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Fagplan for Småbarnspedagogikk Fordypning 
 

Navn Småbarnspedagogikk Fordypning 

Engelsk navn Early childhood education 

Studiepoeng 20 + 15 (bacheloroppgave) 

Heltid / deltid Heltid 

Type studium Studieenhet på bachelornivå 

Antall semester 2 

Startsemester Høst 2014 

Kostnader  

Opptak Lokalt opptak 

Faglig kontaktperson Marit Kanstad 

Gjelder for studentkull 2014-2015 

Godkjenning av fagplanen 
Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september 1997.  

Sist revidert 
Revidert i HR 02.06.10. 

Endret 12.08.11 av Gerd Ildri Førde. Gjelder studiepoengfordeling 

Endret 12.06.13 av GIF: Gjelder studiepoengfordeling 

Sist endret 30.08.14: Gjelder pensum 

 

Kort om studiet 
Studiet går over to semestre med eksamen i siste semester. 

Målgruppe 
Studiet er tilrettelagt for studenter som har fullført annen to år av den treårige 
førskolelærerutdanningen, som en fordypning innen området de yngste barnehagebarna.  

Opptakskrav 
Karakterer tidligere i studiet 

 

Videre studier 
Masterutdanning innen pedagogikk. 

Yrkesmuligheter  
Førskolelærerstillinger, stilling som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. 
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Innledning 
Fagplanen fokuserer på arbeid med de yngste barnehagebarna. 

Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål om å arbeide i retning av sosial 
handlingsdyktighet, språk og kommunikasjon samtidig som at barna skal møte et kultur- 
og faginnhold i barnehagen. På bakgrunn av dette er studiet i hovedsak rettet mot 
arbeidet med barna, men også mot samarbeid med foreldre og øvrig personale i 
barnehagen. Det fokuseres på ulike barnehageformer for små barn og på det lille barnet 
som samfunnsmedlem. 

Fordypningen omfatter fagene pedagogikk (21 studiepoeng), estetiske fag (6 
studiepoeng), og fysisk fostring (3 studiepoeng). 10 studiepoeng av studiet går til arbeid 
med bacheloroppgave, der også 5 studiepoeng fra pedagogikk (det obligatoriske 
pedagogikkemnet) inngår. Sammen med et fokus på verdien av samspill og lek barna i 
mellom, står kunnskap om kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn sentralt i 
studiet. 

Den politiske målsetting om full barnehagedekning fører til at mange barn under tre år 
får plass i barnehage, noe som øker barnehagens behov for kompetanse på de minste 
barnas situasjon. Gjennom dette studiet skal studentene oppnå nødvendig kompetanse 
for å kunne tilrettelegge for et godt barnehagetilbud for denne aldersgruppen. De skal 
også møte oppdatert kunnskap om hva som foregår av forskning på feltet. 

Læringsutbytte 
Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen (0-3 
åringer). Det overordnede målet er å utvikle kunnskap og forståelse, innlevelse og 
handlingskompetanse i forhold til små barn og til samarbeid med foreldre, personalet og 
samfunnet rundt barnehagen. Dette forutsetter kjennskap til og kunnskap om barns 
utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur. Ved fullført 
studium skal studenten ha kunnskap, ferdighet og kompetanse som gjør at studenten: 

• har forståelse for små barns særegne lek og væremåte 

• har følelsesmessig innlevelse i små barns samspillsbehov 

• kan integrere kunnskap om barnlig væremåte i egen praksis 

• har bevissthet og engasjement i spørsmål som angår de yngste barnas livsvilkår i 
hjem og samfunn 

• kan skape gode tilbud for små barn i samsvar med kvaliteter som skisseres i lov, 
forskrifter og rammeplan for barnehagen 

• kan reflektere faglig omkring pedagogisk arbeid med små barn  

• kan samarbeide med personale, foreldre og samfunnet rundt barnehagen 

• kan reflektere faglig over sin rolle som samspillspartner, omsorgsperson, 
oppdrager og kulturformidler for små barn 

• har kunnskaper om og erfaringer med hvordan fagområdene musikk, drama og 
fysisk fostring kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer barnas 
behov 

• har bidratt til ny kunnskap om små barn gjennom observasjon i praksis 

• har kjennskap til allmennvitenskapelige normer, grunnleggende vitenskapsteori 
og forskningsmetodikk 

• viser evne til å formulere og avgrense et utdanningsvitenskapelig og/eller 
fagdidaktisk problem 

• viser en utviklet evne til å undersøke et problem med en relevant metode 
• viser evne til å gjøre rede for sitt arbeid i form av en større oppgave 

(bacheloroppgave) 
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Innhold 
Innholdet i studiet er organisert rundt 3 sentrale områder som skal gi studentene økt 
forståelse og oppdatert kunnskap om barn under tre år.  

Temaområde 1: Sosialt samspill, utvikling og læring 

• barns utvikling de tre første leveår med vekt på nyere forskning 

• utvikling og betydning av relasjoner mellom voksne og barn 

• utvikling og betydning av relasjoner mellom barn 

• kvalitative aspekter ved samspill mellom barn og mellom voksne og barn 

• samspillets betydning for utvikling av kontaktevne, sosial handlingsdyktighet, 
språk- og kommunikasjonsevne 

• betydning av tilknytning og atskillelse 

• individuelle forskjeller 

Temaområde 2: Lek, kultur og hverdagsaktiviteter 

• barnas møte med kulturen 

• barnet som kulturskaper 

• musikk, drama og bevegelse 

• barn og voksne som lekekamerater 

• lekemiljø og lekemateriell 

Temaområde 3: De voksnes roller  

• rollen som omsorgsperson, oppdrager og kulturformidler 

• foreldremedvirkning og samarbeid med foreldre 

• yrkesroller i ulike barnehager 

• små barns plass i samfunnet 

• barn og voksnes livsvilkår 

• familie og familiepolitikk 

• offentlig debatt om barnehager for små barn 

Temaområde 4: De yngste barna i samfunnet 

• små barns plass i samfunnet 

• barns og voksnes livsvilkår 

• familie og familiepolitikk 

• offentlig debatt om barnehager for små barn 

• ulike barnehageformer 

Organisering og arbeidsmåter 
Sentrale arbeidsmåter i studiet er praktiskdidaktisk arbeid, refleksjoner individuelt og 
sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig, muntlig og praktisk. Teoretisk og 
praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres.  
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Praksis 
Praksisperioden avvikles innenfor gjeldende regelverk og avtaler for praksisopplæring 
ved DMMH (se hjemmeside www.dmmh.no/regler).  

Praksisopplæringen er obligatorisk. To uker av praksisperioden er knyttet til 
fordypningen. 

Praksisrapporten vurderes til bestått/ ikke bestått. 

Arbeidskrav 
Forutsetningen for at en student kan meldes opp til eksamen er at han/hun har 
gjennomført studiet i samsvar med de krav som er lagt i fagplan og fullført alle 
obligatoriske arbeid med godkjenning.  

• Arbeidskrav 1; deltakelse og refleksjonsskriv knyttet til ”Beskjeden Gjest” 

• Arbeidskrav 2; deltakelse og refleksjonsskriv knyttet til Toddlerdag 

• Arbeidskrav 3; knyttet til interaktivt opplegg med barn i estetiske fag 

• Arbeidskrav knyttet til bacheloroppgaven; Godkjent muntlig presentasjon av 
arbeidet med bacheloroppgave 

Eksamen 
Studenten skal avlegge en 6 timers skriftlig eksamen på DMMH i siste semester. Skriftlig 
eksamen vurderes av ekstern sensor.  Eksamen reguleres av Forskrift om studentopptak, 
eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Dette dokumentet er å finne på 
www.dmmh.no/regler 

Skikkethetsvurdering 
Løpende skikkethetsvurdering vil foregå gjennom hele studiet. 

Hovedemne 1 

Emnekode P-SMÅ336 

Navn hovedemne Småbarnspedagogikk Fordypning 

Engelsk navn Early childhood education 

Studiepoeng 20 stp 

Undervisningsperiode Høst – Vår 

Emneansvarlig Marit Kanstad 

 
Arbeidskrav: 

• Arbeidskrav 1; deltakelse og refleksjonsskriv knyttet til ”Beskjeden Gjest” 

• Arbeidskrav 2; deltakelse og refleksjonsskriv knyttet til Toddlerdag 

• Arbeidskrav 3; knyttet til interaktivt opplegg med barn i estetiske fag 
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Eksamen 

Emnekode P-SMÅ336 

Navn delemne Småbarnspedagogikk, skriftlig eksamen 

Studiepoeng 20 stp 

Prosentandel av 
karakter 100 % 

Undervisningsperiode Høst – Vår 

Eksamensform Skriftlig eksamen  

Varighet eksamen 6 timer 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter  (A-F) 

 

Hovedemne 2 

Emnekode BAC-HO04 

Navn hovedemne Bacheloroppgave 

Engelsk navn  

Studiepoeng 15 stp (derav 5 stp pedagogikk) 

Undervisningsperiode Høst – Vår  

Emneansvarlig Marit Kanstad 

Arbeidskrav:  
Godkjent muntlig presentasjon av arbeidet med bacheloroppgave 

Vurdering: 
For å få bacheloroppgaven endelig vurdert, må studenten ha fått godkjent arbeidskravet 

Eksamen 

Emnekode  

Navn delemne Bacheloroppgave 

Studiepoeng 15 stp.  

Prosentandel av 
karakter 100 % 

Undervisningsperiode Høst – Vår  

Eksamensform Individuell bacheloroppgave 
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Varighet eksamen  

Sensur Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F) 

 

 
Pensum  

Pensum som har vært brukt ved tidligere avlagte eksamener i et fag eller emne kan ikke 
være pensum ved senere eksamener. Studentene må vurdere pensumlisten i forhold til 
tidligere avlagte eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen 
pensumlitteratur dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte 
eksamener.  

 

Abrahamsen, G. (2004). Et levende blikk. Samspillsobservasjon som metode for læring. 
Oslo: Universitetsforlaget. (200s.)  

Abrahamsen, G. (1997). Det nødvendige samspillet. TANO. Aschehoug (ikke kap 1,2,3,og 
4).  

Ahlmann, L. (2008). Bevægelse og udvikling. København: Christian Ejers forlag. (173 s.)  

Alvestad, T (2009): Barnehagen som læringsarena for de yngste barna. I Norsk 
Pedagogisk Tidsskrift 02/09: Universitetsforlaget, Oslo. S. 147-157. (10s)  

Alvestad, T (2012): Små barns forhandlinger i lek. Cappelen Damm Akademisk. Oslo.  

Ansnes, J. og Fjørtoft, F. (1999) Toner i fri lek. Tanker om improvisasjon blant voksne og 
barn” i Kibsgaard, S og Wostryck (red.) Mens leken er god. Oslo: Tano Aschehoug 
(s.211-221, 11 s.)  

Barnehagefolk 01/10. Forskning om de yngste (ca 95 s)  

Benn, S. (2003): ”Att upptäcka barns lärandeprocess.” I Johansson, E., og I. P. 
Samuelson: Førskolan – barns första skola! Lund: Studentlitteratur. (14s)  

Berg, A. (2009). Å lære med hele kroppen. Multisensorisk læring i barnehage og skole. 
SEBU Forlag  

Berg, A. & Kippe, K. (2006). Småbarnas kroppslige verden. Sansemotorisk utvikling hos 
barn 0 – 3 år. Teori og idebok. Trondheim: SEBU Forlag (150 s.). Berg og Kippe som står 
på pensumlista strykes, og erstattes med denne:  

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Nr 4-2004. Temanummer: Teater med 
små barn. S 17-40 (25 s)  

Drugli, M. B. (2010) Liten i barnehagen. Cappelen Akademisk Forlag.  

Farstad, G. og K. Stefansen (2007): ”Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser 
av små barns omsorgsbehov” I Barn nr 2, (17s)  

Fennefoss og Jansen (2008). Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger. Pedagogisk 
dokumentasjon gjennom tolkning og analyse. Bergen: Fagbokforlaget. (?s)  

Glaser, V. , M.B. Drugli, I.Størksen, 2014. Utvikling, lek og læring – forskning og praksis. 
Akademika. Kap 3 og 11. 

Greve, A. (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Pedagogisk Forum. Oslo. 
(170s)  

Heggstad, K. M. (1997). Kunsten, skogen og harepusen som blei borte. Debattserien for 
barnehagefolk (nr. 1). Oslo: Pedagogisk forum. (ss. 22-29, 7 s) 
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Hernes, L., E. Os og I. Selmer-Olsen (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn 
under tre år. Cappelen Akademisk Forlag.  

Hofstad, M. (2008). Bevegelse, form og mening, om det å tegne og male med de minste 
barna. Barn nr.1, 2008. (?s)  

Hovik, L. (2003). Barneteater – en lek med fiksjoner. I S. Sagberg & K. Steinsholt (2003) 
BARNET – Konstruksjoner av barn og barndom. Oslo: Universitetsforlaget. (ss. 200-215, 
15 s)  

Hungnes, Å. K. (2008): "Danse i lag med dåkk!?": Musisk utfoldelse blant barn i alderen 
1-3 år. DMMH's publikasjonsserie / Dronning Mauds minne, Høgskole for 
førskolelærerutdanning (93s)  

Johannesen, N. (2005). En – to – tre – småbarna er med. I P. Arneberg, E. Juell & O. 
Mørk (Red.), Samtalen i barnehagen. Oslo: N.W.Damm & Søn AS. (14s)  

Johannesen, N. og N. Sandvik (2008): Små barn og medvirkning – noen perspektiver. 
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.S. 12 – 98 (87s)  

Johansson, E. (2002). Små barns etikk. Oslo: Pedagogisk Forum. (216 s.)  

Johansson, E. (2013) Små barns læring, møter mellom barn og voksne i barnehagen. 
Gyldendal Akademisk. 

Knudsen, J.S. (2008) Forskjeller og fellesskap. Musikk med små barn i et flerkulturelt 
perspektiv i Otterstad, A.M. (red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Oslo: 
Universitetsforlaget. (ss. 252-263, 12 s.)  

Løkken, G. (1996). Når småbarn møtes. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (136 s).  

Løkken, G. (2004). Toddlerkultur. Om ett og toåringers sosiale omgang i barnehagen. 
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (ca 120 s.)  

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens feonomenologi. Oslo: Pax Forlag A/S. (bare 
innledning ved Dag Østerberg).  

Osten, S. (2002). De minsta barn jag gjort teater för. I S. Osten (2002), Mina meningar 
Essäer, artiklar, analyser 1969-2002. Södertälje: Gidlunds Förlag (3 s)  

Osten, S. (2006). Program til Babydrama. Regi: Suzanne Osten. Unga Klara. Stockholm 
Stadsteater (5 s)  

Rossholt, N. (2010). Gråtens mange ansikter – toner og tempo i barnehagen. Nordic 
Studies in Education 02/2010, s. 102-112 (10s.) 

Seland, M. (2011). Livet i den fleksible barnehagen. Universitetsforlaget. Oslo. (136 s.)  

Semundseth, M. & Aalberg, E.A. (2006). Sprusikk- språkstimulering gjennom fagene 
norsk og musikk. Barnehagefolk (nr 4-2006). Oslo: pedagogisk forum.  

Semundseth, M. & Aalberg, E.A. (2008). “Språk og musikk = sprusikk” i S. Kibsgaard 
(Red.) Grunnleggende Læring i et stimulerende miljø i barnehagen. Oslo: 
Universitetsforlaget. (ss. 96 -109, 14 s.)  

Stehouwer, G. & Nielsen, H. (1994). Den første sang. Oslo: Norsk musikkforlag (102s)  

Steinsholt (2006) ”På den andre siden av ingensteds” i Steinsholt, K. og Sommerro 
(Red.) Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W.DAMM & SØN AS. 
(ss.23-43, 21 s.)  

Storm-Mathisen, A. (1994). "Gjennom videoøyet". Debattserien for barnehagefolk nr. 3, 
(s. 94-97). Oslo: Pedagogisk forum (4 s.)  

Sæther, M. (2011). Musikk og estetiske prosesser i barnehagen. I Bakke, K., C. Jenssen 
og A. Berggraf (red.). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. 
Fagbokforlaget. (26s.) 
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Torkildsen, K. (2011). Den ville babyreisen. I Bakke, K., C. Jenssen og A. Berggraf 
(red.). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget. 
(26s.)  

Valberg, Tony (2008) Konsert med spedbarn som målgruppe. I Ruud, E og Trondalen, G. 
(red). Perspektiver på musikkterapi. 30 år med musikkterapi. Oslo: NMH Publikasjoner 
(s.16).  

Vist, Torill (2005) ”I lyden bor barnet, i barnet bor lyden” i Haugen,S. Løkken, G. og 
Röthle, M. (red.) Småbarnspedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. (ss. 75-91, 
17 s.)  

Wolf, K. D. 2014. Små barns lek og samspill I barnehagen. Universitetsforlaget. Oslo. 
(170s) 

Young, Susan (2003). Music with the under-fours. London and New York: Routledge 
Falmer.  

 

Til sammen ca 2000 s  

 

Lover og forskrifter  

Kunnskapsdepartementet (2005). Lov om barnehager (barnehageloven). (Lov av 17. juni 
2005, nr. 64.) Lastes ned fra Kunnskapsdepartementet: http://www.lovdata.no/cgi-
wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20050617-064.html  

Kunnskapsdepartementet (2011). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Lastes ned fra Kunnskapsdepartementet: 
http://www.odin.no/filarkiv/274353/rammeplan_(til_Odin).pdf  

 

Anbefalt utfyllende lesning 

Temahefter  

 Om  b a rn s  m e d v irkn in g  ( 7 8  s ) .   

 Om  d e  m in s t e  b a rn a  i b a rn e h a g e n  ( 4 0  s ) .   

Utfyllende litteratur 
Haugen, S., Løkken, G. & Röthle, M. (Red.). Småbarnspedagogikk, Fenomenologiske og 
estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Ikke kap 14, (226 s) 

Johansson, E. (2003). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 
förskolan. Forskning i fokus, nr 6. Stockholm: Skolverket, Kalmar. (ss. 53-154. 100 s). 

Kihlbom m.fl. (2009). Förskola för de allra minsta. På gott och ont. Stockholm: Carlsson 
Bokförlag. 

Lindqvist, G. (1997) Små barns lek: Vuxnas gestaltning och barns meningsskapande. 
(forskningsrapport) Karlstad: Høgskolan. (60 s) 

Os, E. (2004). Under tre? Mener dere under tre? Under tre? (HiO-rapport nr. 6.) Oslo: 
Høgskolen i Oslo. (Kap. 9-16. ca 70s.) 

Steinholt, R. (2003). Møte med et kirkerom og Speranzas reise. (Rapport fra et 
teaterprosjekt.) Trondheim: DMMH (59 s) 

Sæther, M. & Aalberg, E.A. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk 
for førskolelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget. (195 s.) 

 

Dramapensum er samlet i et kompendium 
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Litteraturlisten kan bli justert. 
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