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Om studieprogrammet 
Studiet i barnehagepedagogikk Del 1 (30 studiepoeng) inngår som del av videreutdanningen i 
barnehagepedagogikk (60 studiepoeng). Videreutdanning i barnehagepedagogikk (30 + 30 
studiepoeng) består av følgende to atskilte enheter: 

Del 1: Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng)  

Del 2: Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng)  

Rekkefølgen av studieenhetene er likegyldig. Videreutdanningen i barnehagepedagogikk (30 + 30 
studiepoeng) gir den definerte målgruppen kompetanse som er likeverdig med 
barnehagelærerutdanning. Avlagt studie gir ikke yrkestittelen barnehagelærer, det er det kun 
bachelorutdanningen som gir, men sammen med utdanningen som ligger i opptakskravet kvalifiserer 
denne videreutdanningen (30 + 30 studiepoeng) til stillinger som pedagogisk leder og styrer i 
barnehage.  Studiet består av innholdselementer fra barnehagelærerutdanningen, og tar 
utgangspunkt i et helhetlig læringssyn. 

Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål for arbeidet i barnehagen. Det stilles krav til kvalitet 
i det sosiale samspillet og det legges vekt på sosial handlingsdyktighet, kommunikasjon og barns 
medvirkning, samtidig som barn i barnehagen skal møte et kultur- og faginnhold. 

Studiet i barnehagepedagogikk er spesielt rettet mot arbeidet med barn over 3 år med fokus på lek 
og danning, samt barnas opplevelser og medvirkning i barnehagehverdagen. Barnehagen må gi barna 
tid og muligheter til utforsking, lek og læring med jevnaldrende i et trygt og utfordrende miljø der 
både det enkelte barn og barnegruppen blir sett og gitt spillerom.  

God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk 
virksomhet for barn krever evne til å analysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale 
betingelser. Det kreves bevissthet om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den 
enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en 
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forutsetning for kvalitetsutvikling. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles 
deltakelse og medvirkning. Et inkluderende arbeidsfellesskap gjennom konstruktivt samarbeid blir 
derfor et sentralt tema. 

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten 
har forståelse for lekens plass i barns liv, og i lek og læring i barnehagen, kan reflektere didaktisk og 
utføre oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid i barnehagen. 
Studenten skal også få innsikt i hva det vil si å være leder i en barnehage. 

Målgruppe 
Studiet er tilrettelagt for studenter som allerede er utdannet allmennlærere, faglærere (fireårig 
faglærerutdanning i praktiske og i estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for 
tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagoger eller spesialpedagoger (minimum bachelor), som 
ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. 

Emnet er ikke valgbart for andre studenter enn det som er målgruppen for studiet 
Barnehagepedagogikk.  

Opptak og rangering 
Opptakskrav 
Allmennlærere, faglærere (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig 
faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagoger eller 
spesialpedagoger (minimum bachelor). 

Rangering 
Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 4 i forskrift om opptak, eksamen og vurdering av praksis 
ved Dronning Maud Minnes Høgskole. Fortrinnsrett gis til de som tidligere har avlagt 30 studiepoeng 
fra «Barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk» ved DMMH eller andre studiesteder. 
 
Øvrige krav 
Politiattest 
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved opptak. 
Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. 
Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.  

Tuberkulin  
Studenter får utlevert skjema for tuberkulinstatus ved oppstart av studiet. Dette leveres ferdig utfylt 
innen 15. september. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på 
folkeinstituttets hjemmesider wwwfhi.no/eway/.  
 
Taushetsplikt  
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 og universitets og 
høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan del 1, gir studentene en bekreftelse på at 
de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om 
taushetsplikt. 
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Generell studieinformasjon  
Det skjer stadige endringer som påvirker studenters studiehverdag, og studentene ved DMMH har 
selv ansvar for å holde seg oppdatert. Viktig informasjonskanaler er DMMHs nettsider og itslearning.  
Videre forventes det at studenter benytter sin studentmail.  
Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på 
studieprogrammet og alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med fagplanen for sitt 
studieprogram. 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 
Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er nett- og samlingsbasert og går over to semestre 
med eksamen i siste semester. Samlingene er organisert som 3 ukessamlinger (5 undervisningsdager 
pr uke) og 10 dager praksis i barnehage. Studiet er på bachelornivå. 
 
Planen omfatter fagene pedagogikk (13 studiepoeng), drama, musikk, og fysisk fostring (3 
studiepoeng til hvert fag), samfunnsfag og norsk (4 studiepoeng til hvert fag). 

Læringsutbytte (kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) 
Studiet henter mye av sitt innhold fra Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003, og 
rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2013. 

Studiet består av følgende tre temaområder: 

- Barns utvikling, lek og læring   
- Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid   
- Didaktiske perspektiv i barnehagen  

 
Temaområde 1: Barns utvikling, lek og læring 
Dette temaområdet har fokus på samspill, danning, lek og læring som sentrale element i 
barnehagehverdagen. Temaområdet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Det 
blir lagt vekt på den rollen leken har i barnehagebarnets liv. Studenten skal tilegne seg kunnskap om 
sentrale lekteorier, lekens psykologiske, pedagogiske og kulturelle betydning, og hvordan leken er en 
del av hverdagen i barnehagen. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning 
framheves leken som en grunnleggende livs og læringsform både ut fra dens egenverdi og som 
grunnlag for allsidig utvikling.  

Etter gjennomført studium har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 
Studenten: 

• har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning 
• har kunnskap om og innsikt i ulike forståelser for barn og barndom, i fortid og nåtid 
• har kunnskaper om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring, vennskap og 

samspill mellom barn 
• har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn 
• kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, 

og fremstå som en bevisst rollemodell 
• har forståelse for barns muntlige språkutvikling 
• har innsikt i barns kultur 
• har kunnskap om risikofylt lek 
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• har innsikt i barns fysiske- og sansemotoriske utvikling 
• har kunnskap om og erfaring med observasjon av barns motorikk  

 

Temaområde 2: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 
I dette temaområdet er kvalifisering for personalledelse og samarbeid i barnehagen sentralt. Det vil 
bli lagt vekt på valg og overveielser knyttet til ledelse og personalarbeid. Videre vil det legges vekt på 
hvordan barnehagen fungerer som organisasjon, med utgangspunkt i sentrale prosesser i 
organisasjoner. 

Etter gjennomført studium har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: 
Studenten:  

• har innsikt i relevant lovverk og Rammeplan for barnehagen 
• har innsikt i yrkesetikk i barnehagen 
• har kunnskaper om ledelse og grunnleggende prosesser i en organisasjon 
• kan analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og organisasjonsperspektiv 
• har kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser 
• har kunnskaper om og ferdigheter i pedagogisk ledelse i barnehagen 
• har kunnskaper om og ferdigheter i veiledning i barnehagen 
• har kunnskaper om personalsamarbeid og foreldresamarbeid 
• har utviklet yrkesidentitet som barnehagelæreren 

 

Temaområde 3: Didaktiske perspektiv i barnehagen 
Temaområdet innebærer arbeid med didaktisk teori og arbeidsformer innenfor og på tvers av 
fagområdene i barnehagen. Det vil bli lagt vekt på hvordan didaktisk kunnskap og innsikt gir grunnlag 
for det pedagogiske arbeidet. Rammeplanen for barnehagen har en sentral plass, og det vil bli lagt 
vekt på å vise valg og overveielser som må gjøres før den praktiske planlegging og gjennomføring 
finner sted.  

Etter gjennomført studium har studenten følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:  
Studenten:  

• har kunnskaper om barnehagens idéhistoriske røtter 
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid på grunnlag av observasjoner og 

barnehagens forutsetninger 
• har kunnskaper om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og 

læringsprosesser 
• kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns 

erfaringer, interesser og rett til medvirkning 
• har innsikt i rammeplanens fagområder og kunnskap om hvordan disse kan komme til uttrykk 

i barnehagen 
• har kunnskap om hvordan barnehagen sammen med skolen kan legge til rette for en god 

overgang fra barnehage til skole  

 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 
I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisningsdager pr 
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samling). Mellom samlingene foregår selvstudium, oppgaveinnleveringer og veiledning via internett. 
Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte 
studieaktiviteter. Høgskolens stedlige PC’er kan også benyttes. 

Sentrale arbeidsmåter i studiet er selvstendig arbeid med pensumlitteratur, refleksjoner individuelt 
og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig og muntlig. Teoretisk og praktisk kunnskap i 
arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres. Studenten må basere sitt arbeid hovedsakelig 
på egeninnsats og selvstudium. 
 

Det stilles krav til at studenter anskaffer seg det utstyr som trengs for å kunne ta dette nettbaserte 
studiet, det vil si PC og internett-tilgang. 

Obligatorisk tilstedeværelse 
Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i all undervisning. Ved graviditet, fødsel, alvorlig sykdom 
eller andre helt særlige grunner kan det etter søknad med dokumentasjon innvilges fravær opptil 20 
%.  

Praksisopplæringen er obligatorisk. Alt fravær må tas igjen. 

Obligatoriske arbeidskrav 
For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, jf. § 15 
i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Arbeidskravene står 
oppført under emnebeskrivelsen. Tap av eksamensrett kan i mange tilfeller medføre en forsinkelse i 
studiet. Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent/ikke godkjent og det er vedtatt endelige frister 
for å få godkjent kravene og beholde eksamensretten. Her gjelder «Retningslinjer for arbeidskrav og 
adgang til eksamen ved DMMH». 

Vurderingsordninger 
Følgende eksamensform benyttes: mappeeksamen og skriftlig eksamen. Det vises til DMMH 
retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. 
Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller 
bestått ikke/ikke bestått. 

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.  

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt 
eksamen se forskrift om studentopptak eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. 
 

Kvalifikasjon 
Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.  
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Praksisopplæring 
Praksisperioden, samt praksisrapport, vurderes til bestått / ikke bestått og er et vilkår for å gå opp til 
eksamen i emnet VUBPED6000.  

Emnekode BHPPRA600 

Emnenavn Praksis i barnehagepedagogikk Del 1 
Praksis i barnehagepedagogikk Del 1 
Practical Training in Early Childhood Education and Care Part 1 

Faglig nivå Videreutdanning – bachelor 

Omfang 10 dager sammenhengende praksis i barnehage Praksistiden for 
studenter er 6 timer pr. dag, inklusiv pause. I tillegg kommer foreldre-, 
personal- og avdelingsmøter som avholdes i praksistiden og 2 timer 
veiledning pr. uke. Studenten skal i hovedsak følge praksislærers vakter. 

Undervisningssemester Vår 

Eksamenssemester Vår 

Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Faglig innhold I denne praksisperioden er didaktiske prosesser, pedagogisk ledelse og 
samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten 
skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst 
rollemodell. 

Forventet 
læringsutbytte 

Læringsutbytte etter gjennomført praksis: 

Studenten: 

• har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek 
med barn. 

• kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til 
innlevelse og anerkjennelse, og fremstå som en bevisst 
rollemodell. 

• kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid på 
grunnlag av observasjoner og barnehagens forutsetninger. 

• har kunnskaper om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for 
barns leke- og læringsprosesser. 

• kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en 
måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til 
medvirkning. 

• har kunnskaper om og ferdigheter i pedagogisk ledelse i 
barnehagen. 

• har kunnskaper om og ferdigheter i veiledning i barnehagen. 
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Innhold og oppgaver Praksissted 
Praksis må foregå i en gruppe med barn i alderen 3 – 6 år, eller 1 – 6 år. 
En aldershomogen gruppe med barn i alderen fra 3 – 6 år er også mulig. 
Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.  

DMMH er ansvarlig for fordeling av praksisplasser, men ønsker at 
studentene selv undersøker hvilken barnehage og barnegruppe de ønsker 
å ha praksis i. Det er en fordel om studenten selv tar kontakt med denne 
barnehagen og forhører seg om muligheten for å få praksisplass der, for 
deretter å sende ønsket til praksis@dmmh.no (husk å oppgi hvilken klasse 
dere tilhører). Praksislærer må være utdannet 
førskolelærer/barnehagelærer og jobbe som pedagogisk leder. 

 
Studentens rolle og ansvar 
Studenten skal ha evne til kontakt og samspill med barn, ansatte og 
foreldre/foresatte. Samt vise evne til å reflektere over dette samspillet. 

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis og bruke 
faglitteratur og relevant teori i alle sine arbeidsoppgaver. 

Studenten skal være forberedt på praksis jmf. praksiskontrakt, vise 
ansvarlighet i forhold til fremmøte, 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. 

Studenten skal delta aktivt i barnehagedagen.  

Arbeidsformer og 
læringsaktiviteter 

Praksis skal være veiledet og hver student skal ha en kvalifisert 
praksislærer som veileder i barnehagen. Studenten skal være aktivt 
deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine 
praksisoppgaver.  

Obligatoriske oppgaver 
for praksisperioden 

Følgende arbeidskrav må være gjennomført, dokumentert i 
praksisrapport og godkjent for å få endelig vurdering: 

• Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og 
student, som skal brukes aktivt i praksisperioden (se vedlegg 1). 
Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av 
studenten i samarbeid med praksislærer. Studenten leverer inn 
kopi av praksiskontrakt på læringsplattformen It`s Learning (ITL). 
Frist for innlevering er 2 dager etter påbegynt praksis. 
 

• Aktiv deltagelse i og refleksjon rundt samspill med barn og 
barnehagens hverdagsaktiviteter.  

mailto:praksis@dmmh.no
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• Minst 2 praksisfortellinger knyttet til denne aktive deltagelsen, 

med refleksjoner knyttet til egen rolle i samspillet med barn, egen 
forståelse av barns perspektiv og kompetanse, og egen forståelse 
av og deltagelse i barnas lek. 

 
• På bakgrunn av en kartlegging og skriftliggjøring av barnehagens 

didaktiske forutsetninger (bla. barnegruppas forutsetninger og 
kompetanse, de voksnes forutsetninger og kompetanse, det 
fysiske ute- og inne miljøets forutsetninger) og bruk av aktuell 
pensumlitteratur, skal studenten planlegge, gjennomføre og 
vurdere følgende: 

- Minst to sammenhengende lederdager. 
- Minst en aktivitet inspirert av det man har lært i et eller flere av 

fagene: norsk, musikk, drama, og fysisk fostring. 
 

• Lede et avdelings/basemøte.  

• Gjennomføre en planlagt veiledningssekvens med en 
medarbeider. 

Alle disse oppgavene er studenten forpliktet til å planlegge, gjennomføre, 
vurdere og levere fortløpende til praksislærer i skriftlig form. Slik kan 
studenten få muntlig og skriftlig veiledning på sitt arbeid gjennom hele 
praksisperioden og praksislærer vil samtidig få et grunnlag til å vurdere 
studenten underveis i praksisperioden. Disse skriftlige oppgavene skal til 
slutt utgjøre vedlegg i studentens praksisrapport.   
 

• Praksisrapport 

På bakgrunn av sine praksiserfaringer skriver studenten en praksisrapport 
med utgangspunkt i de 7 læringsutbyttene for praksisperioden. Dette er 
en obligatorisk oppgave for å få godkjent praksis. Rapporten skal 
inneholde dokumentasjon, refleksjon og en kort vurdering av hele 
praksisperioden med vekt på egen læringsprosess. Det skal knyttes 
relevant teori til studentens vurderinger og refleksjoner (observasjoner, 
notater, referater etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, 
skal vises til gjennom rapporten og legges ved som nummererte vedlegg). 
Innholdet i praksisrapporten bygges opp rundt målene for praksis, og det 
er disse som skal utgjøre overskriftene i rapporten.  

Formelle krav til praksisrapporten 
Rapporten skal ha innholdsfortegnelse, sidetall, tydelige henvisninger i 
den løpende teksten og ha litteraturliste. Etter innholdsfortegnelsen skal 
det være en «oversikt over vedlegg» hvor alle vedlegg er listet opp, med 
sidenummer. Omfanget på rapporten skal være på 10 - 20 sider (forside, 
innholdsfortegnelse, oversikt over vedlegg, litteraturliste og vedlegg i 
form av ulik dokumentasjon kommer i tillegg til oppgitt omfang). 
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Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1 ½ i linjeavstand. Det 
er svært viktig at praksisrapporten er fullstendig anonymisert. Studenten 
leverer praksisrapport på e-post til praksislærer og på it’s learning til 
DMMH senest 5 virkedager etter endt praksis. Praksislærer leser og 
kommenterer rapporten, og skriver en sluttvurdering på bakgrunn av 
denne og studentens praksisperiode som helhet. Praksislærer må i denne 
prosessen også vurdere om selve praksisrapporten er god nok, eller om 
den må utbedres (se prosedyre for dette). Studenten leverer som nevnt 
inn rapporten til DMMH på It`s Learning. Faglærer i pedagogikk vurderer 
rapporten til godkjent/ikke godkjent. 

Obligatorisk 
tilstedeværelse 

Praksisopplæringen er obligatorisk, og alt fravær må tas igjen. Fravær skal 
meldes til praksislærer og være dokumentert. 

Vurdering Bestått/ ikke bestått. Vurdering av studentens gjennomføring av 
oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig 
og skriftlig av praksislærer (midtveisvurdering og sluttvurdering).  

Midtveisvurdering 
Siste dag den første uken går praksislærer og student muntlig igjennom 
hvordan studenten ligger an i forhold til læringsutbyttene for praksis, dvs. 
studentens måloppnåelse. 

Sluttvurdering 
Praksislærer leser praksisrapporten som en del av grunnlaget for 
praksislærers sluttvurdering (se vedlegg 2) og vurderingsforslag; 
bestått/ikke bestått. Praksislærer lager en skriftlig sluttvurdering som tar 
utgangspunkt i studentens måloppnåelse. Sluttvurderingen munner ut i et 
vurderingsforslag om bestått/ikke bestått praksis, som gås igjennom med 
studenten muntlig senest 5 virkedager etter at praksisrapporten er levert 
(se vedlegg 3). Sluttvurdering med vurderingsforslag, sendes DMMH med 
samme frist, og merkes med klassestyrers navn. 

Prosedyre der det er tvil om praksisperioden og/eller praksisrapporten kan 
godkjennes 

Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når 
målene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får 
praksisperioden godkjent, har praksislærer plikt til å gi melding om dette. 
Ta da kontakt med den kontaktperson/praksisveileder dere får utnevnt, 
denne bistår praksislærer i vurderingen. Det samme gjelder i 
sluttvurderingsprosessen dersom det er tvil om praksisrapporten kan 
godkjennes. Klassestyrer Trine Telnes og pedagogikklærer Marit Kanstad 
vil ta oppgaven som kontaktperson/ praksisveileder, og fordele 
studentene i mellom seg. Nærmere beskjed om fordelingen vil komme i 
forkant av praksis. 
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Emnebeskrivelse 

Emnekode VUBHP6000 

Emnenavn Barnehagepedagogikk Del 1 
Barnehagepedagogikk Del 1 
Early childhood education and care theory Part 1 

Omfang 30 sp 

Faglig nivå Videreutdanning – bachelor nivå 

Omfang 30 sp 

Undervisningssemester Høst og vår 

Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Se opptakskrav 

Anbefalte forkunnskaper  

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man 
kan fremstille seg til eksamen i emnet: 

1. «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med 
veiledning. 

2. «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, 
skriftlig, med veiledning. 

3. «Observasjon og tolkning av utvalgte fokusområder i barns 
motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig. 

4. «Barns muntlige språkutvikling». Individuelt, skriftlig. 
5. «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk 

kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i 
gruppe, med individuell skriftlig refleksjon. 

6. Bestått praksisemne BHPPRA600 

Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningen. 

Vurdering Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell skriftlig 
hjemmeeksamen 

60 % 30 timer 

(se nedenfor) 

 A-F Intern 
og 
ekstern 

Vår 

Mappeeksamen 40 % To mappebidrag 
knyttet til tema 1 og 2. 

 A-F Intern 
og 
ekstern 

Vår  
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Se presiseringsinstruks  sensur 

Emneansvarlig Ranveig Lorentzen 

Vektingsreduksjon BHPED-1 (30 sp) 

Supplerende opplysninger Med varighet 30 timer på hjemmeeksamen menes at oppgaven 
deles ut kl. 0900 en dag og leveres klokka 1500 dagen etter. 

 

 

 

Vedlegg nr. 1 

Praksiskontrakt for Barnehagepedagogikk  

del 1, 2013-2014 

 

Praksiskontrakten skal inneholde følgende momenter: 

• Barnehagens forutsetninger 
 

• Praksislærers forventning til studenten 
 

• Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) 
 

• Studentens forventninger (til praksis, praksislærer) 
 

• Studentens pedagogiske grunnsyn 
 

• Mål for praksisperioden, satt opp i en didaktisk plan med innhold og arbeidsmetoder 
for å nå målene. 

 

• Arbeidsplan: Oversikt over hele perioden, arbeidsoppgaver, innleveringer, møter på 
praksisstedet. 

 

• Veiledning (tid, sted, mål, avtale om innlevering av skriftlig arbeid) 
 

• Tidsangivelse for sluttvurdering (må finne sted etter at praksislærer har lest og vurdert 
studentens praksis og praksisrapporten). 
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_____________ 

Dato  

 

_____________________   ________________________ 

Praksislærers underskrift   Studentens underskrift 

  

Vedlegg nr. 2 

Retningslinjer for veiledning, vurdering og skriving av 

sluttvurdering Barnehagepedagogikk, del 1, 2013-2014. 

 

Følgende skal vurderes: 

• 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 

• Studenten ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 

• studentens refleksjon over eget pedagogisk grunnsyn 

• studentens evne til refleksjon og bruk av faglitteratur, muntlig og skriftlig 

 

I forhold til måloppnåelse skal følgende vurderes: 

• Studenten har kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn. 

• Studenten kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og 

anerkjennelse, og fremstå som en bevisst rollemodell. 

• Studenten kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid på grunnlag av observasjoner 

og barnehagens forutsetninger. 



14 
 

• Studenten har kunnskaper om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og 

læringsprosesser. 

• Studenten kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer 

barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning. 

• Studenten har kunnskaper om og ferdigheter i pedagogisk ledelse i barnehagen. 

• Studenten har kunnskaper om og ferdigheter i veiledning i barnehagen. 

 

Sluttvurderingen skal også inneholde en oppsummering av studentens ressurser og 

utfordringer. Dette føres på eget skjema, skjema for uttalelse av studentens praksis (se vedlegg 3). 

 

Vedlegg nr. 3 

Oppsummering sluttvurdering student praksis  
 
 
 
________________________ 
Studentens navn  

 
 
 
_______________________ 
Praksislærer  

 
 
________________________ 
Studie 

 
 
_______________________ 
Praksissted  

 
 
________________________ 
Tidsrom  

 
 
_______________________ 
Fravær  

 
 
________________________ 
Barnas alder  

 
 
_______________________ 
Antall barn  

 

 
Oppsummering fra sluttvurderingen, studentens ressurser og utfordringer: 
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Bestått eller ikke bestått): ______________  
 

Jeg har lest uttalelsen 

 

________________________  ________________________ 
Dato  
 
 
________________________              

Dato                  
___________________________________
___________________________________
________ 

Studentens underskrift  Praksislærers underskrift  
 

Merk konvolutten med klassestyrers navn fra DMMH 
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