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Master i pedagogikk,  

Studieretning Førskolepedagogikk 

Innledning 

Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk er å gi 

studentene en oversikt over og kunnskap om nyere forskning og teoretiske perspektiv på 

barn, barndom og barnehage. Studentene skal bli i stand til å vurdere vitenskapelige 

arbeid, og selv planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid gjennom 

arbeidet med masteravhandlingen.   

Begrep som omsorg og lek, læring og danning vil stå sentralt, og bli drøftet i lys av 

utvalgte emner fra idéhistorien og nyere barnehagepolitiske diskurser. Studiet er også en 

fordypning i ulike perspektiv på barnehagen som organisasjon, kvalitetsutvikling og 

ledelse.  

Studiet kvalifiserer blant annet til arbeid med: 

 Pedagogisk-administrative oppgaver i skole- og barnehagesektoren på enhets,- 

kommune- og fylkesnivå  

 Undervisning i pedagogiske emner på videregående, høgskole- og universitetsnivå  

 Konsulent, rådgivnings- og veiledningsoppgaver innenfor PP-tjenesten og BUP 

 Forsknings- og utviklingsarbeid  

 Kvalifiserer for videre PhD-studium innenfor pedagogikk, sosialt arbeid eller 

tverrfaglig barneforskning  

Studiet henvender seg til studenter med barne- og oppvekstfaglig bakgrunn, som 

førskolelærere, lærere, sosionomer, barnevernspedagoger, og studenter med 

bachelorgrad i pedagogikk.  

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, 

veiledning og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.  

Læringsutbytte 

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør 

at studenten:  

 har evne til å analysere forskning på barn, barndom og barnehage, og evne til å 

se sammenheng mellom teoretisk og praktisk-pedagogisk kunnskap 

 har utviklet respekt for vitenskapelige verdier, slik som åpenhet, presisjon, 

etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og 

meningsytringer  

 har inngående kunnskap innenfor fagområdet barn og barndom 

 har inngående kunnskap om barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv 

 har inngående kunnskap om kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som 

organisasjon 

 har grundig kjennskap til temaene personalarbeid og ledelse i barnehagen 

Studiets oppbygning  

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk, er et samarbeid 

mellom NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Masterprogrammet er delt i 

tre deler.  
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Første del (60 studiepoeng) har som mål å gi fordypning i nyere forskning om barn, 

barndom og barnehage, og omhandler teori og debatt knyttet til disse temaene. Med 

barn menes i hovedsak barn under skolealder, og ved overgangen barnehage – skole. 

Ansvarlig: DMMH 

Andre del (30 studiepoeng) har som mål å gi innsikt, kunnskaper og ferdigheter i 

pedagogiske forskningsmetoder og statistikk. Ansvarlig: NTNU 

Tredje del (30 studiepoeng) er et selvstendig arbeid med masteroppgaven. Målet med 

dette arbeidet er å gjøre studenten i stand til å anvende relevant kunnskap om barn, 

barndom og barnehage for å planlegge, gjennomføre og evaluere et forsknings- og 

utviklingsarbeid. Veileder fra enten DMMH eller NTNU. 
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Emnenivå 

EMNE 1 

FØRPED02EM1: Barn og barndom 

    Children and Childhood  

 

Undervisning: Høst: 15 Stp 

Undervisningsspråk: Norsk 

Karakter: Bokstavkarakter  

Obl. aktiviteter: Muntlig presentasjon av semesteroppgave 

 

Læringsutbytte: 

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør 

at studenten:  

 har inngående kunnskap om omsorg og lek, læring og danning i lys av nyere syn 

på barn og barndom 

 kan drøfte forestillingen om sosiale konstruksjoner av barn og barndom 

 har inngående kjennskap til samspill mellom barn og voksne i dialog og omsorg  

 har inngående kunnskap knyttet til barns meningsskaping og barns uttrykk 

 

Faglig innhold:  

Emnet vil ta sikte på å drøfte ulike idéhistoriske og vitenskapsteoretiske perspektiver på 

lek, læring, oppdragelse og danning. Sentralt står forestillingen om at det ikke finnes en 

universell teori om hva barn og barndom er, men flere lokale sannheter. Studiet tar sikte 

på at studenten skal få øvelse i faglig refleksjon omkring dialogiske møter og naturlig og 

etisk omsorg. Det legges vekt på ulike perspektiver på barns meningsskaping og barns 

tekster. 

Emnet omfatter og vurderes på bakgrunn av en semesteroppgave. Denne kan betraktes 

som et teoretisk og /eller empirisk forprosjekt til eventuell masteroppgave. Oppgaven 

skal ta utgangspunkt i en relevant problemstilling med bakgrunn i emnets pensum og 

skal gi studentene erfaring med å skrive en vitenskaplig tekst. Oppgaven skal bestå av 

en drøfting av pedagogiske spørsmål med vekt på emnets innhold der bevissthet om 

førskolebarn og barndom kommer til uttrykk.  

 

Kursmateriell: Til emnet er det knyttet et pensum på ca. 1000 sider 

 

Læringsformer og aktiviteter:  

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner og 

veiledning.  

Vurderingsform:  

 

Individuell, skriftlig. Semesteroppgave 
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EMNE 2 
FØRPED02EM2: Barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv 

Norwegian Early Childhood Education and Care in Historic and 

Contemporary Perspectives 

 

Undervisning: Vår: 15 Stp 

Undervisningsspråk: Norsk 

Karakter: Bokstavkarakter 

Obl. aktiviteter: Individuell skriftlig oppgave 

 

Læringsutbytte:  

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør 

at studenten:  

 har inngående kunnskap om utvalgte emner fra idéhistorien 

 kan drøfte ulike perspektiver på de yngste barna i barnehagen 

 kan drøfte utfordringer for barn ved overgangen barnehage – skole 

 har inngående kunnskap om lek og læring i barnehage og skole 

 kan analysere og drøfte barnehagepolitiske tema 

 kan anvende kunnskap om barnehagen som flerkulturell barndomsarena  

 

Faglig innhold:  

Emnet vil ta sikte på å drøfte ulike idéhistoriske og vitenskapsteoretiske perspektiver på 

barn og barndom. Studiet vil gi en fordypning i ulike perspektiver på små barns 

institusjonsliv, og drøfte dette i lys av dagens barnehagepolitiske situasjon. Det legges 

vekt på forståelse for lek og læring i barnehage og skole som komplekse historiske og 

samfunnsaktuelle fenomen. Studiet tar sikte på at studenten skal få øvelse i selvstendig 

faglig analyse og drøfting av barnehagepolitiske tema. Emnet skal også gi en innsikt i 

dilemmaer og utfordringer knyttet til barnehagen som flerkulturell barndomsarena. 

 

Kursmateriell:  

Til emnet er det knyttet et pensum på ca 1000 sider 

 

Læringsformer og aktiviteter:  

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, 

studentrespons og individuell skriftlig veiledning på tekst.  

 

Vurderingsform:  

Individuell, skriftlig, Skoleeksamen. 6 timer 
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EMNE 3 

FØRPED02EM3: Personalarbeid og ledelse i barnehagen  

Personal management and leadership in Early Childhood Education and 

Care 

 

Undervisning: Høst: 15 Stp 

Undervisningsspråk: Norsk 

Karakter: Bokstavkarakter  

Obl. aktiviteter: Individuell skriftlig oppgave 

 

Læringsutbytte: 

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør 

at studenten:  

 har inngående kunnskap om ledelse, veiledning og kompetanseutvikling i 

barnehagen 

 kan identifisere, analysere og drøfte ulike perspektiver på ledelse 

 har grundig kjennskap til og evner å drøfte ulike teorier om motivasjon 

 har inngående kunnskap om og forståelse av førskolelæreryrket som profesjon 

 

Faglig innhold:  

I emnet inngår ulike perspektiver på organisasjon og ledelse med hovedvekt på det 

humanistiske og strukturelle. Sentralt er personalledelse, veiledning og 

kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Ulike motivasjonsteorier vil drøftes. 

Førskolelæreryrket som profesjon i en velferdsstat i endring diskuteres.  

 

Kursmateriell: 

 Til emnet er det knyttet et pensum på ca. 1000 sider 

 

Læringsformer og aktiviteter:  

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, 

studentrespons og individuell skriftlig veiledning på tekst.  

 

Vurderingsform:  

Individuell, skriftlig. Skoleeksamen.  6 timer 
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EMNE 4 

FØRPED02EM4:Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon 

Development of quality in Early Childhood Education and Care 

Organizations 

 

Undervisning: Vår: 15 Stp 

Undervisningsspråk: Norsk 

Karakter: Bokstavkarakter 

Obl. aktiviteter: Ingen 

Læringsutbytte:  

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør 

at studenten:  

 kan med bakgrunn i ulike tilnærminger analysere og drøfte barnehagens funksjon 

i dagens samfunn 

 kan skjelne mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer på 

barnehagefeltet  

 har inngående kjennskap til ulike former for arbeid med kvalitet i barnehagen 

 kan vise god forståelse av teoretiske tilnærminger til utvikling og endring av 

barnehagen i et komplekst samfunn 

 har utviklet et godt vitenskapsteoretisk grunnlag for vurdering og utviklingsarbeid 

 har en grundig forståelse av barnehagen som lærende organisasjon  

 

Faglig innhold:  

Emnet tar sikte på å gi innsikt i ulike sosiologiske og filosofiske perspektiver på 

pedagogikkens plass og funksjon i et komplekst samfunn. Det legges vekt på å involvere 

studentene i diskusjon om ulike forståelser av bakgrunnen for endringsprosesser i 

barnehagesektoren. Studiet tar for seg perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling og 

endring i barnehagen som organisasjon. De sosiologiske og filosofiske teoriene sammen 

med vitenskaps- og forskningsteori vil utgjøre et viktig grunnlag for studentenes videre 

studium. 

 

Kursmateriell:  

Til emnet er det knyttet et pensum på ca. 1000 sider. 

 

Læringsformer og aktiviteter:  

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner.  

 

Vurderingsform:  

Individuell, skriftlig. Hjemmeeksamen 
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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. 

Emne 1: Førskolebarn og barndom (ca 1098 sider) 

Amundsen, H.M.(2011). Dannelsens topologi. I: Glaser, V. m.fl. (red.) Barnehagens 

grunnsteiner. Oslo: Universitetsforlaget (12 s) 

Bae, B. (2004). Dialoger mellom førskolelærer og barn. Oslo: Høgskolen i Oslo (s. 217-

250)(33 s.) 

Berg, J. O. (1999). Lek, kommunikasjon og virkelighet. I: Kibsgaard, S. & Wostryck, A. 

(Red.). Mens leken er god. Oslo: Tano Aschehoug. (17 s.) 

Berger, P. L. & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet. Bergen: 

Fagbokforlaget (187 s.)  

Buckingham, D. (2008) Children and media: A Cultural Studies Approacj. In Drotner, K. 

& Lingingstone, S. (Eds) The International Handbook of Children, Media and Culture. 

London: Sage (18 s.) 

Fossland, J. (2004). Wilhelm von Humboldt: Dannelse og frihet - Det moderne 

universitetet. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: 

Universitetsforlaget. (14 s.) 

Gadamer, H.G. (2010) Sandhet og metode. Kap. II: Kunstværkets ontologi og dets 

hermeneutiske betydning. Oslo: Bokklubben (ca 62 s.) 

Hagen, I. og Wold, T.(2009). Mediegenerasjonen. Barn og unge i det nye 

medielandskapet. Oslo: Det norske samlaget. (kap. 8 og 9)(43 s.) 

Hopperstad, M., Semundseth, M. og Lorentzen, R.T. (2009) Hvilke interesser synes å 

motivere femåringer til å skrive i barnehagen? I: Tidsskriftet FOU i praksis 3(2), 45-63 

(18 s.) 

James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. Oxford, UK: Polity Press. 

(s. 3-145.) (143 s.) 

Kjørup, S. (1997). Forskning og samfund. København: Gyldendal. (175 s.) 

Løkken, G. (2007). Dannelse som aktuelt begrep i førskolepedagogikken. I: Guldal, T. 

m.fl.  (Red.) FoU i praksis 2006 (Konferanserapport). Trondheim: Tapir akademisk 

forlag (12 s.) 

Løvlie, L., Mortensen, K. P. & Nordenbo, S. E. (2003). Educating Humanity: Bildung in 

Postmodernity. Oxford: Blackwell. (s.1-59,151-185)( 95 s.)  

Mahrdt, H. (2004). Hannah Arendt: Dannelse til humanitet. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. 

(Red.) Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget. (15 s.)  

Nørgaard, B. (2005). Axel Honneth og en teori om anerkjennelse. Tidsskrift for 

Socialpædagogik nr.16, 63-70 (8 s.) 

Samuelsson, I. P. & Carlsson, M. A. (2009). Det lekende, lærende barnet, i en 

utviklingspedagogisk teori. Oslo: Universitetsforlaget (s. 78-168, 216-235) (111 s.) 

Skjervheim, H. (1968). Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi. I: H. Skjervheim Det 

liberale dilemma og andre essays. Oslo: Tanum. (s. 31-50) (19 s.)  

Steinsholt, K. (2000) Lett som en lek. Trondheim: Tapir Forlag.( kap. 1-3 )( 89 s.)  

Strand, T.(2008). Eksemplarisk barnehagepedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift nr.5, 

400- 412 (12 s.) 
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Øksnes, M. & Steinsholt, K. (2004). Nel Noddings: Pedagogikk er et spørsmål om å gi 

naturlig omsorg. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.) Pedagogikkens mange ansikter. 

Oslo: Universitetsforlaget. (15 s.) 

Emne 2: Barnehagen i historisk og samtidig perspektiv (ca 1037 s.) 

Adamson, P. (2008). The child care transition. A league table of early childhood 

education and care in economically advanced countries. Innocenti Research Centre. 

Florence: UNICEF.(s.3-36) (33 s.) 

Bengtsson, J. & Løkken, G. (2004). Maurice Merleau-Ponty: Kroppens verdslighet og 

verdens kroppslighet. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange 

ansikter. Oslo: Universitetsforlaget (16 s.)  

Biesta, G. (2009). Læring retur: demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid. 

København: Unge pædagoger. (kap. 1, 2 og 6) (60 s.)  

Dahlberg, G. & Moss, P. (2005) Ethics and politics in early childhood education London: 

Routledge (kap.1-4) (96 s.) 

Greve, A. (2007) Vennskap mellom små barn i barnehagen. PhD-avhandling. HiO-rapport 

nr.18. (kap 2,3, 6 og 7) (116 s.) 

Johansson, J.-E. (2004). Friedrich Wilhelm August Fröbel: Fritt tänkande och 

samhandlande barn. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. 

Oslo: Universitetsforlaget (13 s.) 

Korsvold, T. (2011) (red). Barndom. Barnehage. Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.(s. 

9-75 og 130-150) (86 s.) 

Korsvold, T. (2008). Velferdsstatens småbarnspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. (s.13-

172 og 237-253) (175 s.) 

Krogstad, A. & Semundseth, M. (2007). Kunnskapsløftet for de yngste. Norsklæreren 

nr.1/07, s. 68-75 (7 s.)  

Lillemyr, O. F. (2003). Play in School – the Teacher`s Role. Reforms and Recent 

Research. I: Saracho, O. N. & Spodek, B. (Red.). Contemporary Perspectives on Play in 

Early Childhood Education. Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing, (s. 53-

73) (20 s.) 

Lillemyr, O. F. (2011). Lek - opplevelse - læring, i barnehage og skole. Oslo: 

Universitetsforlaget. (kap. 2-9 og 11-15) (ca 200 s.) 

Lillemyr, O. F. (2005). A Global Perspective on Early Childhood Education: Characteristic 

Traits and Research in Norway. I: Saracho, O. N. & Spodek, B. (Red.). International 

Perspectives on Research in Early Childhood Education. Greenwich, Connecticut: 

Information Age Publishing. (s. 191-221) (31 s.) 

Merleau-Ponty, M. (1964). The Primacy of Perception. Chicago: Northwestern University 

Press. (s.3-11) (8 s.)  

Olsson, L.M. (2009). Movement and experimentation in young children`s learning. 

Deleuze and Guattari in Early Childhood Education. London: Routledge. (Innledning) (ca 

20 s.)  

Saracho, O. N. & Spodek, B. (Red.). (2007). Contemporary Perspectives on Socialization 

and Social Development in Early Childhood Education. Charlotte, NC: Information Age 

Publishing. (s.19-38, 59-77, 99-164, 193-211) (123 s.) 

Steinsholt, K. (2004). John Locke: Oppdragelse som fars store prosjekt. I: Steinsholt, K. 

& Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget. (15 s.) 

von Oettingen, A. (2004). Jean-Jacques Rousseau: Den moderne-paradoksale-

oppdragelse.  I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: 

Universitetsforlaget. (10 s.)  
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Emne 3: Personalarbeid og ledelse i barnehagen (ca 1098 sider) 

Bjørk, M. (2004). Martin Buber: Med livet som centrum. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. 

(red.) Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s.) 

Brekke, M. og Søndenå, K. (red.)(2009) Veiledningskvalitet. Oslo:Universitetsforlaget (s. 

17-29, s.93-120, s.140-156, s.197-209) (66 s.) 

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Struktur, 

sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 27-221, 347-

413) (251 s.)  

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1994). Promoting Self-Determined Education. Scandinavian 

Journal of Educational Research, 38 (s.3-14) (12 s.) 

Gundem: B. B. (2011) Europeisk didaktikk: Tenkning og viten. Oslo: Universitetsforlaget. 

(Kap. 1-5) (40 s.) 

Lai, L. (2004) Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 47-187) (141 

s.) 

Langslet, G. J. (2002). LØFT for ledere. Løsningsfokusert tilnærming til typiske 

ledelsesutfordringer. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 116-147) (31 s.)   

Lillemyr, O. F. (2007). Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 30-
208) (178 s.) 

Lillemyr, O.F. og Søbstad, F. (2011). Modellflyging med trønderske briller. I: Pettersen, 

R. J. (red.) Om alt skal bli som før, må alle ting forandres. Oslo: SEBU forlag (10 s.) 

Molander, A. og Terum, L. I.(red.)(2008) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. 

(kap.11 og 15) (28 s.) 

Olsen, B. (2009) Når pædagogikken bringer mennesker sammen. Århus: ViaSystime. 

(kap.4) (29 s.) 

Persson, S. & Rönnerman, K. (Red.)(2005). Handledningens dilemman och möjligheter. 

Erfarenheter från förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. (150 s.)  

Schön, D. (2001). Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker når de 

arbejder. Århus: Klim. (s. 29-68) (54 s.) 

Vike, H. (2004) Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved veiskillet. Oslo: 

Akribe. (kap.1-3 og 8) (90 s.) 

Emne 4: Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (ca 1034 s.) 

Aasbrenn, K. (2010). Tjenester som treffer. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 3-8. (120 s.) 

Amundsen, O. & Kongsvik, T. (2008). Endringskynisme. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

(188 s.) 

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Struktur, 

sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.221-244, 283-

326, 414-437, 464-476) (101 s.) 

Bøe, M. (2011). ”Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys av barnehagen som 

lærende organisasjon”. I Otterstad, A. M. & Rhedding-Jones, J. (red.) 

Barnehagepedagogiske diskurser. Oslo: Universitetsforlaget. (13 s.)  

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2007) Beyond Quality in Early Childhood Education 

and Care: Languages of evaluation London: Routledge (ca 200 s.)  

Foucault, M. (1999) Diskursens orden.Oslo: Spartacus forlag. (55 s.) 

Gustavsson, B. (2004). Hans-Georg Gadamer: Att som i leken förstå. I: Steinsholt, K. & 

Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget (15 s.) 
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Hammer, S. (2008). Styring, statistikk, subjektivitet. Utledning av et analytisk 

rammeverk. I: Tidsskrift for samfunnsforskning,49 (1):73-105 (32s.) 

Hultquist, K. (2004). Michel Foucault: Makten er det som viser seg mest og derfor skjuler 

seg best. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: 

Universitetsforlaget. (16 s.)  

Klev, R. & Levin, M. (2009). Forandring som praksis. Endringsledelse gjennom læring og 

utvikling. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. (207 s.)  

Rasmussen, J. (2004). Niklas Luhmann: Samfundets pædagogik – uddannelsessystemet i 

samfundet. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: 

Universitetsforlaget. (16 s.) 

Schou, L. R. (2004). Jürgen Habermas: Det bedre arguments ejendommelige tvangløse 

tvang. I: Steinsholt, K. & Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: 

Universitetsforlaget. (19 s.)   

Sidorkin, A. M. (1999). Beyond discourse: education, the self, and dialogue. Albany, 

N.Y.: State University of New York Press. (s. 7-41)(33 s.) 

Steinnes, J. (2004). Jacques Derrida: Er det mulig å være pedagog? I: Steinsholt, K. & 

Løvlie, L. (Red.). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget. (14 s.) 

Felles for alle emner:  

I tillegg forventes det at man forholder seg til aktuelle rapporter, stortingsmeldinger, 

NOU’er, rammeplaner og lovverk i som er relevante i forhold til barnehagesektoren.  

Anbefalt litteratur:  
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