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Om studieprogrammet 

Formålet med studiet er å gi grunnleggende kompetanse i pedagogisk veiledning rettet mot 
praksisopplæring i profesjonsutdanninger. Studiet er organisert med 5 samlinger over to semester. 

Studiet gir kompetanse som kan gi grunnlag for opptak på videre studier i pedagogisk veiledning. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og individuell eksamensmappe  

Yrkesmuligheter: Praksislærer i profesjonsutdanninger 

 
Målgruppe 

Målgruppen for studiet er praksislærere i profesjonsutdanninger, eksempelvis førskolelærere, 
lærere, sykepleiere, politi, barnevernspedagoger. 

Opptak og rangering 

• 3-årig profesjonsutdanning (bachelor) førskolelærer, lærer, sykepleier, politi, 
barnevernspedagog eller tilsvarende helse- og sosialfaglig utdanning.  

• Det kreves 1 års relevant yrkespraksis, og at søkeren er i arbeid knyttet til sin profesjon. 
  
 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 
Studieprogrammet består av 15 studiepoeng, og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på 
bachelornivå. Studiet er samlingsbasert med tilsammen 5 samlinger. Utdanningen forutsetter aktiv 
studentdeltakelse. Studentene må regne med å arbeide ca 10 timer i uken med studiene, inkludert 
forelesninger, basisgrupper og selvstudium. 
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Forventet læringsutbytte 

Etter gjennomført studie i pedagogisk veiledning skal studenten ha kunnskap, holdninger, ferdigheter 
og generell kompetanse innenfor faget, som gjør at studenten har:  

• Grundig kompetanse om veiledningsfeltet i profesjonsutdanningen 
• Innsikt i egen veilederkompetanse. 
• Har gode ferdigheter i å være faglig veileder 

 

Arbeids- lærings og vurderingsformer 

Studiet er samlingsbasert over to semester, hvor samlingene er obligatoriske. Det organiseres faste 
basisgrupper som møtes regelmessig gjennom hele studiet. 

Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer. Egenutvikling som veileder og refleksjoner 
knyttet til egne erfaringer med praksisveiledning står sentralt. Samlingene på DMMH vil ha varierte 
arbeidsformer, som forelesning, praktiske veiledningsøvinger, faglig dialog både i gruppe og plenum.  

Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass, skriftlig refleksjonsarbeid, og arbeid i 
faste basisgrupper. 

Studiet benytter Its learning som læringsplattform 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og eksamensmappe. Se emnebeskrivelsen for utfyllende 
informasjon. 

EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode VUPVP6000 
Emnenavn Pedagogisk veiledning for praksislærere  

Pedagogisk rettleiing for praksislærere 
Educational Counseling for practical training supervisors 

Faglig nivå Videreutdanning  
Omfang 15 sp 
Undervisningssemester Høst og vår 
Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Jf. opptakskrav 
Anbefalte forkunnskaper  
Forventet læringsutbytte 

Emnet består av tre tema, med følgende hovedområder: 
1. Sentrale begrep i veiledning 

• Ulike veiledningstradisjoner og modeller 
• Refleksjon i veiledning 

 
Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse innenfor faget som gjør at 
studenten:  

- Har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner, og kunne 



 
 

4 
 

bruke ulike veiledningsmodeller 
- Kan ta ulike perspektiver i veiledning 
- Har forståelse for betydningen av refleksjon i veiledning 
- Har forståelse for sammenhengen mellom danning, 

veiledning og læring 
 

2. Bevissthet om egen veilederrolle 
• Danning 
• Anerkjennelse 
• Kommunikasjon 

 
Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse innenfor faget som gjør at 
studenten:  

- Har bevissthet om seg selv som veileder. 
- Kan anvende ulike kommunikasjonsferdigheter i 

veiledning 
- Kan gjennomføre veiledning, både individuelt og i gruppe 
- Har kunnskap om dialogens betydning for læring og 

danning 
 

3. Yrkesetikk og profesjonsveiledning 
• Dilemma i veiledning knyttet til vurdering, 

autoritet, makt og etikk 
• Veiledning i en lærende organisasjon 

 
Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse innenfor faget som gjør at 
studenten:  

- Kan sentrale lovverk, planer og avtaler som er knyttet til 
profesjonsutdanningen 

- Har forståelse og bevissthet om praksis som en del av 
profesjonsutdanning. 

- Har forståelse for sammenhengen mellom veiledning og 
vurdering 

- Har kunnskap om og forståelse for etiske dilemma og 
maktforhold i veiledningsrelasjonen  

- Kan vise faglige refleksjoner gjennom skriftlig arbeid 

Det vil ikke være mulig å dele opp studiet, de ulike temaene har 
ikke egne studiepoeng, men må sees som et hele. 

Emneinnhold Se pkt over om forventet læringsutbytte 
Arbeidsformer  og 
læringsaktiviteter 

Det er ønskelig at studentene er til stede i undervisningen. Dette 
er begrunnet i nyere syn på læring der kunnskapen utvikles 
gjennom dialog, diskusjoner og samarbeid med medstudenter og 
faglærere. Derfor vektlegges en dialogisk forelesningsform med 
stor studentaktivitet.  
 
Innholdet vil forøvrig være teoriformidling og erfaringsdeling. Det 
vil veksle mellom veiledning knyttet til individuelt arbeid og 
gruppearbeid. Selvstudium og drøfting på nett vil være egnete 
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arbeidsformer gjennom hele studiet. 
Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass, 
skriftlig refleksjonsarbeid, og arbeid i faste basisgrupper 
 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført 
og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 
 
Arbeidskrav 1: Gjennomført minst 3 veiledninger på egen 
arbeidsplass, med påfølgende logg med refleksjon 
 
Arbeidskrav 2: Individuelt skriftlig essay. Tema: Forståelsen av 
meg selv som veileder. Veiledning fra faglærer. Bearbeides til 
mappebidrag 1.  
 
Arbeidskrav 3: Presentere film fra egen veiledning, som grunnlag 
for veiledning med faglærer i basisgruppa. jfr mappebidrag 2 
 
Deltakelse på minst 6 av 8 timeplanfestede basisgrupper kreves 
for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Mappe- 
eksamen 

100 % 2 individuelle 
bidrag.  
 
Mappebidrag 
1:Faglig essay, 
Forståelsen av 
deg selv som 
veileder, en 
bearbeiding av 
arbeidskrav 2. 
 
Mappebidrag 
2:Skriftlig 
refleksjon over 
egen lærings-
prosess etter 
framvisning og 
veiledning av 
arbeidskrav 4. 
 

 A-F Intern  Vår 

Emneansvarlig Kjersti Nissen 
Vektingsreduksjon PVPRA-01 (15 sp) 
Læremidler/Pensum 

Pensum med forbehold om endringer.  

Totalt ca 1000 sider, hvor ca 150 sider er selvvalgt pensum 

Aubert, A.M (2009). Profesjonell 
relasjonskompetanse kvalitetssikres gjennom 
anerkjennende kollegaveiledning! (s 44-59) I Brekke 
og Søndenå(red). Veiledningskvalitet. Oslo: 
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Universitetsforlaget.      15 sider 

Bjørndal, C. (2009). Hvordan forbedre 
veiledningssamtalen? I Brekke, M. og Søndenå, 
K.(red.) Veilendingskvalitet. Oslo: 
Universitetsforlaget. Kap.11,s.175-189         14 sider 

Boge, M. m.fl (2009). Læring gjennom veiledning. 
Meningsskaping i grupper. 2.utg. Bergen: 
Faktabokforlaget. S. 9-139  130 sider 

Eide mfl.(2008). Til den andres beste. En bok om 
veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal forlag s. 11-163
     152 sider 
*Gjems, L. (2007). Meningsskaping i veiledning. I  
Kroksmark,T.& Åberg,K.(red.). Veiledning i pedagogisk 
arbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 9, s.153-168                                                       
15 sider 

Grønlid, G og Nissen, K (2008). Makt og etikk i 
veiledning. En studie av hvordan makt oppleves i 
relasjonen mellom øvingslærer og student i 
førskolelærerutdanningen. Masteroppgave i 
førskolepedagogikk ved NTNU/DMMH         90 sider 

*Handal, G (2007). Veilederen – guru eller kritisk 
venn? (s23 – 33). I Kroksmark og Åberg(red). 
Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: 
Faktabokforlaget.                                     10 sider 

*Karlsson, B (2006). Dialektisk relasjonsteori som 
grunnlag for faglig veildning.(s.157 –180). I Teslo 
(red). Mangfold i faglig veiledning for helse- og 
sosialarbeidere. Oslo: Universitetsforlaget.  23 sider 

*Kvistad, K. (2009). Veiledning som kilde til 
erkjennelse og endring i barnehagen. (s.107 – 122). I 
Mørreaunet, Glaser, Lillemyr og Moen(red). 
Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte for 
barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum.    15 sider 

*LIndseth, A. (2009). Dannelsens plass i 
profesjonsutdanninger. (s.21 – 27). I Bostad m fl.  
Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. 
Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere 
utdanning. (Artikkelen deles ut i undervisninga)    

                                                                        6 sider 

 

 
*Schei, S.H. og Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft. 
 Lamgsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.  
Kap 5, s 96 -114                                                   18 sider 

Skau, G.M (2011). Gode fagfolk vokser. Personlig 
kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen 
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akademiske forlag. S. 13 – 155   
                                                  152 sider 

Søndenå, K. (2004). Kraftfull refleksjon i 
lærerutdanninga. Oslo: Abstrakt forlag. S10 – 114  
                       104 sider 

Tveiten, S. (2013). Veiledning - mer enn ord… 4 utg. 
Bergen Fagbokforlaget.  s.19 – 137 (del 1)  
                                   118 sider 

 

*pensum merket med * kan kjøpes i eget 
kompendium 
 

 


