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Navn  
Nynorsk navn              

Språklæring og språkutvikling i barnehagen 
Språklæring og språkutvikling i barnehagen 

Engelsk navn  Language learning in ECEC institution 
Studiepoeng  30   
Heltid / deltid  Deltid  
Type studium  Videreutdanning – bachelornivå 
Antall semester  2 
Startsemester  Høst 2016 
Kostnader                                                      Se dmmh.no 
Opptak                                                           Lokalt opptak 
Faglige kontaktpersoner  Cecilie Dyrkorn Fodstad & Marit Semundseth 
Gjelder for studentkull  2016 – 2017  
Godkjenning av styret ved DMMH  19. april 2016 
 
 

 

Om studieprogrammet 

I «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 er et 

godt språkmiljø for alle barn ett av fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og 

rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Dette studiet skal bidra til økt kompetanse og 

kunnskap om kommunikasjon og språklæring i barnehagen. Hvordan ansatte kan støtte og legge til 

rette for alle barns språkutvikling i barnehagen, er sentralt i studiet. Dette inkluderer også de barna 

som har norsk som sitt andrespråk. Noen barn strever med sin språklige utvikling, og studiet skal 

forberede ansatte på å støtte og gi oppfølging innenfor barnehagens rammer, og kunne vurdere 

behovet for særlige tiltak når det er nødvendig. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg 

ferdigheter i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn.  

 

Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon er et annet tematisk satsingsområde i 

kompetanseplanen. Studiet skal derfor gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i 

barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid om 

kommunikasjon og språklæring på egen arbeidsplass. Forståelser av barnehagens språkmiljø og 

hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, er også sentralt i studiet.  

 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig 

eksamen.  

 

Fag- og studiepoengfordelingen i studiet er 25 studiepoeng i norsk og fem studiepoeng i pedagogikk. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for studiet er barnehagelærere eller andre med treårig pedagogisk utdanning på 

bachelornivå som kvalifiserer til pedagogisk arbeid i barnehagen.  

Opptak 

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, og studenten må arbeide i barnehage 

under studiet. Søkere med barnehagelærerutdanning blir prioritert. 
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Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på 

bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger. 

Studiet forutsetter aktiv studentdeltakelse, og studentene må regne med å arbeide intensivt i 

perioder med selvstudium og utføring av arbeidskrav ut over deltakelse i samlinger. 30 studiepoeng 

over to semester tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 arbeidstimer per uke. 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 
Studiet har obligatoriske samlinger, og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studiet vil 

være samlingsbasert, ha nettverksgrupper og IKT-støttet veiledning og undervisning.  

Studentene inndeles i lokale nettverksgrupper. Hver gruppe skal møtes digitalt eller fysisk mellom 

samlingene for å gi hverandre støtte og utveksle erfaringer i utviklingsarbeidet. Læringsplattformen 

er itslearning. I tillegg til nettbasert veiledning vil deltakerne få veiledning av faglærer på arbeidskrav 

i løpet av samlingene.  

Innholdet i samlingene vil være teoriformidling og erfaringsdeling, samt veiledning knyttet til både 

individuelt arbeid og gruppearbeid. Selvstudium og drøfting på nett vil være egnete arbeidsformer 

gjennom hele studiet.  

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer. 

EMNEBESKRIVELSE 

Emnekode VUKSB6000 

Emnenavn Språklæring og språkutvikling i barnehagen 

Faglig nivå Videreutdanning bachelornivå 

Omfang 30 sp 

Undervisningssemester Høst og vår 
 

Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Se opptakskrav 

Anbefalte forkunnskaper Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning 

Emneinnhold Studiet skal gi en teoretisk forankring og forståelse for barns 
språklige og flerspråklige utvikling i et kommunikativt perspektiv. 
Innenfor et slikt perspektiv vektlegges det dialogiske samspillet 
mellom barna og personalet. I tillegg skal studiet ha en praktisk 
tilnærming til arbeidet med å skape et godt språkmiljø i 
barnehagen. Studiet skal bidra til å øke studentenes kompetanse 
i pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens forutsetninger og 
barns hverdag.  

 
Studiet består av følgende tema: 

 Barns språklæring og språkmiljø i barnehagen 

 Samtalen som språklæringsarena 

 Kommunikativ samhandling gjennom formidling av 
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litteratur og poetiske tekster  

 Språklæring i et andrespråksperspektiv 

 Teksthendelser i barnehagen og digital utforskning 

 Barns medvirkning, lek og læring 

 Pedagogisk ledelse og kompetanseutvikling  

 Veiledning og samhandlingsprosesser 

 Pedagogisk dokumentasjon 

 Langsiktig og prosessuelt kompetanseløft 
 

Forventet læringsutbytte Ved fullført studium har studenten følgende kompetanse 
innenfor tema kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 
Studenten kan: 

 vurdere, støtte og legge til rette for alle barns 
språkutvikling og språklæring i barnehagen 

 har bred kunnskap om barns språklæring, flerspråklighet, 
sosiale og skapende utvikling, samt gryende lese- og 
skriveferdigheter 

 kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger ved 
oppstart av et pedagogisk utviklingsarbeid 

 lede, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere 
et utviklingsarbeid i barnehagen der barn og personalet 
medvirker 

 utvikle og endre pedagogisk praksis slik at endringen blir 
en kontinuerlig prosess  

 kjenner til nyere forsknings- og utviklingsarbeid om 
barnehagens arbeid med kommunikasjon og språklæring 

 kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og 
formidling 
 

Arbeidsformer og 
læringsaktiviteter 

Undervisning, gruppearbeid, selvstudium, IKT-basert veiledning. 
Veiledning i faste grupper. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjente for å oppnå 
eksamensrett i emnet: 

1. Gjennomføre et utviklingsarbeid i egen barnehage som 
dokumenteres gjennom en skriftlig, individuell 
praksisartikkel (2000-3000 ord) 

2. Lage bildebok med tilhørende fagtekst (1200-1500 ord) 

3. Oppfylt krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene 

Vurderingsordning Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Arbeidskrav 
per 
eksamen 

Sensur Tid 

Individuell skriftlig 
hjemmeeksamen 

60 %  To dager 
(30 timer) 

 Alle Intern og 
ekstern 
sensor 

Vår  

Individuell muntlig 
eksamen 

40 %  20 minutter   Intern og 
ekstern 
sensor 

Vår  

Karakterskala Bestått: A-E, stryk: F 

Emneansvarlig Cecilie Dyrkorn Fodstad & Marit Semundseth  
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Vektingsreduksjon Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 
og Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse vil kunne 
utløse vektingsreduksjon for dette emnet. 

Supplerende opplysninger Hjemmeeksamen to dager vil si fra klokka 09.00 en dag og til 
15.00 neste dag. 

Læremidler/Pensum Pensum er på inntil 2100 sider  
 
I tillegg til pensumlitteratur forventes det at studentene 
forholder seg til aktuelt lovverk og rammeplan som er relevante 
for barnehagesektoren, som for eksempel NoU’er, 
Stortingsmeldinger og Utdanningsdirektoratets veiledere.  
 
 

 


