et juridisk og etisk perspektiv  

 har innsikt i og kan bruke samfunnsvitenskapelige metoder 

Arbeidskrav  

 Godkjent tverrfaglig gruppeoppgave om ”Barn og barnehage i 

mediesamfunnet”(samfunnsfag/pedagogikk/norsk)  

 Godkjent gruppeprosjekt med individuell presentasjon om kulturelt mangfold i 

barnehagen (norsk/samfunnsfag/pedagogikk/RLE) 

 Oppgave i gruppe. Tema: Barns rett til medvirkning. Med utgangspunkt i 

rammeplanens formuleringer. 

Avsluttende vurdering 

Samfunnsfag har to eksamener, en i 2. studieår og en i 3. studieår.  

Emnekode  

Navn delemne Samfunnsfag – skriftlig eksamen 

Studiepoeng (4) 

Prosentandel av karakter 60 % 

Undervisningsperiode Vår, 2. studieår  

Eksamensform Individuell skriftlig eksamen 

Varighet eksamen 3 timer 

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

Emnekode  

Navn delemne Samfunnsfag - eksamensmappe 

Studiepoeng (10) 

Prosentandel av karakter 40 % 

Undervisningsperiode Høst - vår, 3. studieår 

Eksamensform Mappeeksamen 

Varighet eksamen  

Sensur Intern 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  
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2.6 Pedagogikk (3. studieår) 

Emnekode  

Navn hovedemne Pedagogikk 

Engelsk navn Education 

Studiepoeng 
40 stp (11 stp 1. år + 12 stp 2. år + 10 stp 3. år + 7 stp 4. 

år). (5 stp ped. er knyttet til bacheloroppgave 4. studieår)  

Undervisningsperiode Høst – vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter studieåret ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor faget 

som gjør at studenten: 

 kan tilrettelegge for gode vilkår for lek og læring  

 har kunnskap om FN-konvensjonen om barns rettigheter 

 kan se og bruke kulturelt mangfold som en ressurs, og kan tilpasse det 

pedagogisk arbeidet til barns ulike sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn 

 forstår barnehagens utfordringer og muligheter i mediesamfunnet 

 kjenner til etiske begreper og etisk resonnement, kan reflektere over yrkesetiske 

problemstillinger og har yrkesetisk kompetanse  

 har endrings- og utviklingskompetanse  

 kan reflektere over overgang fra barnehage til skole; samarbeid mellom 

barnehage og skole/SFO. 

 har kunnskap om barnets møte med skolens arbeidsmåter og faglige innhold, med 

vekt på GLSM. 

Arbeidskrav  

 Godkjent tverrfaglig gruppeoppgave om ”Barn og barnehage i mediesamfunnet” 

(samfunnsfag/pedagogikk/norsk)  

 Gruppeprosjekt med individuell presentasjon om kulturelt mangfold i barnehagen 

(norsk/samfunnsfag/pedagogikk/RLE) 

 Godkjent grupperapport fra grunnskolepraksis, med vekt på refleksjoner over 

barns overgang fra barnehage til skole og skolens møte med de yngste barna i 

grunnskolen.  

 Deltatt i tverrfaglig etikkseminar. Samarbeid pedagogikk og RLE.  

 Gjennomført utkast til mappebidrag 4. Tema: Barns læring i barnehagen 

 Gjennomført utkast til mappebidrag 5. Tema: Ledelse og kvalitetsutvikling i 

barnehagen  

Avsluttende vurdering 

Pedagogikk innbefatter 4 eksamener fordelt over de 4. studieårene. Karakterene for hver 

av de fire eksamener slås sammen til en karakter i faget etter følgende vekting: 

20% + 20% + 20% + 40%. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 
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Emnekode  

Navn delemne Pedagogikk – eksamensmappe 3. studieår 

Studiepoeng (10) 

Prosentandel av karakter 20 % 

Undervisningsperiode  

Eksamensform Eksamensmappe med to mappebidrag 5. og 6. semester 

Varighet eksamen  

Sensur Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

3. Fjerde studieår: Profesjonalitet og faglig fordypning 

Overordnet læringsutbytte for 4. studieår 

Studenten skal etter studieåret ha kunnskap, ferdigheter og kompetanser som gjør at 

studenten:  

 kan utføre yrkesoppgaver på profesjonelt grunnlag, har endringskompetanse, og 

har kunnskap om pedagogisk idéhistorie  

 har kunnskap om barnehagens samarbeidspartnere i arbeid med barn og familier 

med behov for hjelp og støtte 

 har faglig kunnskap i et fordypningsområde, samt har innsikt i og kan bruke 

vitenskapelige metoder i et prosjektarbeid 

3.1 Pedagogikk 

Emnekode  

Navn hovedemne Pedagogikk 

Engelsk navn Education 

Studiepoeng 
40 stp (11 stp 1. år + 12 stp 2. år + 10 stp 3. år + 7 stp 4. 

år). (5 stp ped. er knyttet til bacheloroppgave 4. studieår)  

Undervisningsperiode Høst – vår 4. studieår 

Emneansvarlig  Faglærer 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter studieåret ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor faget 

som gjør at studenten: 

 kan utøve profesjonalitet i møte med familier med ulike forutsetninger og behov 

 har kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid  

 kan reflektere over førskolelærerprofesjonen og førskolelærerrollen  

 har kunnskap om historisk og filosofisk perspektiv på førskolelæreryrket og på 

pedagogikken i samfunnet, i barnehage og skole 
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Avsluttende vurdering 

Pedagogikk innbefatter 4 eksamener fordelt over de 4. studieårene. Karakterene for hver 

av de fire eksamener slås sammen til en karakter i faget etter følgende vekting: 

20% + 20% + 20% + 40%. 

Endelig karakter fastsettes av det studieadministrative system. 

Emnekode  

Navn delemne Pedagogikk – skriftlig eksamen 

Studiepoeng (7) 

Prosentandel av karakter 40 % 

Undervisningsperiode  

Eksamensform Individuell skriftlig eksamen 8. semester 

Varighet eksamen 6 timer 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

3.2 Bacheloroppgave / Fordypning 

Se egen fagplan for fordypningsenheten. 

Læringsutbytte 

Studenten skal etter studieåret ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor faget 

som gjør at studenten: 

 har kjennskap til allmennvitenskapelige normer, grunnleggende vitenskapsteori 

og forskningsmetodikk 

 viser evne til å formulere og avgrense et utdanningsvitenskapelig og/eller 

fagdidaktisk problem 

 viser en utviklet evne til å undersøke et problem med en relevant metode 

 viser evne til å gjøre rede for sitt arbeid i form av en større oppgave 

(bacheloroppgave) 
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Del 3: Plan for basisgrupper 

Arbeid i basisgrupper  

RP 2003 vektlegger varierte undervisnings- og læringsformer, og en av flere 

undervisnings- og læringsformer i førskolelærerutdanningen ved DMMH er arbeid i 

basisgruppe.  

Gjennom arbeidet i basisgruppe skal studenten få yrkesrelevante erfaringer med 

samarbeid i team, med fokus på både egen og medstudenters utvikling og læring i 

forhold til samspill, kommunikasjon og ledelse, og faglig framstilling. Gjennom utveksling 

av erfaringer knyttet både til oppgaver og fra praksis (både veiledet praksis og eventuelt 

arbeid i barnehager), skal basisgruppa bidra til en praksisnær førskolelærerutdanning. 

Alle studenter i førskolelærerutdanningen ved DMMH skal ha tilhørighet i en basisgruppe 

(fra fire til sju studenter) gjennom alle studieår.  

Basisgruppa er både en studiegruppe og et veiledningsfellesskap. Som studiegruppe kan 

basisgruppa ha felles faglige oppgaver i tilknytning til ulike undervisningsopplegg, der 

veiledning kan være enten pliktig eller andre ganger frivillig. Gruppa arbeider da med 

pålagte oppgaver av ulike slag, som arbeidskrav, mappebidrag og andre oppgaver (se 

fagplanen og det enkelte temaområde). Også oppgaver som skal leveres og vurderes 

som individuelle oppgaver kan drøftes i basisgruppa. Ut over dette bør basisgruppa 

brukes til egeninitierte drøftinger av pensum og faglige tema. Dette gruppearbeidet er 

uten lærerdeltakelse. 

For studenter i deltids IKT-støttet førskolelærerutdanning har basisgruppa en særlig 

funksjon som sosialt og faglig fellesskap i mellom samlingene på høgskolen. Dvs at det er 

en forutsetning at alle studenter forholder seg aktivt til studentene i den tildelte 

basisgruppa, ved å holde kontakt gjennom Internett mellom samlingene, og også bruker 

tida under samlingene til å bli kjent med hverandre. 

Medlemmene i basisgruppa bør arbeide målrettet for å etablere gode rutiner med kontakt 

over Internett og arbeide med kommunikasjon på nettet, for at alle skal kunne oppleve 

at de er ivaretatt i gruppa. Hvis gruppa (medlemmer av gruppa) opplever at det er 

problemer med kommunikasjon innad i gruppa, bør de ta kontakt med klassestyrer for å 

få hjelp til å ta opp og diskutere årsakene til problemene. 

Basisgruppene i denne utdanningen vil til dels være sammensatt med hensyn til 

studentenes geografiske bakgrunn, slik at gruppa om ønskelig kan ha mulighet til også å 

møtes fysisk i mellom samlingene. Men det vil ofte ikke være mulig å sikre at alle 

gruppene er slik sammensatt. 

Basisgruppene opprettes av klassestyrer, i samarbeid med studentene, og opprettes i 

utgangspunktet for ett studieår om gangen. 
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Del 4: Plan for veiledet pedagogisk praksis  

Overordnet læringsutbytte: 

Etter gjennomført 20 uker i ulike praksisperioder i løpet av 4 år skal studenten ha 

kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten: 

 har kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av ulike fag og har 

evne til å anvende dette i møte med barn 

 kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske arbeid på grunnlag av 

barnehagens forutsetninger, barns medvirkning og observasjoner  

 kan bidra til å skape et omsorgs- og læringsmiljø preget av samspill, varme, 

kreativitet, glede og humor og opplevelse av mestring for alle 

 kan bidra til å utvikle et nært samarbeid mellom barnehage, hjem og andre 

samarbeidspartnere 

 har kunnskap om og ferdigheter i ledelse, samarbeid og pedagogisk veiledning. 

 kan vurdere organisasjonsutvikling og samfunnsendringer som har betydning for 

barnehagen 

 kan prege utviklingen i barnehagen ved å ta initiativ til og å takle endringer 

 kan reflektere over: 

 barnehagens og skolens verdigrunnlag 

 egne verdier, holdninger og væremåte 

 etiske utfordringer i yrket 

Det generelle læringsutbyttet gjelder for praksis i alle fire studieår, men vektlegginga vil 

avhenge av hvor studenten befinner seg i studiet: 

I 1. studieår er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten 

skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen. 

I 2. studieår rettes fokus mot studentens kompetanse i å ta faglig begrunnede og 

reflekterte valg i tverrfaglig arbeid, lek og samspill. Studenten skal utvikle sitt eget 

fundament som pedagogisk leder. 

I 3. studieår skal studenten kunne ha en utvidet erfaring med ledelse og et 

samfunnsperspektiv på egen yrkesrolle. Studenten skal ha kunnskap om ulike 

institusjoner i samfunnet og deres endringsprosesser.  

I 4. studieår skal studenten gjennomføre en to ukers fordypningspraksis, knyttet til den 

fordypningen studenten er tatt opp på. (For de fleste studentene i deltidsutdanningen 

innebærer dette at de skal ha en praksis der de følger styrer eller en annen i 

barnehagens ledelse/ledergruppe.) 

Studenten skal også ha en ukes praksis på grunnskolens første årstrinn. Den skal gi 

studenten kjennskap til skolens møte med barnet og overgangen fra barnehage til skole. 

Grunnskolepraksis blir lagt til 3. studieår. 

1. studieår 

Generelt læringsutbytte, gjelder for alle 3 år 

 Studenten har evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og 

foreldre/foresatte 

 Studenten ser sammenheng mellom teori og praksis 
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 Studenten kan reflektere faglig 

 Studenten kan bruke faglitteratur og relevant teori i alle arbeidsoppgaver  

Læringsutbytte 1. studieår 

Studenten skal etter 1. års praksis ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at 

studenten: 

 har evne til lek og samspill med barn  

 har forståelse for barns perspektiv og kompetanse  

 har innsikt i hvordan praksisbarnehagen synliggjør og arbeider med 

rammeplanene og dens fagområder  

 har innsikt i didaktiske prosesser i barnehagehverdagen og lært å planlegge ut fra 

didaktiske forutsetninger  

 har evne til samarbeid og kommunikasjon med personalet 

 kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn 

Innhold og oppgaver  

 Aktiv deltakelse i og refleksjon rundt samspill med barn og barnehagens 

hverdagsaktiviteter. 4 praksisfortellinger  

 Observasjoner av ett enkeltbarn over tid oppsummert i en kort rapport.  

 Vurdering av barnehagens arbeid med rammeplan og dens fagområder, med 

spesiell vekt på fagene i 1.studieår  

 På bakgrunn av en kartlegging av avdelingens didaktiske forutsetninger, de 

voksnes forutsetninger og kompetanse, barnegruppas forutsetninger og 

kompetanser, det fysiske ute - og inne miljøets forutsetninger) og bruk av aktuell 

pensumlitteratur, skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere:  

o minst en hverdagsaktivitet  

o et tverrfaglig arbeid  

o minst to leder dager  

 Aktivt samarbeid med personalet knyttet til forberedelse, gjennomføring og 

vurdering av lederoppgavene  

 Synliggjøre pedagogisk grunnsyn i sammenheng med målene for praksisperioden, 

muntlig og skriftlig og studentens individuelle forutsetninger.  

Praksisrapport  

Praksisrapporten skal, med utgangspunkt i generelle, faglige og personlige mål, 

inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med 

vekt på egen læringsprosess. Observasjoner, notater, referater, etc som vurderes som 

relevant for rapportens innhold, skal legges ved som dokumentasjon.  

Arbeidskrav eller oppgaver som skal inngå i mappebidrag i ulike fag defineres i den 

enkelte fagplan.  

2. studieår 

Generelt læringsutbytte, gjelder for alle 3 år 

 Studenten har evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og 

foreldre/foresatte 
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 Studenten ser sammenheng mellom teori og praksis 

 Studenten kan reflektere faglig 

 Studenten kan bruke faglitteratur og relevant teori i alle arbeidsoppgaver  

Læringsutbytte 2. studieår  

Studenten skal etter 2. års praksis ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at 

studenten: 

 har innsikt i og kan reflektere over didaktiske forutsetninger i barnehagen:  

o Voksnes forutsetninger og kompetanse  

o Barnegruppas forutsetninger og kompetanser  

o Det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger, muligheter og utfordringer  

o Andre relevante forutseninger, som for eksempel struktur og 

organisering(av barnegrupper, de ansatte, dagen, uka, møter osv..) 

 har ferdigheter i pedagogisk lederskap gjennom samarbeid, kommunikasjon og 

informasjonsflyt 

 reflektere over barnehagens kulturelle innhold og barn danningsprosess i 

barnehagen  

 kan planlegge, gjennomføre og vurdere et tverrfaglig 2-ukers prosjekt med bruk 

av minst to av fagene fra 1. studieår (gjerne også med fag fra 2. studieår) 

 har innsikt i styrers ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

o Administrativ ledelse 

o Pedagogisk ledelse 

o Personalledelse  

 har innsikt i og erfaring med samarbeid med barnas foreldre/foresatte  

 har innsikt i sammenhengen mellom eget pedagogiske grunnsyn og pedagogisk 

praksis  

 forstår og kan reflektere over sterke og svake sider hos seg selv  

Innhold og oppgaver  

 Kartlegging, observasjon og skriftliggjøring av barnehagens didaktiske 

forutsetninger (videreføring av punkt 5.1 i praksiskontrakten)  

 Gjennomføring av 5 sammenhengende lederdager  

o Planlegging, ledelse og vurdering av et møte  

o Gjøre selvstendige valg, gi informasjon, og bidra til gjensidig 

informasjonsflyt i hverdagen 

o Veilede medarbeider  

 Refleksjon over barnehagens arbeid med kultur og danning  

 Prosjekt med fokus på barns medvirkning, lek og læring  

 Studenten skal dokumentere hvordan det tverrfaglige prosjektet kommer til 

uttrykk i barns lek, læring og samspill  

 Beskrivelse av styrers arbeidsoppgaver (se vedlegg)  

 Samspill med foreldre/foresatte i aktuelle hverdagsaktiviteter, vurdering og 

refleksjon over det daglige samarbeidet med foresatte, deltaking i en planlagt 

foreldresamtale sammen med praksislærer  
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 Vurdering av eget grunnsyn med basis i erfaringene fra praksis  

 Reflektere over egen kommunikasjon og virkning på andre i ulike 

samspillsituasjoner, være åpen for tilbakemelding fra andre 

Praksisrapport  

Praksisrapporten skal, med utgangspunkt i generelle, faglige og personlige mål, 

inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med 

vekt på egen læringsprosess. Observasjoner, notater, referater, etc som vurderes som 

relevant for rapportens innhold, skal legges ved som dokumentasjon 2.  

Arbeidskrav eller oppgaver som skal inngå i mappebidrag i ulike fag defineres i den 

enkelte fagplan.  

3. studieår 

Studenter som skal gjennomføre utenlandspraksis skal bruke egen fagplan. 

Generelt læringsutbytte, gjelder for alle 3 år 

 Studenten har evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og 

foreldre/foresatte 

 Studenten ser sammenheng mellom teori og praksis 

 Studenten kan reflektere faglig 

 Studenten kan bruke faglitteratur og relevant teori i alle arbeidsoppgaver  

Læringsutbytte 3. studieår 

Studenten skal etter 3. års praksis ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at 

studenten: 

 har evne til ledelse og veiledning  

 kan planlegge, gjennomføre og vurdere et prosjekt knyttet til fagene i 2. og 3. 

studieår 

 kan bruke og vurdere ulike pedagogiske kartleggingsmetoder  

 har evne til samarbeid med barnas foreldre/foresatte  

 kan synliggjøre og arbeide med rammeplanen og dens fagområder 

 er bevisst sin egen yrkesidentitet som førskolelærer  

 kan se barnehagen i en større samfunnsmessig sammenheng  

Innhold og oppgaver  

 Lederansvar og veiledning i samhandling med medarbeidere og barnegruppe  

o Gjennomføring av en planlagt veiledningssekvens med en medarbeider  

o Lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøtene som 

avholdes i praksisperioden  

 To uker lederansvar med vekt på innholdet fra fag i 2. og 3. studieår 

 Observasjon av barns lek, aktivitet, samspill, språk, motorikk osv., med 

utgangspunkt i barnehagens metoder, som grunnlag for en rapport om ett 

enkeltbarn  

 Aktiv deltakelse og lederansvar i møter med foreldre/foresatte 
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 Deltakelse/gjennomføring av en foreldresamtale  

 Vurdering av arbeid med rammeplan og dens fagområder. 

 Muntlig og skriftlig refleksjon over egen atferd og handlinger med utgangspunkt i 

eget grunnsyn 

 Muntlig og skriftlig refleksjon over historiske, kulturelle og politiske fenomener 

knyttet til barnehagen som samfunnsinstitusjon  

 I fellesskap med praksislærer skal studenten utvikle faglige og personlige mål ut 

fra studentens egne forutsetninger, behov, tidligere erfaringer og 

praksisvurderinger  

Praksisrapport  

Praksisrapporten skal, med utgangspunkt i generelle, faglige og personlige mål, 

inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele praksisperioden med 

vekt på egen læringsprosess. Observasjoner, notater, referater, etc som vurderes som 

relevant for rapportens innhold, skal legges ved som dokumentasjon  

Arbeidskrav eller oppgaver som skal inngå i mappebidrag i ulike fag defineres i den 

enkelte fagplan. 

Grunnskolepraksis (høstsemesteret 3. studieår) 

Ved fullført grunnskolepraksis skal studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse som gjør at studenten: 

 har innsikt i barns behov og forutsetninger i overgangen fra barnehage til 

skole/SFO 

 kan vurdere behov for samarbeid mellom barnehage og skole/SFO 

 har kjennskap til pedagogisk arbeid i skolens grunntrinn 

Innhold og oppgaver  

 Observasjon og deltagelse i pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn og 

skolefridtidsordningen med fokus på barns lek og læring  

 Refleksjon over betydningen av et godt samarbeid mellom barnehage og 

skole/SFO  

 Refleksjon og vurdering av barnets møte med skolens arbeidsmåter og faglige 

innhold (GLSM)  

Organisering og omfang  

Praksisen foregår på 1.trinn. Studentene inndeles i grupper på inntil 4-5 studenter, men 

kan også være alene som praksisstudent, der det ikke er naturlig å ha praksis i gruppe. 

Studentene har 30 timers tilstedeværelse på praksisskolen per uke, det er ønskelig at 

studenten tilbringer noe av tiden på SFO. I tillegg kommer 2 timer til veiledning med 

praksislærer  

Møte mellom praksislærer og student før praksis  

Studenten(e) tar selv kontakt med praksislærer og avtaler et møte i skolen i god tid før 

grunnskolepraksis starter. I møtet avklares mål og innhold for praksis, og hvilke timer 

studenten(e) skal være på SFO.  Studenten(e)s kontakt med SFO gjøres via 

praksislærer. Studenten(e) får relevant skriftlig informasjon fra skolen. 
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Rapport  

Hver studentgruppe/student skriver en rapport fra skolepraksisen  

Rapporten skal, med utgangspunkt i mål, inneholde dokumentasjon, refleksjon og en 

kort vurdering av perioden. Observasjoner, notater, referater, etc som vurderes som 

relevant for rapportens innhold, skal legges ved som dokumentasjon  

Praksisrapporten skal leveres til praksislærer og pedagogikklærer innen 5 virkedager  

Praksislærer sender sine kommentarer til pedagogikklærer innen 4 virkedager. Rapporten 

skal ikke inneholde navn på barn, lærer eller skole, men på praksisgruppe og studentens 

pedagogikklærer ved Dronning Mauds Minne høgskole. Rapporten er et arbeidskrav som 

høgskolen endelig skal godkjenne. Pedagogikklærer har ansvar for alle rapportene. Ved 

ikke godkjent faglig innhold følges samme rutiner som for arbeidskrav.  

4. studieår 

Det vil bli utarbeidet egen plan for 2 ukers fordypningspraksis knyttet til fordypningen 

Nærmiljø, læring og ledelse. 

For studenter i deltidsutdanningen som følger en annen fordypning, vil 2 ukers praksis i 

4. studieår handle om å være i barnehage i 2 uker og gjennomføre oppgaver knyttet til 

fordypningsfaget, etter avtale med faglærere. 

Organisering av praksisopplæringen 

Veiledet pedagogisk praksis har et omfang på 20 uker, fordelt på alle 3 studieår. En av 

disse ukene legges til grunnskolens 1. klassetrinn. 

I tillegg til den veiledede praksis som høgskolen organiserer, oppfordres studentene til å 

bruke referansebarnehagen/egen barnehage flittig gjennom hele studiet. 

Praksisperiodene er fordelt slik utover i studiet: 

Studieår Praksis 

1. 3 uker veiledet praksis i barnehage, høst 

3 uker veiledet praksis i barnehage, vår 

2. 6 uker veiledet praksis i barnehage, vår 

3. 1 uke veiledet praksis i grunnskole, høst 

5 uker veiledet praksis i barnehage, vår 

4. 2 uker veiledet fordypningspraksis i 

barnehage, vår 

Totalt 20 uker veiledet praksis 

Praksisomfang 

Praksistiden for studenter er 6 timer pr. dag, inklusiv pause. I tillegg kommer foreldre-, 

personal- og avdelingsmøter som avholdes i praksisperioden og 2 timer veiledning pr. 

uke. I barnehager som ikke har pause følger studenten barnehagen. Studenten skal ikke 

ha lengre dag enn 7,5 time. Studenten skal i hovedsak følge praksislæreres vakter. 

Fravær 

Fravær meldes til praksislærer, som fører protokoll over studentens fravær. Ved 

sammenhengende fravær over 3 dager leveres legeattest til praksislærer, som 

videresendes leder for praksis, og det gis melding til høgskolen ved praksisveileder. 
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Dersom samlet fravær er over 30 % i en praksisperiode blir praksisperioden ikke 

godkjent. Dersom samlet fravær i en praksisperiode er mellom 20 % og 30 % må 

studenten ta opp igjen deler av pedagogisk praksis dette vurderes av leder for praksis, 

praksisveileder og praksislærer. 

Fridager, ferie og permisjonsbestemmelser 

Studenten følger barnehagen, ikke høgskolen når det gjelder fridager og ferier, bortsett 

fra jule- og påskeferier. 

Praksislærer kan gi permisjon inntil 1 time pr. dag til amming, men praksistiden er 6 

timer i barnehagen pr. dag også for studenter som ammer. 

Fravær som skyldes at studenter har tillitsverv ved høgskolen, medregnes ikke, men 

studenten må levere en oversikt over slikt fravær til praksislærer. 

Studie dager 

1. studieår: 1 studiedag 

2. studieår: 2 studiedager 

3. studieår: 2 studiedager 

Tidspunkt velges av student i forhold til skrivebehov og arbeidsmengde. 

Møter og veiledning 

Veiledning med praksisveileder før praksis 

Praksisveileder gjennomfører før veiledning med alle studenter før praksis starter. 

Gjennom før veiledning veiledes studenten til å reflektere over og formulere sitt 

pedagogiske grunnsyn, personlige og faglige mål og eventuelt andre 

veiledningsgrunnlag. Studenten forbereder seg til denne veiledningen med å skrive et 

veiledningsgrunnlag, knyttet til praksiskontrakten. 

I tillegg til de generelle målene for hver periode, bør de personlige og faglige målene i 2. 

og 3. studieår ta utgangspunkt i studentens og praksislærers vurderinger fra forrige 

praksisperiode. 

Møte mellom studenter, lærere og praksislærere før praksis 

Første møte som forberedelse til praksis skjer på høgskolen hvor lærere, praksislærere 

og studenter møtes. Alle grupper bidrar med informasjon. Klasseteamet er ansvarlig for 

møtet.  

Møte mellom praksislærer og studenter i praksisbarnehagen 

Andre møte mellom praksislærer og student foregår i praksisbarnehagen. Under møtet 

fortsettes utformingen av praksiskontrakten. Praksislærer er ansvarlig for møtet. 

Veiledning i barnehagen 

Studenten skal ha 2 timer veiledning pr. uke. Deler av avsatt tid til veiledning skal 

brukes til før veiledning. Når praksislærer har to studenter samtidig skal en 

veiledingstime være felles, i tillegg skal hver student ha en ekstra veiledningstime. 

Veiledningsgrunnlag leveres praksislærer i forkant av avtalt veiledning. 

Praksisveileder og faglærer i barnehagen 

 Sammen med student forbereder praksislærer veiledning med praksisveileder i 

barnehagen. Student melder saker til møtet til praksisveileder minst to virkedager 
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før det skal finne sted, innhold på dette møtet er saker som omhandler mål for 

praksis. 

Møte mellom studenter, lærere og praksislærer etter praksis 

Etter endt praksis avholdes et møte for etterarbeid og refleksjon over praksis med 

studenter, praksislærere, faglærere og praksisveileder. 

Veiledning etter praksis med praksisveileder 

1. studieår: Individuelle eller gruppevise samtaler med studentene etter praksis  

2. studieår: Gruppevise samtaler med studentene etter praksis 

3. studieår: Individuelle samtaler med studentene etter praksis 

Praksiskontrakt 

Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal brukes 

aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av 

studenten i samarbeid med praksislærer i løpet av den første uken i praksis. I 1. og 2. 

studieår sender studenten en kopi til praksisveileder som en orientering før veiledningen 

med praksisveileder i barnehagen. 

Praksisrapport 

 Studenten skriver med utgangspunkt i mål for praksis en praksisrapport. 

 Grunnlaget for rapporten er et utvalg fra den skriftlige dokumentasjonen for hele 

praksisperioden (observasjoner, loggbøker, referater, planer og vurderinger). 

 Rapporten skal følge de retningslinjer for skriftlig arbeid som presenteres på 

DMMH sin hjemmeside på nettet  

 Studenten leverer praksisrapporten til praksislærer 5 virkedager etter endt 

praksis. 

 Praksislærer leser og kommenterer praksisrapporten som del av grunnlaget for 

praksislærers sluttvurdering. 

Ansvarsforhold i praksis 

Studentens rolle og ansvar  

 Studenten skal være forberedt på praksis jfr praksiskontrakt, vise ansvarlighet i 

forhold til frammøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid  

 Studenten skal delta på personal-, avdelings- og foreldremøter som avholdes i 

praksisperioden  

 Studenten skal levere veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av avtalt 

veiledning  

 Vurdere planlagt og spontant ansvar skriftlig 

 Skriftlig arbeid skal leveres etter hvert i praksisperioden 

 Vurdere ønske for innholdet i møtet med faglærer og praksisveileder og gi 

melding om dette 

 Vurdere planer fortløpende for evt. for justering/revurdering 

 Foreta selvvurdering før praksislærer gir sin vurdering 

 Fylle ut eget vurderingsskjema før midtveisvurdering 
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 Levere praksisrapport som vurdering av hele perioden 

 Fylle ut eget vurderingsskjema før sluttvurdering 

 Gjøre seg kjent med praksislærers sluttvurdering. 

 Fylle ut vurderingsskjemaet "Studiekvalitet i praksis" på nettet 

Praksislærers rolle og ansvar 

 Gi uformell og formell veiledning 

 Ta kontakt med praksisveileder ved tvil om godkjent praksis 

 Gi midtveisvurdering 

 Kommentere og vurdere praksisrapport 

 Skrive sluttvurdering og ha samtale med studenten ut fra denne 

 Ved tvil om sluttrapport kan en få tilgang til vurdering fra tidligere praksis via 

leder for praksis 

 Sende sluttvurderingen i lukket konvolutt til praksisveileder senest 15 

arbeidsdager etter avsluttet praksis 

 Returnere praksisrapport til student etter avsluttet vurdering 

Styrers rolle og ansvar  

 Forankre oppgaven med å værer en praksisbarnehage i hele personalet  

 Overordnet ansvar i organiseringen av arbeidet med studenter på barnehagen 

 Gi informasjon via mail /post fra DMMH til den enkelte praksislærer 

Praksisveileders rolle og ansvar 

 Veilede student i barnehagen i løpet av praksisperioden 1. og 2. studieår. 

 Ha kontakt med praksislærer før midtveisvurdering 1., 2. og 3. studieår (evt 

telefonkontakt) 

 Delta på midtveisvurdering der studenten står i fare for ikke å få praksisen 

godkjent og evt. innkalle til drøftingsforum 

 Vurdere studentens praksisrapport etter sluttvurdering fra praksislærer 

 Påse at vurderingsuttrykket og sluttvurderingen stemmer overens 

 Ha samtale med student/grupper av studenter etter praksis (se presisering for 

hvert studieår) 

 Levere sluttvurderinger til administrasjonen for arkivering 

 Gi tilbakemelding om praksislærers arbeid dersom praksislærer ber om det 

Faglærers rolle og ansvar 

 Være tilgjengelig for veiledning knyttet til prosjekt 2. og 3. studieår. 

Vurdering av studiekvalitet i praksis 

Studenten fyller ut skjemaet på nett etter avsluttet praksis. Dette gjøres etter at 

studenten har mottatt sluttvurdering av praksisperioden. Praksislærere gis tilgang til sine 

egne skjema etter et passord på nett. Det som fremkommer av skjemaet bør være kjent 

fra tidligere. Navnet på studenten skal stå på skjemaet. Skjemaet arkiveres både i 

praksisbarnehagen og ved høgskolen, og ansees som et fortrolig dokument. 
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Skjemaer knyttet til praksis: http://www.dmmh.no/praksisskjema.  

Vurdering i praksisperioden 

Vurdering er en løpende prosess gjennom hele studiet. Praksislærer vurderer 

yrkesatferd, teoretisk innsikt og handlingskompetanse i praksis. Denne vurderingen er en 

del av en omfattende veiledningsprosess, der både student og praksislærer bidrar. 

Skriftlig prosedyre der det er tvil om praksisperioden kan godkjennes 

Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når de målene som er 

satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden godkjent, har praksislærer 

plikt til å gi melding om dette til praksisveileder ved høgskolen snarest. Praksisveileder 

bistår praksislærer i vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding (se 

vedlegg). 

I samarbeid med praksisveileder iverksetter praksislærer forsterket veiledning slik at 

studenten får anledning til å forbedre innsatsen. Ved ikke bestått praksis har studenten 

etter gjeldende reglement anledning til å ta praksisperioden opp igjen en (1) gang til. 

Forskrift til Rammeplan for førskolelærerutdanning 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051213-1448.html 

Forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH § 37. Prosedyre 

ved sluttvurderingsprosessen 

http://www.dmmh.no/regler 

Midtveisvurdering 

Midtveis i praksisperioden gir praksislærer studenten en muntlig vurdering. Den skriftlige 

dokumentasjonen som er bakgrunn for vurderingen arkiveres i barnehagen 

Sluttvurdering fra praksislærer 

Praksislærer lager en skriftlig sluttvurdering ut fra "Retningslinjer for veiledning og 

vurdering". 

Sluttvurderingen tar utgangspunkt i studentenes måloppnåelse, og skal gjenspeile 

studentens nivå og utvikling. Dette må også sees i forhold til krav om et yrkesmessig 

forsvarlig nivå. Sluttvurderingen munner ut i et vurderingsforslag om bestått/ikke bestått 

praksis. 

Forsiden på sluttvurderingen utgjøres av utfylt skjema Uttalelse om studentens 

praksis. Dette finnes på http://www.dmmh.no/praksisskjema 

Prosedyre ved sluttvurderingsprosessen 

Vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått må fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig 

skjønn. Praksislærer har hovedansvar for vurderingen, og gjøres på bakgrunn av en 

helhetsvurdering av studentens praksis. Praksislærer gjennomgår sin sluttvurdering med 

vurderingsforslag med studenten, og sender det til praksisveileder senest 15 virkedager 

etter siste praksisdag / avsluttet praksis (se vedlegg). 

Praksisveileder har et tilleggsansvar for å vurdere studentens praksisrapport. Rapporten 

sendes praksisveileder sammen med sluttvurdering. Praksisveileder leser praksislærers 

sluttvurdering og vurderer om det er samsvar mellom innholdet i sluttvurderingen og den 

foreslåtte karakteren. Karakteren vurderes også i forhold til praksisveileders vurdering av 

rapport. 

http://www.dmmh.no/praksisskjema
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051213-1448.html
http://www.dmmh.no/regler
http://www.dmmh.no/praksisskjema
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Ved sammenfallende vurderinger, blir praksislærers vurderingsforslag stående. Ved tvil 

om praksisperioden kan godkjennes, innkalles det til drøftingsmøte og eventuelt 

beslutningsmøte. 

Praksisveileder informerer den enkelte student om det endelige vurderingsuttrykket for 

praksisperioden. Høgskolen ved leder for praksis sender skriftlig melding til studenter 

som får ikke bestått som vurdering av praksisperiode. 

Retningslinjer for veiledning, vurdering og skriving av sluttvurdering 

1. Studieår 

Følgende skal vurderes: 

 Studentens refleksjon over eget samspill med barn 

 Studentens forståelse for barnas perspektiv og kompetanse 

 Studentens synliggjøring av barnehagens arbeid med fagområdene 

 Studentens innsikt i og forståelse for mål, innhold og metode i 

hverdagssituasjonene 

 Studentens evne til samarbeid med personalet ved enkeltsituasjoner og ved leder 

dager 

 Studentens refleksjon over eget pedagogisk grunnsyn 

 Studentens evne til refleksjon og bruk av faglitteratur, muntlig og skriftlig 

Felles mål for alle 3 studieår 

 Studentens evne til kontakt og samspill med barn 

 Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt) 

 Studentens møte med utfordringer 

 Studentens ansvar for egen læring 

 Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egn praksisteori 

 Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning 

 Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og 

samarbeid 

 Sluttvurderingen skal også inneholde en oppsummering av studentens ressurser 

og utfordringer. Dette føres på skjemaet Uttalelse om studentens praksis.  

2. Studieår 

Følgende skal vurderes: 

 Studentens evne til å ta hensyn til og benytte seg av barnas og personalets 

forutsetninger og kompetanse, samt muligheter i det fysiske miljøet 

 Studentens evne til å utvikle et fundament for pedagogisk lederskap 

 Studentens evne til selvstendighet og initiativ sammen med barn og voksne 

 Studentens evne til selvinnsikt mht ressurser og utfordringer hos seg selv 

 Studentens evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere sitt 2-ukers tverrfaglige 

prosjekt 

 Studentens innsikt i styrers ansvarsområde og arbeidsoppgaver 

 Studentens innsikt i samarbeidet med barnas foreldre/foresatte 
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 Studentens refleksjon og utvikling i forhold til eget pedagogisk grunnsyn 

 Studentens evne til refleksjon og bruk av faglitteratur, muntlig og skriftlig 

Felles mål for alle 3 studieår 

 Studentens evne til kontakt og samspill med barn 

 Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt) 

 Studentens møte med utfordringer 

 Studentens ansvar for egen læring 

 Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egen praksisteori 

 Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning 

 Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og 

samarbeid 

 Sluttvurderingen skal også inneholde en oppsummering av studentens ressurser 

og utfordringer. Dette føres på skjemaet Uttalelse om studentens praksis.  

3. studieår 

Følgende skal vurderes: 

 Studentens evne til ledelse av barn og medarbeidere 

 Studentens evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere et opplegg knyttet til 

fagene i 2.-3. studieår 

 Studentens samarbeid med barnas foreldre/foresatte 

 Studentens synliggjøring av sin yrkesidentitet 

 Studentens evne til å se barnehagen i en større samfunnsmessig sammenheng 

 Studentens evne til å sette egne personlige mål 

 Studentens evne til refleksjon og bruk av faglitteratur, muntlig og skriftlig 

Felles mål for alle 3 studieår 

 Studentens evne til kontakt og samspill med barn 

 Studentens forberedelse til praksis  

 Studentens møte med utfordringer 

 Studentens ansvar for egen læring 

 Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egen praksisteori 

 Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning 

 Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og 

samarbeid 

 Sluttvurderingen skal også inneholde en oppsummering av studentens ressurser 

og utfordringer. Dette føres på skjemaet Uttalelse om studentens praksis.  

Drøftingsforum 

I tilfeller der det er tvil om studenten har bestått praksis kan en be om et drøftingsmøte. 

Dette gjelder også ved tvil om godkjenning av rapport. Når rapporten vurderes til ikke å 

kunne godkjennes (av praksislærer eller praksisveileder), får studenten 5 virkedager til å 

forbedre den. 
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Drøftingsforum består av studentens praksislærer og praksisveileder. Både praksislærer 

og praksisveileder kan ta initiativ til drøftingsforum. Drøftingsforum avsluttes med at 

praksislærer setter endelig vurderingsuttrykk 

Beslutningsmøte 

I de tilfellene hvor praksislærer finner å måtte gi vurderingsuttrykket ikke bestått, vil 

praksislærer og praksisveileder bli innkalt til møte med prorektor og leder for praksis. 

Praksislærers og praksisveileders vurdering av studentens faglige og personlige innsats i 

praksisperioden er utgangspunkt for drøftingene på møtet. Det er høgskolen ved 

prorektor som tar den formelle og endelige avgjørelsen om bestått/ikke bestått på 

bakgrunn av nevnte møte. Studenten vil deretter motta skriftlig melding fra høgskolen 

om utfallet. 

Kriterier for å vurdere praksis til ikke bestått 

Se Reglement for praksisopplæringen i grunnutdanningen ved DMMH § 7 og § 8. 

Ved liten eller ingen evne til måloppnåelse og til å tilfredsstille de generelle kravene til 

praksisperioden, står studenten i fare for å ikke bestå praksis. 

Vurdering av skikkethet 

Skikkethetsvurdering er en helhetlig vurdering som omfatter alle studenter og innebærer 

at den i prinsippet er overordnet all annen vurdering. Viser til fagplanens del 5 om 

skikkethet. 

Aktuelle skjema er: 

 Avtale om makulering av sensitivt materiale 

 Dags rytme i barnehagen 

 Eksempel på oppsett av leder dag 

 Momentliste ang. styrers/enhetsleders ansvarsområde og arbeidsoppgaver 

 Praksiskontrakt 

 Refusjonskrav/skjema 

 Skjema for studenter som står i fare for ikke å få godkjent praksis 

 Sluttrapport for observasjonsbarnet 

 Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag 

 Søknad om utsatt praksis 

 Taushetsplikt 

 Uttalelse om studentens praksis 
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Del 5: Regler for avsluttende vurdering og 
skikkethetsvurdering  

Regler for avsluttende vurdering  

Dette reguleres av  

 Forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH 

 Reglement og retningslinjer for mapper i grunnutdanningen ved DMMH.  

Disse dokumentene kan du finne på www.dmmh.no/regler 

Skikkethetsvurdering av lærerstudenter ved DMMH  

Dette reguleres av Kunnskapsdepartementets forskrift av 10.10.2005:  

 Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene 

 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

Se www.lovdata.no. 

Skikkethetsvurdering/definisjon  

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal 

inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å 

kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en 

mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, 

fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.  

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt 

skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til 

anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.  

Vurderingskriterier for lærerutdanningene  

Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 

1 til 5 er: 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede 

læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for 

barnehagens og skolens virksomhet 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i 

en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn 

og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse 

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med 

mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet 

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med 

barn, unge og voksne 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold 

til sine omgivelser 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i 

lærerstudiet og kommende yrkesrolle 

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i 

samsvar med veiledning 

http://www.dmmh.no/regler
http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20051010-1193.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060630-0859.html
http://www.lovdata.no/
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Skikkethetsnemnd  

Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av:  

 en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller 

sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon 

 en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, 

eller tilsvarende funksjon 

 to representanter fra praksisfeltet 

 to faglærere 

 to studentrepresentanter 

 en ekstern representant med juridisk embetseksamen 

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett 

år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder.  

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen.  

Institusjonsansvarlig  

Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for 

skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas 

medlemmer.  

Tvilsmelding  

Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer 

tvilsmelding, regnes ikke som part i saken.  

Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.  

Behandling hos institusjonsansvarlig  

Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes 

skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge 

for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet 

oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å 

hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes til etter at utvidet veiledning er avsluttet.  

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av 

saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.  

Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling 

hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda.  

Behandling i skikkethetsnemnda  

Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i 

saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig.  

Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens 

opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda 

før møtet.  

Nemnda lager en innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering 

av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller 

delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle 

vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes 

og fremgå i innstillingen.  
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Behandling i styret/institusjonens klagenemnd  

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret selv eller institusjonens 

klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter 

og høyskoler § 4-10 tredje ledd og fjerde ledd. Det skal ikke utstedes vitnemål for den 

aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke-skikket.  

Hvis en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det 

fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 år. 

Ved kortere utestenging kan styret eller institusjonens klagenemnd stille vilkår som må 

være oppfylt før utdanningen gjenopptas.  

Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot 

plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og 

høyskoler i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom 

utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.  
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Pensum 
Pensum som har vært brukt ved tidligere avlagte eksamener i et fag eller emne kan ikke 

være pensum ved senere eksamener. Studentene må vurdere pensumlisten i forhold til 

tidligere avlagte eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen 

pensumlitteratur dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte 

eksamener. I faget pedagogikk som går over 4 år, forventes det at studentene kan 

anvende kunnskap og forståelser som er knyttet til de eksamensmapper som er levert i 

1., 2. og 3. studieår også ved avsluttende skriftlig eksamen i 4. studieår. Dvs at 

oppgavene som gis ved skriftlig eksamen i pedagogikk i 4. studieår kan bygge på 

kunnskap som studentene har tilegnet seg gjennom alle tre studieår. 

Felles litteratur, gjelder for alle studieår  

Lov om barnehager (barnehageloven). (2011). Lov av 17. juni 2005, nr. 64, med 

endringer av 2010 og 2011. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra 

Kunnskapsdepartementet: http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html  

FNs konvensjon om barnets rettigheter. (2003). Oslo: Barne- og familiedepartementet. 

(Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 

1991. Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller) Lastes ned fra 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-

fns_barnekonvensjon.pdf  

Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (1. 

utg. 2006.) Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rammeplan_2011/KD

_bokmal_Rammeplan_2011_web.pdf 

Bae, B. m.fl. (2006). Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet  

Bjørn, I. & Juuso, R. (2006). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet  

Bølgan, N. (2006). Temahefte om ”IKT i barnehagen”. Oslo: Kunnskapsdepartementet  

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.H. (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere 

utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 1–9, 136 s)  

Friis, P. (2006). Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i 

barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.  

Gjervan, M. (Red.). (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet.  

Høigård, A., Mjør, I & Hoel, T. (Red.) (2010) Temahefte om språkmiljø og 

språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet  

Lysklett, O. (Red.). (2006). Temahefte om natur og miljø. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet.  

Mørland, B. (Red.). (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i 

barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.  

Reikerås, E. (2007). Temahefte om antall, rom og form. Oslo: Kunnskapsdepartementet.  

Rossholt, N. (2006). Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Oslo: Kunnskapsdepartementet.  

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet.  

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rammeplan_2011/KD_bokmal_Rammeplan_2011_web.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rammeplan_2011/KD_bokmal_Rammeplan_2011_web.pdf
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Pensum 1. studieperiode  

(høst og vår 1. studieår, høst 2. studieår) 

 

Drama 

Aspeli, W. (1996). Fortell! Fortell! Fortelling som drivkraft i lek og samspill. Oslo: 

Pedagogisk forum (120 s.)  

Lindqvist, G. (1997). Lekens muligheter. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (70 s.: kap. 1, 2, 4, 

6 og 8).  

Sæbø, A. B. (2003). Drama i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (260 s.: alt unntatt 

kap. 13).  

Kompendium (2012). Drama. Trondheim: DMMH (150 s.). 

Kompendium (2012). Fortellinger. Trondheim: DMMH (100 s.). 

Totalt 700 sider. 

 

Forming 

Bakke. K, Jensen. C, Sæbø A.B, (red.). (2011). Kunst, kultur og kreativitet, kunstfaglig 

arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget, Bergen. Kapittel 1, 5 og 6. 

Carlsen, K, Samuelsen, A.M. (1992). Inntrykk og Uttrykk. Estetiske fagområder i 

barnehagen. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISBN 82-05-18203-5. 

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder. Omtolkning og formidling av billedkunst. Oslo: 
Abstrakt forlag. (ss. 21-56)  

Haabesland, A.Å. & Vavik, R., (2000): Kunst og håndverk - hva og hvorfor. 

Fagbokforlaget, Bergen. (ss.128-180, 206-232 og 235-273) 

Hofstad, M. (2008). Små barns kroppspraksis når de tegner og maler. I: FoU i praksis 

2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning 2008. Tapir 

akademiske forlag, Trondheim. (ss.143-154).  

Hopperstad, M. (2005). Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med 

tegning. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. 

Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for kunnskapsløftet. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet (ss.129-132).  

Letnes, M. & Jæger, H. (2008). Bilde + tekst = språklig vekst. I Kibsgaard, S. (red.). 

GLSM I barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 12. 15 s).  

Sørenstuen, J-E. (2011). Levende Spor, å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten 

gjennom natur. Fagbokforlaget, Bergen 

Ett barn har hundre språk. DVD, Utbildningsradion, Stockholm (1994)  

 

Fysisk Fostring  

Sandseter, E.B., Hagen, T.L. & Moser, T. (2010). Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk 

arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Tilegg: utdelt materiale i forbindelse med undervisning  

 

Musikk 

Angelo, E. & Semundseth, M. (2008). Språk + Musikk = Sprusikk. I Kibsgaard, S. (red.). 

GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 8. 12 s).  



47 

 

 

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.)(2011). Kunst, kultur og kreativitet, kunstfaglig 

arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 79-97). 

Ramfjord, L. (2005). Gi lyd! Lydarbeid og musikk med barn. (2. utgave). Oslo: 

Universitetsforlaget.  

Stehouwer, G. & Nilsen, H. (1994). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk 

Musikkforlag. (80 s).  

Sæther, M. (2008). Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i 

barnehagen. I Kibsgaard, S. (red.). GLSM i barnehagen. Oslo: 

Universitetsforlaget. (Kapittel 9. 16 s).  

Sæther, M. & Aalberg E. (2006). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.  

Barnesangbok etter klassens valg. Ca 100 s.  

Noter og aktuelle artikler kommer i tillegg til bøkene. Ca 100 s.  

 

Naturfag med miljølære 

DMMH. (2004). Naturfag med miljølære. Kompendium. Trondheim: Tapir akademiske 

forlag. (188 s).  

Johansson, S. (1995). Rundt i naturen sammen med barna, 1 og 2. Oslo: Ad Notam 

Gyldendal. (252+180 s).  

Langholm, G. (Red.) (2011) Forskerfrøboka: Barn og Natur. Bergen: Fagbokforlaget 257s 

Sosial- og helsedirektoratets nettsider om mat og måltider  

 

Pedagogikk (1. studieår)  

Abrahamsen, G. (2005) En ny observasjonspraksis. I Barnehagefolk Nr. 1/2005. (6 sider) 

Abrahamsen, G. (2005) En ny observasjonspraksis – del II. I Barnehagefolk Nr. 2/2005. 

(8 sider) 

Askland, L. (2011). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av 

observasjon. (2. utgave) Oslo: Gyldendal akademiske forlag. (210 sider)  

Bae, B. (1996). Det interessante i det alminnelige. Oslo: Pedagogisk Forum. (Kap. 2, 8 

og 9, 49 sider)  

Birkeland, Å. & Carson, N. (2009). Veiledning for førskolelærere. Kristiansand: 

Høyskoleforlaget. (Kap. 1,2,3 og 4. 48 sider)  

Drugli, M.B. (2011) Å møte barn med tillit og respekt gjennom å ”se” hele barnet. I 

Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens 

grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (10 sider) 

Greve, A. (2011) ”La oss leve for hverandre”. I Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & 

Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 

Oslo: Universitetsforlaget (10 sider) 

Gunnestad, A. (2007). Didaktikk for førskolelærere. En innføring, 4. utg. Oslo: 

Universitetsforlaget. (Kap. 1–4, 136 sider)  

Hagesæther, G. (2011) Barnehagens formål i et historisk perspektiv. I Glaser, V., Moen, 

K.H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. 

Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (11 sider) 

Haugen, S., Løkken, G. & Røthle, M. (Red.). (2005). Småbarnspedagogikk – 

fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 

(Kap. 2, 4 og 7. 37 sider)  

Kloep, M. & Hendry, L. (2003). Utviklingspsykologi i praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 

1, 2, 3 og 4. 100 sider)  
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Kolle, T. Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010) Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjoner til 

bevegelige praksiser Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 2,3,4. 33 sider)  

Nordland, E. (2004). Gruppen som redskap for læring. (3. opplag) Oslo: Gyldendal 

akademisk. (kap. 1,2,3,4,5,6. 111 sider)  

Seland, M. (2011) Individet og fellesskapet. I Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & 

Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 

Oslo: Universitetsforlaget (14 sider) 

Søbstad, F. (2011) Trivsel og glede i barnehagen. I Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, 

S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med 

barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (10 sider) 

Tholin, K.R. (2011) Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon. I Glaser, V., 

Moen, K.H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens 

grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (12 sider) 

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk forum (242 sider) 

 

Kompendium Lek og barndom. (2011) Trondheim: Tapir  

Følgende kapitler fra Kompendium Lek og barndom: 

 

Evenstad, R. (2007) Å overse barn. Om lek og samhandling i den flerkulturelle 

barnehagen. I Barn nr. 3-4. Trondheim: NOSEB (8 sider)  

 

Olofsson, B.K. (1993). Hva er lek? I I lekens verden. Oslo: Pedagogisk forum. 

s.11-29. (18 sider) 

 

Åm, E. (1989) Lekens skjulte struktur. I På jakt etter barneperspektivet. Oslo: 

Universitetsforlaget. S. 35 -62. (27 sider) 

 

(Totalt 1098 sider) 

Pensum 2. studieperiode  

(vårsemesteret 2. studieår samt hele 3. studieår) 

Felles  

For felles litteratur for alle fire studieår, se: Litteratur 1.studieperiode.  

Utdanningsdirektoratet (2006). Kunnskapsløftet. Lastes ned fra Utdanningsdirektoratet: 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=148  

 

Matematikk 

Devold, E.H. (2008). Fem, seks – det kommer en heks – praktisk matematikk i 

barnehagen. Oslo: GAN Aschehoug. 

Devold, E.H. (2008). En, to – støvel og sko. Matematikk og de minste i barnehagen. 
Oslo: GAN Aschehoug. 

Fosse, T. (2012). Rom for matematikk – i barnehagen. Bergen: Caspar Forlag AS. 

Solem, I. H. & Reikerås E. (2008). Det matematiske barnet. Bergen: Caspar Forlag AS. 
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Norsk 

Barnelitteratur: 

Krogstad, A. (2009). Samtaler om litteratur i barnehagen. I Mørreaunet, S., Glaser, V., 

Lillemyr, O. F. & Moen K. H. (red.). Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte 

for barnehagefeltet. s. 59-74. Oslo: Pedagogisk Forum. 

Mjør, I., Birkeland, T. & Risa, G. (2006). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Oslo: 

Cappelen Akademisk Forlag. 

Moe, M. (2004). ”Pedagogikk og estetikk, eller: Er det mulig å skrive noe som helst av 

litterær verdi for den målgruppen som bruker store deler av dagen på å trekke 

stikkontakter ut av veggen?”, 

http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=14 

Olsson, Lotta (2008). ”En barnelitteratur under påvirkning” 

http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=53  

Ramsfjell, A. (2008). ”Hva er barnelitteratur?” Foredrag ved Norsk barnebokinstitutt 

høsten 2008. (Deles ut.) 

Rhedin, U. (2001). Småbarnsbilderboken och det lilla barnet. I Møte mellom ord og bilde. 

Ein antologi om bildebøker. Landslaget for norskundervisning (LNU). Oslo: 

Cappelen Akademisk Forlag. 

SmartPed (2008). ”Hva er en bildebok?” (Deles ut.) 

Østenstad, I. (2004). ”Trenger barn barnebøker?” 

http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=15 

 

Barnekultur, mediekultur og mediekunnskap: 

Balling, G. (2006). Fortælling mellem børnekultur og børns kultur. Fortælling som 

formidlingsform for 3-6 årige. København: Børnekulturens Netværk. Lastes ned 

fra 

http://www.boernogkultur.dk/fileadmin/user_upload/billeder_og_pdf/Publikationer

/fortaelling_1_.pdf  

Hansen, J. & Hansen, H. (2007). Digital kulturformidling – børn og forskere har ordet. 

København: Kulturstyrelsen. Lastes ned fra 

http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopde

lt/digitalisering/digitalkultur/formidl/publikation.pdf   

Helvad, B. & Madsen, T.M. (2006). Slip fortællingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 

3-6-årige. København: Børnekulturens Netværk  

Selmer-Olsen, I. og Sando, S. (red.). (2003). Mediebarndommen. DMMHs 

Publikasjonsserie nr 2/2003. Artiklene til Kirsten Drotner, Barbro Johansson, Elise 

Seip Tønnesen, Klaus Thestrup og Carsten Jessen. 

 

Barns muntlige språkutvikling: 

Høigård, A. (2006). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. kap1-8. Oslo: Tano 

Aschehoug. 

 

 

To-/flerspråklighet og kulturmøte: 

Husby, O. & Kibsgaard, S. (2009). Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Kap. 

3, 4 og 5. Oslo: Universitetsforlaget. 

http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=14
http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=53
http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=15
http://www.boernogkultur.dk/fileadmin/user_upload/billeder_og_pdf/Publikationer/fortaelling_1_.pdf
http://www.boernogkultur.dk/fileadmin/user_upload/billeder_og_pdf/Publikationer/fortaelling_1_.pdf
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/digitalisering/digitalkultur/formidl/publikation.pdf
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/digitalisering/digitalkultur/formidl/publikation.pdf
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Sandvik, M. & Spurkland, M. (2008). Allan, Angelika og Albert Åberg = sant! I Kibsgaard, 

S. (red.). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Barn og skriving: 

Høigård, A. (2006). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Kap. 8-9. Oslo: Tano 

Aschehoug. 

Letnes, M. og Jæger, H. (2008). Bilde + tekst = språklig vekst. I Kibsgaard, S. (red.). 

GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Lorentzen, R. T. (2008): Skriving i barnehagen - eller leikeskriving? I Lorentzen, R. T. & 

Smidt, J. (red.). Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. 

Semundseth, M. (2008): ”Hva er det beste du vet å spise?” – om hvordan en tekst blir til 

gjennom dialog. I Lorentzen, R. T. & Smidt, J. (red.). Å skrive i alle fag. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Semundseth, M. (2006). Førskolebarns tekstproduksjon i hjemmet. Barn, 4/2006. 

Semundseth, M. (2008). God Læring i et Språkstimulerende Miljø. I Kibsgaard, S. (red.). 

GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Aalberg, E. og Semundseth, M. (2009): ”Skapende læring i norsk og musikk – sprusikk”. 

 Kronikk i Utdanning 10/2009 

 

Pedagogikk (2. studieår) 

Amundsen, H.M. (2011). Dannelsens topologi. I Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & 

Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 

Oslo: Universitetsforlaget (12 s) 

Andersson, B.-E. (2008). Hva gör det med barn å gå i barnehage hele dagen? I Glaser, 

V. & Bølstad, J. (red.). Moderne oppvekst. Nye tider – nye krav. Oslo: 

Universitetsforlaget (16 s) 

Askland, L. & Rossholt, N.(2009).Kjønnsdiskurser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. 

(Kap. 1.2, 1.3 og 1.4) (45 s.). 

Bae, B. (u.d.) Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i 

barnehage. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/a-se-barn-

som-subjekt---noen-konsekvense.html?id=440489# 

Birkeland, Å. & Carson, N. (2009). Veiledning for førskolelærere. (2. utgave). 

Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 5-8 (110 sider)  

Broström, S. (2011). Børnehavens formål – et kritisk blik. I Glaser, V., Moen, K.H., 

Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.). (2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet 

med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (12 s) 

Bø, I. (2011). Foreldre og fagfolk. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 108- 133) (25s.). 

(Kompendium).  

Drugli, M. B. & R. Onsøien (2010). Vanskelige foreldresamtaler- gode dialoger. Oslo: 

Cappelen Akademisk forlag. (s. 11- 31) (20s.). (Kompendium). 

Drugli, M. B. (2005). Å bygge bro mellom hjem og barnehage- fokus på 

foreldresamtalen. I Arneberg, P. & Juell, E. & Mørk, O. (red.) (2005). Samtalen i 

barnehagen. Oslo: Damm (s.91- 110) (19 s.). (Kompendium). 

Gunnestad, A. (2007). Didaktikk for førskolelærere. En innføring. (4. utgave). Oslo: 

Universitetsforlaget. (Kap. 8. 33 s.).  

Haaland, F. H & Dale, F. (2005) På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse. 

Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 6 (16 s.)  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense.html?id=440489
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense.html?id=440489
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Lyngseth, E. (2008). Språkobservasjoner og språkaktiviteter i barnehagen. I: Kibsgaard, 

S. (Red.). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (10 s.)  

Ruud, E. B. (2010) Jeg vil også være med. Lekens betydning for barns trivsel og sosiale 

læring i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk. Del II (87 sider)  
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