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Navn De yngste barna i barnehagen 
Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen 
Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten 
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 Marit Kanstad  
Studentkull 2014-2017 
Godkjent av styret ved DMMH  
Sist endret  
 

Om fordypningen 

Forskning viser at de yngste barna trenger nære relasjoner til voksne som grunnlag for en trygg start i 
livet. Samtidig viser annen forskning at de yngste barna også har stort utbytte og glede av samspill 
med hverandre. Fordypningen vektlegger begge disse perspektivene i arbeid med de yngste barna i 
barnehagen, barn i alderen 0-3 år.  Kunnskaper om de yngste barnas utvikling og læring er sentralt. 
De voksnes ansvar og oppgaver som tilretteleggere og samspillspartnere i forhold til barns egen 
skaping av lek og kultur, fokuseres gjennom vektlegging av ledelse. Barnehagelærerens ulike roller 
belyses i et samfunnsperspektiv. Videre drøftes de yngste barnas plass i barnehagen, og deres 
situasjon i dagens samfunn, samt barnehagens rolle i et flerkulturelt og forbrukerorientert samfunn. 

Målgruppe 

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

Opptak og rangering 

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

grunnlag av oppnådd resultat hittil i studiet.  

 

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. Studiepoengene er fordelt mellom lærerutdanningsfagene pedagogikk (20 stp), musikk 
(5 stp) og fysisk aktivitet og helse (5 stp).  
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Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Teoretisk og praktisk kunnskap integreres i studentens kompetanse for arbeid med de yngste barna i 
barnehagen. Sentrale arbeidsmåter i studiet er praktisk didaktisk arbeid, teoretiske og praktiske 
undervisningsformer, refleksjoner sammen med medstudenter og faglærere. Det legges til rette for 
samarbeid med ulike institusjoner og etater, prosjekter med barn og barnehager, tverretatlige 
seminarer, ekskursjoner, skriving av fagtekster og veiledningsseminarer sammen med lærere og 
medstudenter.  

Studiet avsluttes med skriftlig eksamen, samt en hjemmeeksamen. Oppgaven til hjemmeeksamen 
leveres ut tidlig i studiet og et tilnærmet ferdig utkast leveres til muntlig gruppeveiledning underveis i 
studiet. Endelig versjon leveres til eksamen. 

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

 

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.  

 

EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode BHFOR3500 
Emnenavn De yngste barna i barnehagen  
Faglig nivå  
Omfang 30 
Undervisningssemester Høst og vår 
Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav  
Anbefalte forkunnskaper  
Emneinnhold 
 

Emnet består av følgende tema:  
1. Relasjonskompetanse og samspillskvaliteter 
2. De yngste barnas læring, livsutfoldelse og utvikling 
3. Lek, kultur og deltagelse i barnehagen 
4. Barnehagelærerens roller i barnehagen og samfunn 
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Forventet læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende kunnskap, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 
Tema 1: Relasjonskompetanse og samspillskvaliteter 
Studenten: 

o Har kunnskap om kvaliteter ved samspill 
mellom barn, foreldre og personalet i 
barnehagen 

o Har kunnskap om og kompetanse i barns 
tilknytning og atskillelse 

o Har kunnskap om de yngste barnas 
væremåter og kommunikasjonsformer 

o Har kunnskap om de yngste barnas vennskap 
o Har ferdigheter i samspill med små barn 

 
Tema 2: De yngste barnas læring, livsutfoldelse og utvikling 
Studenten: 

o Har kunnskap om de yngste barna og teorier 
om læring 

o Har kunnskap om samspillets betydning for 
gode læringsprosesser 

o Har kunnskap om og ferdigheter i 
språkutvikling og kommunikasjon 

o Har kunnskap om barns bevegelse og 
motorikk 

o Har kompetanse i å lede lærings- og 
samspillsprosesser med små barn 

o Kan reflektere kritisk over teorier om læring 
og utvikling 
 

Tema 3: De yngste barnas lek, kultur og deltagelse i barnehagen 
Studenten: 

o Har kunnskap om toddlerkultur og de yngste 
barnas lek og samspill 

o Har kunnskap om barn som kulturskapere 
o Har kunnskap om og kompetanse i å undre 

seg og filosofere sammen med de yngste 
barna 

o Har kompetanse knyttet til estetisk arbeid 
med små barn 

o Kan vurdere barns lek og samspill i et 
kulturperspektiv 
 

Tema 4: Barnehagelærerens roller i barnehagen og i samfunnet 
Studenten: 

o Kan lede og veilede personalet i 
gjennomføringen av et endrings- og/eller 
utviklingsarbeid med tanke på de yngste 
barnas særegne behov 

o Har kunnskap og kompetanse knyttet til 
samarbeid med foreldre/foresatte  

o Har kunnskap om ulike yrkesroller og ulike 



 
 

5 
 

barnehageformer for de yngste barna 
o Har kunnskap om samarbeid med andre 

etater 
o Har innsikt i, og kan vurdere familie- og 

barnehagepolitikk og offentlig 
barnehagedebatt 

 
Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført 

og godkjent for å få eksamensrett i emnet: 
 
Arbeidskrav 1: «Et levende blikk». Individuell, praktisk 
gjennomføring med refleksjonsskriv.  
 
Arbeidskrav 2: Toddlerkultur. Individuell, skriftlig teorioppgave 
 
Arbeidskrav 3: Toddlerkultur i barnehagen. Individuelt 
refleksjonsskriv.  
 
Arbeidskrav 4: Toddlerfestival: 

• Deltakelse på Toddlerfestival  
• Interaktivt kulturprosjekt i samarbeid med 

barnehage. Gruppeoppgave, med refleksjonsskriv 
 

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen. 
Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Skriftlig eksamen 
 

60 % 6 timers  Ingen A-F Intern og 
ekstern 

Vår 

Hjemmeeksamen 
 

40 %  Alle A-F Intern og 
ekstern 

Vår 

Emneansvarlig Marit Kanstad 
Vektingsreduksjon  
Læremidler/Pensum 

Pensum kommer senere.  
 


