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Veiledede studiegrupper første studieår 
(Revidert 02.06.17) 

 
 
Studiegruppene: 
 
Studiegruppas arbeid og oppgaver presenteres i en enkel «Instruks for studiegruppene» 
(vedlagt). Studentene skal lære å arbeide i team med faglige oppgaver der alle må bidra og 
der alle gruppemedlemmene blir hørt og respektert. Studiegruppa skal også være en arena 
for refleksjon og samarbeid, og på denne måten kunne skape en kultur for læring.  
 
Studiegruppevirksomheten skal være en vesentlig øvingsarena for senere jobbing i 
arbeidsteam i barnehagen. Studiegruppearbeidet knyttes mot meningsfulle oppgaver og 
krav som nødvendiggjør samarbeid i studiegrupper, men kan også ha en student-sosial 
bieffekt. Likevel er det helt sentralt at man lærer seg å samarbeide med andre enn sine 
nærmeste venner i klassen. 
 
I Mld. St. 16, 2017 (Kultur for kvalitet i høyere utdanning) vises det til forståelse av kvalitet 
som blant annet å møte en utdanning som forbereder studentene godt for aktiv deltagelse i 
et demokratisk og mangfoldig samfunn, og for en fremtidig yrkeskarriere. Å samarbeide i en 
studiegruppe vil kunne sammenlignes med å samarbeide i en personalgruppe i barnehagen, 
og vil derfor kunne gi verdifull erfaring for den fremtidige yrkeskarrieren som 
barnehagelærer. 
 
Arbeidet med en studiegruppekontrakt er et hovedredskap for gruppa og skal være sentralt i 
dialogen med kontaktlærer. Arbeidet med studiegruppekontrakten bør kunne gi vesentlige 
læringsbidrag med tanke på studentens senere arbeid med praksiskontrakten. 
 
Arbeidet i studiegruppene vil være et godt grunnlag for den løpende skikkethetsvurderingen; 
både for lærere og for medstudenter. 
 
 
 
Kontaktlærer: 
 
Kontaktlærers arbeid og oppgaver presenteres i en enkel «Instruks for kontaktlærerne» 
(vedlagt). Oppgaven legges inn i kontaktlærerens arbeidsplan. En kontaktlærer kan med 
fordel være veileder for flere enn en gruppe. Oppgaven skal ikke forbeholdes 
pedagogikklærerne.  
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Supervisor:  
 
Supervisor er prosjektansvarlig. Oppgaven legges inn i arbeidsplanen. 
Supervisor har følgende oppgaver: 
 

 samle kontaktlærerne til møte under planleggingsdagene i august og eventuelt til 
flere møter i løpet av studieåret 

 gi tips og veiledning til kontaktlærerne ved behov, og eventuelt direkte være med 
kontaktlærer inn i en studiegruppe med særlige samarbeidsvansker 

 gi en kort oppsummering av erfaringene ved slutten av studieåret og foreslå 
forbedringer 

 
 
Konkretiseringer: 
 

 Alle førsteklassene har veiledede studiegrupper (egen ordning for ABLU)  

 Studiegruppene skal bestå av minimum 4, maksimum 7 studenter. Klassestyrer 
fordeler studentene i grupper 

 Klassestyrer gir informasjon om studiegruppene i hel klasse i oppstartsuken, og 
gruppene begynner arbeidet med studiegruppekontrakt før første møte med 
kontaktlærer. Det settes opp en introduksjonsøkt med supervisor i løpet av 
oppstartsuken. I tillegg legges det ut en liten informasjonsfilm om hensikt med 
studiegrupper på høyskolens hjemmesider. Kontaktlærerne tar ansvar for å innkalle 
til første møte så tidlig som mulig.  

 Kontaktlærerne deltar på 3 studiegruppemøter om høsten og ett på våren  

 Prorektor for BLU tildeler oppgaven som supervisor 
 
 
Ressurser: 
Ressurser for oppgaver som kontaktlærer og supervisor: se ANOP 
Dersom helt særlige vansker, som sprenger ressursrammene, oppstår i studiegruppene, tar 
kontaktlærer eller supervisor det opp med nærmeste leder. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
- Instruks for studiegruppene 
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Vedlegg:  Instruks for studiegruppene 

 

Alle studenter i barnehagelærerutdanningen ved DMMH skal ha tilhørighet i en 
studiegruppe gjennom hele første og andre studieår. Nye grupper dannes i andre studieår. 
Gjennom arbeidet i studiegrupper skal studenten få profesjonsrelevante erfaringer med 
samarbeid i team, med fokus på både egen og medstudenters utvikling og læring med tanke 
på samspill, kommunikasjon og ledelse, og faglig framstilling.  

Studiegruppa kan ha felles faglige oppgaver i tilknytning til ulike undervisningsopplegg, som 
arbeidskrav, mappebidrag og andre typer oppgaver. Også oppgaver som skal leveres og 
vurderes individuelt bør drøftes i studiegruppa. Ut over dette bør studiegruppa brukes til 
egen-initierte drøftinger av pensum og ulike faglige tema.  

Studiegruppene settes sammen av klassestyrer ved oppstart om høsten og skal ha fra 4-7 
medlemmer. Hver studiegruppe får tildelt en fast kontaktlærer som møter i tre av gruppas 
møter første semester og i ett møte i andre semester. I disse møtene har studiegruppa en 
særlig funksjon som veiledningsfellesskap, ledet av kontaktlærer. I møter med kontaktlærer 
skal man ha fokus på gruppeprosesser og kontaktlærer skal støtte gruppemedlemmene i å 
fungere som team. 

 

Hensikt med arbeid i studiegrupper: 

 Bli kjent med og bli trygg i studentrollen.  

 Utvikle faglig og tverrfaglig kompetanse gjennom samarbeid om og diskusjon rundt 
pålagte samarbeidsoppgaver. 

 Fremme egen sosial kompetanse gjennom samarbeid, og bli bevisstgjort med tanke 
på hvordan egen adferd skaper betingelser for andres adferd. 
 

Studentenes ansvar: 

Ansvaret for at arbeidet i studiegruppa fungerer, påligger både hver enkelt student og 
gruppa av studenter. Studenter som ved manglende tilstedeværelse ikke deltar i arbeidet 
med obligatoriske gruppeoppgaver, får ikke godkjent oppgaven.  

Ledelsen av studiegruppa skal gå på omgang mellom alle gruppemedlemmene slik at hvert 
medlem får erfaring med ledelse av studiegruppa. Det anbefales at gruppa lager en 
fremdriftsplan med møtedatoer og en eventuell ansvarsfordeling. Gruppeleder skal videre 
påse at alle gruppemedlemmene bidrar i samarbeidet, og skal opprettholde kontakt med 
kontaktlærer. Leder skal føre fravær i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav og 
oppgaver. 

Ved starten av studieåret utarbeider studiegruppa en egen kontrakt som sendes 
kontaktlærer. Kontrakten skal brukes aktivt i veiledningsmøtene. 
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Studiegruppekontrakten skal inneholde:  

 Studentenes forutsetninger: en kartlegging av hver enkeltes forutsetninger, ressurser 
og behov. 

 Studentenes forventninger til arbeidet i gruppa, til seg selv og til kontaktlærer. 

 Regler og sanksjoner med tanke på samarbeidet i gruppa. 

 En plan for når og hvor gruppa skal møtes, og oversikt over lederansvarsperioder for 
hvert semester. 

 

Kontaktlærerens ansvar: 

Kontaktlærer har et særlig ansvar for veiledning og oppfølging av studiegruppa. 
Studiegruppekontrakten skal brukes aktivt i veiledningen med kontaktlærer. 

 


