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Navn Ledelse i en lærende barnehage 
Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage 
Engelsk Leadership in a learning early childhood 

educational and care institution 
Studiepoeng 30 
Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid 
Type studium Fordypningsenhet BLU Bachelor nivå 
Antall semester 2 
Startsemester Høst 2016 
Kostnader Se dmmh.no 
Opptak Lokalt opptak 
Faglig kontaktperson Anne Svendsen 
Studentkull 2014-2017 
Godkjent av styret ved DMMH  
  
 

Om fordypningen 
Barnehagefeltet gjennomgår raske og store forandringer, og disse endringene øker kravene til 
omstilling og utvikling hos dem som arbeider i barnehagen. Både rollene som styrer og pedagogiske 
ledere i barnehagen er forpliktet på sentrale føringer i sektoren. Fordypningsenheten har fokus på 
ledelse i barnehagen fra perspektivet som pedagogisk leder. Feltet forutsetter kompetanse i 
pedagogisk ledelse, strategisk ledelse og verdiledelse for å utvikle barnehagen som lærende 
organisasjon. Innholdet i denne fordypningen vil fokusere på systematiske og langsiktige endrings- og 
læringsprosesser i barnehagen, hovedsakelig knyttet til rollen som pedagogisk leder.  Fordypningen 
er knyttet til implementeringsarbeid, teamarbeid og utviklingsarbeid, i tråd med ”Kompetanse for 
framtidens barnehage”, (Kunnskapsdepartementet, 2013). 

Studentene vil gjennom teori, praksis, veiledning og øvelser oppøve kritisk refleksjon om rollen som 
pedagogisk leder. Kompetanse i samarbeid med ulike tjenester i sektoren, og planlegging, 
gjennomføring og vurdering av egen ledelse vil stå sentralt.  
Fordypningen kan også gi et godt grunnlag for masterstudier og etter- og videreutdanning i 
barnehageledelse ved DMMH eller andre høgskoler. 
 
 

Målgruppe 
Fordypningen er retta mot studenter tatt opp på bachelorprogrammet barnehagelæreutdanning, 
hovedmodellen ved DMMH. 

 
Opptak og rangering 
Opptak til fordypningene foregår i vårsemesteret i 2. studieår. Studieplassene tildeles og rangeres på 

grunnlag av oppnådd resultat hittil i studiet.  
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Nivå, varighet og omfang 
Fordypningens omfang er på 30 studiepoeng, og emnet inngår som en del av tredje studieår i 
bachelorprogrammet Barnehagelærerutdanning Heltid (BLUHO). Emnet går over to semester, med 
oppstart høst. De 30 studiepoengene er fordelt mellom lærerutdanningsfagene samfunnsfag (25 stp),  
og pedagogikk (5 stp).   

 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Fordypningsenheten går over to semester. Sentrale arbeidsmåter i tillegg til forelesninger, er 
gruppediskusjoner, teoretiske og praktiske oppgaver og presentasjoner individuelt og i gruppe, 
skriving og veiledning av fagtekster, oppgaver gjennomført i praksis, mulighet for studietur (ikke 
obligatorisk), samt selvstudium.  

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning. Det vil bli noe nettbasert kommunikasjon, med 
oppgaver og studier individuelt eller i gruppe. 

Studiet avsluttes med skriftlig eksamen.  

 

 

Praksis 

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning der teori og praksis er to likeverdige 
kunnskapskilder som må sees i sammenheng. Praksisopplæringen inngår derfor som en integrert del 
av fordypningen. Det vises til Praksishåndboka, Retningslinjer for praksisopplæring i 
barnehagelærerutdanningen ved DMMH og til Studieplan for Bachelor Barnehagelærerutdanning 
Heltid for gjeldende studentkull for utfyllende informasjon som beskriver gjennomføring av, innhold 
og vurdering av praksis 3. studieår. Det kreves at studenten setter seg nøye inn i disse dokumentene. 

I praksisperioden tredje studieår skal studenten gjennomføre 25 dager i barnehagepraksis. I denne 
perioden inngår tre uker med lederansvar med vekt på innholdet i fordypningsemnet. Arbeid med en 
barnegruppe må inngå i lederansvaret, og fokus velges ut fra aktuelle situasjoner i barnegruppa.   

 

EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode BHFOR3550 
Emnenavn Ledelse i en lærende barnehage 
Faglig nivå Bachelor nivå 
Omfang 30 stp 
Undervisningssemester Høst og vår 
Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav 
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Anbefalte forkunnskaper  
Emneinnhold 
 Emnet består av følgende tema: 

Overordnet perspektiv på barnehagens plass i samfunnet: 
Sentrale føringer og samfunnsmandat 
Rollene som styrer og pedagogisk leder i samhandling, med vekt 
på pedagogisk leder. 
 
Barnehagen som organisasjon: 
Kommunikasjon og kritisk refleksjon 
Samarbeid, konflikt og motivasjon 
Planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk 
utviklingsarbeid 
Samarbeid med andre tjenester og instanser med ansvar for 
barns oppvekst 
 
Ledelse 
Pedagogisk ledelse og lærende prosesser i barnehagen 
Personalledelse/teamarbeid 
Strategisk ledelse 
Verdiledelse/kulturbygging 
Kvalitetsutvikling, vurdering og veiledning 
 

Forventet læringsutbytte Studenten skal etter fullført emne ha kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse innenfor fagområdet, slik beskrevet i 
følgende tema: 
 
Overordnet perspektiv på barnehagens plass i samfunnet 
Studenten: 

• Har kjennskap til relevante lover og forskrifter, 
formålsparagraf og samfunnsmandat, sentrale 
føringer og implementering av disse. 

• Har innsikt i og forståelse for hva lederrollene i 
barnehagen innebærer.  

Barnehagen som organisasjon 

Studenten: 

• Har utvidet kompetanse om rollen som 
pedagogisk leder i barnehagen som lærende 
organisasjon. 

• Har kompetanse til å utføre og løse oppgaver 
knyttet til planlegging, gjennomføring og 
vurdering av utviklings- og fornyingsarbeid i 
barnehagen. 

• Har kunnskap om det helhetlige 
oppvekstmiljøet for barn, og barnehagens rolle 
i tverretatlig samarbeid. 

• Har innsikt i kommunikasjonens betydning i 
ledelse av prosesser. 

Ledelse 
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Studenten: 

• Har kunnskap om grunnleggende 
ledelsesteorier og nyere forskning på feltet. 

• Har innsikt i og selvforståelse i teambygging og 
etablering av gode samhandlinger med barn, 
foreldre og øvrige ansatte. 

• Har utviklet en begynnende identitet som 
pedagogisk leder. 

• Har god kompetanse i kommunikasjon og 
samhandling med barn, andre medarbeidere og 
foreldre. 

 
Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført 

og godkjent før man har oppnådd eksamensrett: 
 
Arbeidskrav 1: 
Samhandling mellom styrer og pedagogisk leder i den lærende 
barnehagen. Individuelt, skriftlig arbeid. 
 
Arbeidskrav 2: 
Planlegge, gjennomføre og vurdere et pedagogisk endringsarbeid 
i barnehagen. Individuell muntlig rapport som viser studentens 
arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av 
endringsarbeidet.  
 
Arbeidskrav 3: 
Gjennomføre intervju med styrer i praksisbarnehagen om 
styrer/fagleders ansvar og oppgaver.  
Individuell, skriftlig rapport. 
Det stilles krav om obligatorisk tilstedeværelse. 
 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell, skriftlig 
eksamen 

 100 % 6t 
 
 

Aktuelt 
lovverk 

A-F Intern og 
ekstern 

Vår  

Emneansvarlig Anne Svendsen 
Vektingsreduksjon  
Læremidler/Pensum 

Pensum kommer senere.  

 
 

 


