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Ta barnehagelærerutdanningen ved DMMH
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En god barndom er viktig. Den skapes ikke av 
tilfeldigheter, men av gode og trygge voksne. 

Den dagen du går ut fra DMMH har du med deg den 
kompetansen du trenger for å gjøre den viktigste 
jobben som fi nnes: Å skape en god barndom for 
barna i barnehagen. 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærer-
utdanning (DMMH) i Trondheim er den eneste høgskolen 
i landet som har utdanning av barnehagelærere som 
hovedoppgave.

Helt siden starten i 1947 har vi arbeidet aktivt for å ivareta barns behov og 
rettigheter, samt for å synliggjøre barns perspektiv i samfunnet.

DMMH tilbyr bachelorstudier og masterutdanninger, etter- og videre-
utdanninger som gir deg kompe tansen du trenger for å gjøre en av 
samfunnets viktigste jobber. Hovedmålet er å utdanne kompetente og 
refl ekterte barnehagelærere. Til barns beste!

BACHELOR
UNDERVISNING OG PRAKSIS
I barnehagelærerutdanningen får du kunnskap om veldig mange fagområder. 
Undervisningen kobler teori og praksis. I løpet av utdanningen er du 
20 uker i praksis, hovedsakelig i barnehagen. I praksisperiodene blir du tett 
fulgt opp av en praksisveileder fra DMMH. 

Undervisningen ved høgskolen er basert på den seneste forskningen innen 
barnehagefeltet. 

DMMH tilbyr også muligheten for internasjonal utveksling. Vi har avtaler 
med en rekke barnehager, universitet og høgskoler verden over. 

Vi ønsker å bidra til faglig og personlig utvikling for våre 1400 studenter 
gjennom å tilby et godt sosialt miljø og tett oppfølging. 

SAMLINGSBASERT PÅ DELTID
Barnehagelærerutdanning på deltid går over 4 år og er samlingsbasert. 
Her kan du velge mellom deltidsstudie i Trondheim eller Kristiansund.

ØNSKER DU Å SPESIALISERE DEG? 
I tillegg til barnehagelærerutdanning på heltid og deltid tilbyr vi tre linjer 
med spesialisering innen ulike fagområder. Velger du en linje blir du like 
fullt barnehagelærer, men med en mer spesifi kk fordypning innen et fagfelt. 

OPPTAKSKRAV

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dersom du ikke har studiekompetanse kan du søke om opptak på bakgrunn 
av realkompetanse. Du må da være 25 år eller mer det året du skal søke 
om opptak, og ha relevant praksis og utdanning.

Bli med oss og sett barnet i fokus sammen med våre kompetente og engasjerte 
fagpersoner. Ta utdanningen din ved DMMH.



SAMLINGSBASERTE 
MASTERUTDANNINGER
DMMH tilbyr 4 masterutdanninger innenfor feltet barn og barnehage. 
Her kan du fordype deg i det du er mest engasjert i. Undervisningen er 
basert på den nyeste forskningen innen feltet. Du får også utvikle ditt eget 
forskningsprosjekt gjennom masteroppgaven.

Masterutdanningene går på heltid over to år og er samlingsbaserte. 
Det er mulig å søke om å ta studiet over lengre tid etter at man er tatt opp 
som student. Det er også mulig å ta enkeltemner innenfor hver master.

Masterutdanningene ved DMMH gjør deg kvalifi sert til å søke deg inn 
på doktorgradsprogram og til å undervise på høgskole og universitet. 
Du blir også kvalifi sert til høyere stillinger innen barne- og barnehagefaglige
områder i off entlig og privat sektor.

Bli med oss og sett barnet i fokus sammen med våre kompetente og 
engasjerte fagpersoner. Ta masterutdanning ved Dronning Mauds Minne 
Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Se dmmh.no for mulig innpassing av studier i masterutdanningene.



BACHELOR

TITTEL STUDIEPOENG VARIGHET

Barnehagelærerutdanning, heltid 180 3 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 180 4 år, samlingsbasert

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund 180 4 år, samlingsbasert

Barnehagelærerutdanning med vekt på fl erkulturell forståelse 180 3 år

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk 180 3 år

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv 180 3 år

MASTER

TITTEL STUDIEPOENG VARIGHET

Master i barnehageledelse 120 2 år, samlingsbasert

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 120 2 år, samlingsbasert 

Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring

120 2 år, samlingsbasert Master i barnekultur og kunstpedagogikk

VIDEREUTDANNING

TITTEL STUDIEPOENG NIVÅ* VARIGHET

Barnehagepedagogikk del 1 30 B 2 semester, deltid

Barns språkutvikling og språklæring** 30 M 2 semester, deltid

Emnestudier på masternivå*** 15 M 1-2 semester, deltid

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen** 30 M 2 semester, deltid

Musikk, drama, kunst og håndverk – Enkeltemne 30 B 2 semester, deltid

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager** 30 M 2 semester, deltid

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen** 30 M 2 semester, deltid

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 30 M 2 semester, deltid

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 30 M 2 semester, deltid

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 15 B 2 semester, deltid

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen** 30 M 2 semester, deltid

* M = Masternivå, B = Bachelornivå
** Disse studiene har søknadsfrist 1. mars og søkes i første omgang gjennom udir.no og deretter til DMMH.
*** Det er mulig å ta enkeltemner på masternivå. Se dmmh.no for hvilke emner dette gjelder.

STUDIETILBUD

SLIK SØKER DU
Du søker opptak via våre nett sider  >  dmmh.no 

HUSK SØKNADSFRISTEN!
Realkompetanse og særskilt vurdering  >  1. mars  
Generell studiekompetanse  >  15. april 

120 2 år, samlingsbasert 



MARIUS BJØNNES

– I løpet av studietiden har jeg vokst i rollen
som voksenperson. Det er mye enklere for
meg å ta ansvar, jeg har blitt mye tryggere
på meg selv som voksen rundt barna.

Jeg vil være en trygg kilde for barna, men jeg vil ikke 
miste den lekne siden av meg som jeg er veldig glad 
for at jeg har klart å beholde. 

VILDE BREVIK AARØNES

– Synet mitt på barnehagen har endret seg,
fra at barnehagen er en plass der barn leker til
at jeg har fått en yrkesstolthet og en identitet
rundt barnehagen som en lærende institusjon.

Som barnehagelærer skal jeg gjennomføre opplegg med 
barna, med foreldre, og jeg skal lede personale. Alt vi gjør 
er til barns beste.

JANNITA HALSEN

– Lærerne på DMMH 
underviser på en sånn 
måte at de gjør ting 
artig, det gir meg en 
god mulighet til å 
lære. 

De er så engasjerte og da 
blir det automatisk mye 
lettere å lære.

DERFOR VELGER VI DMMH
Møt noen av våre studenter. Du treffer flere på dmmh.no
Der treffer du også noen av våre lærere og tidligere studenter.

MARKUS KØTELES

– I barnehagen vil jeg være den som barna
leker sammen med, den barna ser opp til 
og som de føler de kan dele alt med. 

Når du sitter i sandkassa sammen med barna får de en 
sterk tilknytning til deg. Jeg er bevisst den profesjonelle 
relasjonen jeg har til barna men jeg ser også verdien 
av at de har voksne som kan leke sammen med dem. 

MARTE NYDAL

– Jeg vil bli barnehage-
lærer, for å ha en 
jobb der jeg gjør en 
forskjell for noen.

Jeg ønsker å være en barne-
hagelærer barna husker  
fordi jeg har gjort noe bra. 
Barna er de viktigste 
borgerne i samfunnet. De har  
ikke stemme rett, men de er 
framtida. Det er så viktig at 
vi behandler barna på rett 
måte, alt vi lærer om de  
tidligste årene er så viktig.

LINN ANETTE BOLIN

– Jeg trives veldig godt og er i hvert fall 
ikke i tvil om at jeg er på rett plass. 

Å ta en utdannelse har ikke vært aktuelt for meg før 
nå, men etter å ha jobbet som assistent fikk jeg lyst 
til å utdanne meg som barnehagelærer. Da var det 
naturlig å søke på DMMH.



MØT NOEN AV LÆRERNE DINE
Dett e er noen av lærerne du vil møte på veien mot å bli barnehagelærer. 

Les mer på dmmh.no.

JØRGEN MOE, FØRSTEAMANUENSIS

– Vi vet hvor viktig kunstfagene er i barnehagen. 
De har en egenverdi som er nesten hellig for meg.

MARIT HELDAL, HØGSKOLELEKTOR

– Barndommen min har enorm betydning for den
jeg er i dag. Jeg har en veldig sterk opplevelse av min
egen barndom. Det var derfor jeg ble barnehagelærer.

TROND LØGE HAGEN, FØRSTELEKTOR

– Barnehagelærerne skal være gode rollemodeller
for barna i barnehagen. Da er det viktig at en kjenner 
seg selv godt og har et avklart forhold til hvordan en 
selv reagerer på situasjoner som utfordrer.

ELISABETH W. LEHN, HØGSKOLELEKTOR

– En monolog gir ingen læring. Min rolle er å inspirere 
studentene. Dytt e litt  på dem, provosere dem og få
dem til å ta tak i ting selv. 

SIMEN OFTEDAHL, MASTERSTUDENT 
– Studiet har absolutt  svart til 
forvent- ningene og vel så det. 
Fagmiljøet her er ekstremt bra. 
Forfatt erne vi har på pensum andre 
steder har vi som fore- lesere på 
DMMH.

MARI WESTERHUS, HØGSKOLELEKTOR
– Gjennom masteren i barnehageledelse har jeg 
fått  en økt innsikt og forståelse for hvorfor ting 
er som de er og blir som de blir. Det har jeg tatt  
med meg inn i undervisningen.
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