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Velkommen som student på studiet i Veiledningspedagogikk (VP) her ved DMMH!  Du er 

enten tatt opp som student på masterprogrammet i førskolepedagogikk, via NTNU, eller du 

tar dette som en ordinær videreutdanningsenhet. Studieopplegget er identisk for disse to 

gruppene, slik det er for alle våre emner på masternivå.  

 

Formålet med studiet er at studentene skal få økt kompetanse i veiledning i yrke og 
utdanning. Veiledning som refleksiv metode i arbeidet med danning og 
organisasjonsutvikling, står sentralt i dette studiet. Det er lagt vekt på at det skal være en 
nær sammenheng mellom drøfting av teori og reelle praksiserfaringer fra 
veiledningssituasjoner. I arbeidet med veiledningsteori ønsker vi å videreutvikle deltagernes 
didaktiske kompetanse og stimulere til analyse og kritisk refleksjon over egen veiledning og 
kompetanseutvikling i organisasjonen.  Det er en fordel å ha grunnleggende 
veiledningskompetanse og erfaring som veileder.  

 
Emnet Veiledningspedagogikk er samlingsbasert over ett år, med 4 samlinger hvert semester. 

Samlingene er lagt til onsdag, torsdag og fredag med unntak av siste samling i mai som går fra 

mandag til onsdag. Studiet er organisert som en helhet med 30 studiepoeng.  Høsten starter 

vi opp med veiledningsteori og didaktisk tenkning.  Hovedfokus er deg som veileder. I 

vårsemesteret utvider vi fokuset til veiledning og kvalitetsutvikling i organisasjoner.  Underveis 

har vi obligatoriske arbeidskrav som er knyttet til din egen veiledningspraksis gjennom studiet. 

Eksamensformen i studiet er mappeeksamen og praktisk avsluttende eksamen i veiledning. 

 

Oppstart av studiet går over tre dager: 

 

Onsdag 23.9.: kl.09 til ca 15.30: Denne dagen vil dere bli ønsket velkommen og få 

informasjon om studiet, pensum, studieopplegg og praktiske forhold rundt bl.a. bruken av 

den elektroniske læringsplattformen It’s Learning, fotografering til studentkort osv. Vi skal 

også danne de faste basisgruppene. Dagen avsluttes med en introduksjonsforelesning om 

veiledning med Kjersti Nissen. 

 

Torsdag 24.9.: kl. 09 – ca 15.30: Anne Reinertsen vil holde en forelesning om Meningsskaping 

i veiledning. Deretter fortsetter vi arbeidet i basisgruppene med og uten faglærer 

 

Fredag 25.9.: kl. 09 – ca 15.30: Marit Heldal vil holde forelesning om Ulike rådgivnings- og 

veiledningstradisjon.  Anne Reinertsen og Anita Hammer vil holde forelesning om Essayskriving 



og mappevurdering. Det vil bli lagt opp til diskusjoner og øvinger underveis, individuelt og i 

felleskap. Dere vil også denne dagen få opplæring i biblioteksystemer v/Kjersti Langslet Rygh.  

 

Se oppslag på Høyskolen for hvilket rom vi skal være i. 

 

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

endringer av undervisningstidspunkter frem til studiestart!  Detaljert undervisningsplan for 

hvert semester deles ut ved oppstart av semesteret, og gjøres senere tilgjengelig via It’s 

learning. Det kan igjen bli mindre justeringer av denne i løpet av året, men kun hva gjelder 

tema og innhold, ikke datoer.  

 

Vi ønsker at studentene er til stede i undervisningen. Dette er begrunnet i syn på læring der 

kunnskapen utvikles gjennom dialog, diskusjoner og samarbeid med medstudenter og 

faglærere. Derfor vektlegges en dialogisk forelesningsform med stor studentaktivitet i dette 

studiet. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av teoriformidling, samtaler, case, 

individuelt arbeid og gruppearbeid, veiledningsøvelser, selvstudium. Det organiseres faste 

basisgrupper som møtes regelmessig gjennom hele studiet.  Arbeid i basisgrupper er 

obligatorisk. Her forventes det at studentene arbeider med veiledning, fordypning og 

diskusjon av pensumlitteraturen. Det forventes også at basisgruppene møtes mellom 

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

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

Ta gjerne kontakt for spørsmål om studiet, jeg er tilgjengelig på telefon eller mail fra og med 

uke 33. Ellers oppfordrer vi dere til å bruke DMMHs hjemmesider der det ligger Studieplan. 

Pensum litteratur inklusive kompendium fås kjøpt på Akademika fagbokhandel.  Faglærere 

står fritt til å dele ut tilleggslitteratur på forelesning.  

 

 

På vegne av faglærerteamet ønskes du velkommen til DMMH!                                           

 

 

 

Anne Reinertsen 

Professor i pedagogikk  

Klassestyrer og emneansvarlig 
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