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Navn Arbeid med barn i et internasjonalt 
perspektiv, studier i utlandet 

Nynorsk Arbeid med barn i eit internasjonalt 
perspektiv, studie i utlandet 

Engelsk Pedagogical work with children in an 
international perspective, studies abroad 

Studiepoeng 15 stp + 15 stp (derav 15 stp evt innpassing fra 
utenlandsk institusjon) 

Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid 
Type studium Fordypningsenhet BLU Bachelor nivå 
Antall semester 2 
Startsemester Høst 2015 
Kostnader Se dmmh.no 
Opptak Lokalt opptak 
Faglig kontaktperson Marianne Schram og Marit Hallset Svare 
Studentkull 2013-2016 
Godkjent av styret ved DMMH  
  
 

Om fordypningen 

 ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP):  
Internasjonalt semester ved DMMH er organisert som en fordypningsenhet kalt ”Arbeid med barn i 
et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP), og er et tilbud til studenter som ønsker å ta 
en del av sin barnehagelærerutdanning ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge.  
Utenlandsoppholdet inkluderer 3. studieårs praksisperiode gjennomført i en ”Early Childhood 
Education and Care”-institusjon (ECEC).  
Fordypningen består av to emner, der hvert emne er på 15 studiepoeng. Det ene emnet er felles for 
alle studenter som velger denne fordypningen, mens det andre emnet gjennomføres ved en 
samarbeidende vertsinstitusjon i utlandet. Siden ikke alle våre samarbeidspartnere tilbyr 
studiepoenggivende studier, gis det to alternative versjoner av det siste emnet, avhengig av hvilken 
utenlandsk vertsinstitusjon studentene velger. De to alternativene for dette emnet er enten ”Arbeid 
med barn i et internasjonalt perspektiv – studier i utlandet” (ABIP-siu) ved studiepoenggivende 
samarbeidspartnere, eller «Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv - casestudier i utlandet» 
(ABIP-case) for studier ved samarbeidsinstitusjoner som ikke gir studiepoeng.  
  
Fordypningen starter med felleskomponenten på 15stp som gis ved DMMH. Denne delen er felles for 
alle som velger internasjonalt semester.   

Studiets andre del: Utenlandsopphold alt 1: 

- ”Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – casestudier i utlandet” (ABIP-siu): 
Studiepoenggivende studier ved utenlands studiested. 

Studenten gjennomfører studium ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon med et studieopplegg 
som skal godkjennes av DMMH før utreise. Studenten får studentstatus på linje med øvrige studenter 
ved den utenlandske studieinstitusjonen og avlegger studiepoeng-givende eksamener som 
godkjennes som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer ved DMMH. Studier ved 
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høgskoler og universitet hos våre samarbeidspartnere i Europa, USA og Sør-Afrika er studiepoeng-
givende. Eksamensresultatet innpasses i bachelorgraden. 

Studiets andre del: Utenlandsopphold alt 2: 

- «Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv – casestudier i utlandet”(ABIP-case): 

Studenten gjennomfører en komponent på 15 stp i form av et casestudium i en eller flere barnehager 
i utlandet, som tilrettelegges av DMMHs utenlandske studieinstitusjonspartnere. Eksamen avlegges 
ved DMMH etter endt opphold ute, som en del av utdanningen til bachelor barnehagelærer. 
Casestudier utføres i stor grad i barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt 
Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner. 

Informasjon om studiestedene i utlandet gis i løpet av januar for studenter i 2. studieår, med 
studiestart i august samme år. Listen over mulige studiesteder oppdateres fortløpende og legges ut 
på DMMHs nettsider. 

 
Målgruppe 

Fordypningen er tilrettelagt for studenter som har fullført to år av en treårig bachelor 
barnehagelæreutdanning. 
 

Opptak og rangering 

Internasjonale studier har en egen søknadsprosedyre. Søknad om opptak skrives på engelsk, og alle 
søkere går igjennom en intervjurunde som foregår på engelsk. Alle søkere må ha bestått praksis i 2. 
studieår, samt alle 1. og 2.års eksamener før studiet starter i august (3.studieår). For noen 
studiesteder kreves spesielle språkkunnskaper og/eller karakterer. Dette gjøres kjent ved 
informasjonen som gis i januar i 2.klasse. Studieplassene tildeles og rangeres på grunnlag av oppnådd 
resultat hittil i studiet. 

  
Nivå, varighet og omfang 
Fordypningen består av to emner på bachelor nivå, der hvert emne er på  15 studiepoeng. 
Fordypningen inngår som del av tredje studieår i bachelorprogrammene Barnehagelærerutdanning 
Heltid (BLUHO/BLUNF/BLUKF). Fordypningen går over to semester, med oppstart høst, og er lagt 
parallelt med kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid. Studiepoengene  i emnene 
som tilbys av DMMH er fordelt mellom lærerutdanningsfagene pedagogikk (5 stp), samfunnsfag (5 
stp), musikk (2,5 stp) og kunst og håndverk (2,5 stp). 

Utenlandsoppholdet er om høsten og er på 13 uker / 90 dager. Dette er innenfor grensen for 
turistvisum i de fleste land. Det er allikevel noen land som krever egne visa. Informasjon om dette gis 
på informasjonsmøte i januar i kalenderåret studiet starter. Kostnader i forbindelse med 
utenlandsoppholdet dekkes av studenten selv. Dette inkluderer reise, reiseforsikring, evt. vaksiner, 
bøker, husleie og andre levekostnader. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. 
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Erasmusstipend (p.t. € 1005) og DMMH reisestipend (p.t. NOK 3000). Lånekassen gir vanlig lån med 
noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier. 

 Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Sentrale arbeids-, lærings- og vurderingsformer vil blant annet inkludere forelesninger, praktisk 
arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige presentasjoner i gruppe og individuelt, skriving av 
fagtekster, oppgaver gjennomført i praksis, i tillegg til selvstendig arbeid med fagstoff og 
læringsprosesser. 

Praksis 

Praksis på 5 uker er en del av studiet ved vertsinstitusjonen. Studenten følger plan for praksis 
3.studieår som en retningsgivende plan, men planen må tilpasses lokale forhold (bl a lovgivning). En 
slik tilpasning avtaler den enkelte student med sin praksisveileder. Praksisveileder kan også veilede 
studenten under praksis via de kontaktmuligheter som gis. Dersom gjennomført praksisperiode 
godkjennes av den utenlandske institusjonen, blir den godkjent ved DMMH, men praksisrapporten 
må i tillegg vurderes og godkjennes av praksisveileder ved DMMH før godkjent praksis er oppnådd. 

 

EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode BHFOR3520/BKFOR3520/BNFOR3520 
Emnenavn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, felles emne 
Faglig nivå Bachelor 
Omfang 15 
Undervisningssemester Høst og vår 
Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk og engelsk   

Anbefalte forkunnskaper Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen 
for barnehagelærerutdanningen. 

Emneinnhold 
 

Fordypningsenheten er rettet mot å gi studentene utdypet 
kunnskap om og innsikt i arbeid med barn i en globalisert verden, 
gjennom å tilegne seg forståelse av og praktisk erfaring med barn 
og unges situasjon i andre deler av verden. Studentene skal 
samtidig få kompetanse til å arbeide i norske barnehager, som blir 
stadig mer preget av globalisering og en flerkulturell virkelighet. 
 
Fordypningsenheten skal fokusere på hvordan samfunnsendringer, 
både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, gir nye og endrede 
forutsetninger for pedagogisk arbeid i barnehage. Dette stiller krav 
om ny kunnskap og refleksjoner over grunnlaget for arbeidet. 
Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i 
ECEC-institusjoner i andre land, vil studentene bli utfordret til å 
reflektere over og tilegne seg kunnskap om det kulturelle, 
historiske, faglige og etiske grunnlaget som slik praksis bygger på. 
Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre 
studentene til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i 
norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved 
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oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt. 
 
Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-
innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere 
refleksjoner knytta til de respektive profilenes faglige fokus i sitt 
arbeid med ulike tema.  

Forventet læringsutbytte Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, ferdigheter 
og generell kompetanse innenfor fagområdet slik beskrevet i 
følgende tema:  
 
Tema 1: Ulike forståelser av barn og barndom i et globalt og 
komparativt perspektiv med historisk tilbakeblikk. 

Studenten : 

• Har kunnskap om ulike forståelser av barn og barndom i 
ulike kulturer og kan sammenlikne disse med 
barndomsforståelser i eget land. 

• Har innsikt i hvordan pedagogisk arbeid for barn i 
førskolealder har vokst fram i ulike land og hvordan 
kunnskaps- og læringssyn har utviklet seg 

• Har kunnskap om nyere perspektiv i flerkulturell 
pedagogikk og kan reflektere over hvordan disse påvirker 
våre etiske betraktninger, verdier og holdninger i arbeid i 
barnehagen.  

• Kan lede og veilede barn og voksne med utgangspunkt i 
ukile didaktiske forutsetninger 

Tema 2: Kulturelle ulikheter i synet på relasjonen mellom barn og 
voksne, barns rettigheter og medvirkning. 

Studenten: 

• Har innsikt i ulike kulturelle forestillinger om barn og 
relasjonen mellom barn og voksne, og hvordan dette 
konkret innvirker på arbeidet med barns rettigheter og 
medvirkning i førskolealder. 

• Har kunnskap om ulike syn på og former for oppdragelse 
og disiplinering av barn i førskolealder. 

• Har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon og kan 
bruke den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike land  

Tema 3: Barnet i den globale verden. 

Studenten: 

• Har kunnskap om hvordan globalisering og nyliberalisme 
virker inn på familiens og barnas situasjon i verden, både i 
nord og sør (helse, utdanning, arbeid, miljø). 

• Har kunnskap om barns resiliens i vanskelige 
livssituasjoner. 

Tema 4: Praktisk-didaktisk bevissthet og metode  

Studenten:  

• har kunnskap om lærerrollen i norske barnehager i forhold 

5 
 



 
 

til lærerrollen i andre lands førskoletilbud  
• viser evne til praktisk-didaktisk arbeid under ulike 

didaktiske forutsetninger 

Arbeidsformer  og 
læringsaktiviteter 

Forelesninger, praktisk arbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige 
presentasjoner i gruppe og individuelt. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og 
godkjent for å få eksamensrett: 
 
Tema 1  
Arbeidskrav 1: Førskolebarns situasjon i vertslandet. Muntlig 
presentasjon for 2.klassene og skriftlig poster, i gruppe    

Tema 2 
Arbeidskrav 2: Barnerettighetene i mitt vertsland, muntlig, gruppe 

Tema 3  
Arbeidskrav 3: «Meg som barnehagelærer- med utenlandserfaring; 
hvordan bruke dette i en barnehage?» Individuelt, skriftlig 1500 
ord  
 
Tema 4 
Arbeidskrav 4: Ressursbok; individuell, skriftlig   

 
Det stilles krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen.  

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

 
Skriftlig, individuell 

 
100% 

 
6 t 
 
 

Rammeplan 
for 
barnehagen 

A-F Intern og 
ekstern 

Vår 
(februar) 

Emneansvarlig Gjertrud Stordal og Marianne Schram 
Vektingsreduksjon  
Læremidler/Pensum 

Pensum kommer senere.  
 

 

                                       
Emnekode 

 
BHFOR3560/BKFOR3560/BNFOR3560 

Emnenavn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, casestudier i 
utlandet 
Arbeid med barn i eit internasjonalt perspektiv, casestudie i 
utlandet  
Pedagogical Work with Children in an International 
Perspective, Case Studies Abroad 

Faglig nivå Bachelor 
Omfang 15 sp 
Undervisningssemester Høst  (3. studieår) 
Undervisnings- og Avhengig av vertslandets språk 
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eksamensspråk 
Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen 

for barnehagelærerutdanningen. 
Emneinnhold  Dette emnet tas som et studium ved en vertsinstitusjon i utlandet 

som ikke tilbyr eksamen med studiepoeng. 
Emnet består av feltarbeid i form av casestudium i en eller flere 
barnehager i utlandet, og tilrettelegges av DMMHs utenlandske 
institusjonspartnere.  Casestudier utføres i stor grad i 
barnehagepraksis i mellom-amerikanske og afrikanske land (unntatt 
Sør-Afrika) i samarbeid med DMMHs partnerinstitusjoner.  
Eksamen i emnet avlegges ved DMMH, og inngår som en del av 
utdanningen til bachelor barnehagelærer. 
 
Tilbudet til utvekslingsstudenter varierer mellom de ulike 
institusjonene DMMH samarbeider med. Derfor vil emneinnhold, 
læringsutbytte osv kunne variere fra sted til sted.   
 
Studenter som tilhører studieprogram med en særlig profil-
innretning på sin barnehagelærerutdanning, skal inkludere 
refleksjoner knytta til de respektive profilenes faglige fokus i sitt 
arbeid med ulike tema. 

Forventet læringsutbytte Læringsutbytte etter gjennomføring av casestudier i utlandet:  

 Studenten: 

• Har kunnskap om, innsikt i og forståelse for pedagogisk 
virksomhet med barn under ulike sosiale og kulturelle 
sammenhenger.  

• Har kunnskap om hovedtrekk i vertslandets historie, demografi 
og geografi, utdanningssystemet og nasjonale rammevilkår for 
pedagogisk arbeid med førskolebarn på nasjonalt og lokalt nivå. 

• Kan reflektere over kunnskapen og erfaringene fra feltarbeidet i 
forhold til arbeidet i norsk barnehage. 

Arbeidsformer – og 
læringsaktiviteter 

Blant annet praktisk feltarbeid, gruppearbeid, muntlige og skriftlige 
presentasjoner i gruppe og individuelt, selvstendig arbeid med 
lærestoff og læringsprosesser  
 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før 
man kan fremstille seg til eksamen: 
 
Arbeidskrav 1: Feltarbeidsrapport med et komparativt 
perspektiv, 5000 ord. Skriftlig, individuell 

Arbeidskrav 2: Presentasjon av feltarbeidet. Muntlig, 
individuelt for klassen 

Vurderings-
ordning 

Vekting Varighet/ 
omfang 

Hjelpe-
midler 

Karakter
-skala 

Sensur Tid 

Muntlig 
individuell 
eksamen 

100%  30 minutter  A-F   Intern 
og 
ekstern 

Vår 
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Emneansvarlig  Gjertrud Stordal og Marianne Schram 
Læremidler/pensum Ca 2000 sider  

Kommer senere. 
Supplerende 
opplysninger 

  

 

 

Emnekode [avhengig av vertsinstitusjon] 
Emnenavn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, 

utenlandsdelen 
Arbeid med barn i eit internasjonalt perspektiv, 
utanlandsdelen 
Pedagogical Work with Children in an International 
Perspective, Studies Abroad 

Faglig nivå Bachelor 
Omfang 15 sp 
Undervisningssemester Høst  (3. studieår) 
Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Avhengig av vertslandets språk 

Anbefalte forkunnskaper Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen 
for barnehagelærerutdanningen. 

Emneinnhold  Denne modulen er et studium ved en vertsinstitusjon i utlandet som 
gir studiepoeng som regnes inn i bachelorgraden.  
 
Tilbudet til utvekslingsstudenter varierer mellom de ulike 
institusjonene DMMH samarbeider med. Derfor vil emneinnhold, 
læringsutbytte osv kunne variere fra sted til sted.  Studenten følger 
avtalte kurs med de vurderingsformene vertsinstitusjonen har. 

Forventet læringsutbytte  Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.  

(se kursbeskrivelsen for de kurs studenten velger ved 
vertsinstitusjonen) 

Arbeidsformer – og 
læringsaktiviteter 

 (se kursbeskrivelsen for de kurs studenten velger ved 
vertsinstitusjonen) 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før 
man kan fremstille seg til eksamen: 
 
 (se kursbeskrivelsen for de kurs studenten velger ved 
vertsinstitusjonen) 

Vurderings-
ordning 

Vekting Varighet/ 
omfang 

Hjelpe-
midler 

Karakter
-skala 

Sensur Tid 

(se kurs-
beskrivelsen 
for de kurs 
studenten 
velger ved 

100%        Høst 
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vertsinstitusjon
en) 
Emneansvarlig Marit Hallset Svare og internasjonal koordinator Anne Sine von 

Marion 
Læremidler/pensum (se kursbeskrivelsen for de kurs studenten velger ved vertsinstitusjonen) 
Supplerende 
opplysninger 

Karakterutskrift fra utenlandsk institusjon legges ved vitnemålet, 
og karakteren innpasses. 
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