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Godkjenning av fagplanen 

Godkjent av styret ved DMMH 2010. 

 

Kort om studiet 

Studiets mål er å gi økt og formell kompetanse på veiledning av nyutdannede førskolelærere 

og andre pedagogiske profesjonsgrupper. Studiet vil være et tilbud til barnehageeiere i Sør-

Trøndelag som gjennom en forpliktende avtale med KS tilbyr veiledning til alle nyutdannede 

førskolelærere fra høsten 2011 og andre som ønsker veilederutdanning. Avtalen har som mål 

å bedre overgangen mellom utdanning og arbeidsliv. 

Kunnskapsdepartementet/utdanningsdirektoratet finansierer veiledningsenheten.   

 

Målgruppe 

Målgruppen er førskolelærere som veileder nyutdannede førskolelærere og andre 

profesjoner som ønsker kompetanse på veiledning.  

 

Opptakskrav 

Bachelor førskolelærerutdanning eller tilsvarende, og minimum tre år profesjonserfaring. 

 

 

Læringsutbytte 

Læringsutbytte handler om kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen 

aksjonsveiledning, og det å være ny som førskolelærere eller i annen profesjon. 

 

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd:  



 kunnskap om de nyutdannedes situasjon, profesjonell utvikling og utfordringer 

knyttet til overganger fra utdanning til yrke 

 kunnskap om aksjonsveiledning, kommunikasjon og samspill og et 

erfaringsteoretisk læringssyn  

 kunnskap om pedagogisk arbeid i endrings – og utviklingsprosesser 

 ferdigheter i aksjonsveiledning med fokus på rollebytte og iscenesettelse 

 ferdigheter i kritisk analyse av veiledning og samspillsprosesser  

 generell kompetanse i å kunne reflektere over veiledningens bidrag til 

nyutdannede førskolelæreres profesjonelle utvikling  

 generell kompetanse i å kunne vurdere det estetiske perspektiv i endrings - og 

utviklingsprosesser i virksomheten. 

 generell kompetanse i å kunne vurdere etisk ansvar i veiledningen 

 generell kompetanse i å kunne vurdere egen og andres veiledning 

 

 

Innhold:  

Studiet består av tre temaer. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle 

temaene  

 

1. Aksjonsveiledning og rolletrening 

Aksjon (action) viser til aktiv handling. Studiet skal gi praktiske ferdigheter og kunnskap om 

veiledning av nyutdannede førskolelærere. Studiet er basert på et erfaringsteoretisk syn på 

læring og en pragmatisk/estetisk praksis. Med erfaringsteoretisk syn menes at kunnskap 

bygges på samspill mellom handling, emosjon og tankevirksomhet. I vår sammenheng betyr 

dette at kunnskap om veiledning av nyutdannede tar utgangspunkt i studentens egne 

erfaringer. Studentens egen deltagelse, handling og refleksjon i veiledningsaktivitet er sentrale 

i det faglige innholdet. Kunnskap om veiledning er basert på tanken om å være i konkret 

handling, være i aksjon, lære og reflektere i handling.   

 

2. Rolletrening, rollebytte, iscenesettelse og improvisasjon. 

Rolletrening er et sentralt begrep i aksjonsveiledning og refererer til praktisk øvelse. 

Andre sentrale begrep er iscenesettelse og improvisasjon. I rollebytte øves det i konkrete 

handlinger fra ulike perspektiver. Iscenesettelse henviser til utforsking av handlingsrommet 

som veiledningen kan bidra til å åpne. Improvisasjon forutsetter å la seg selv handle. Dette 

danner grunnlager for det vi i studiet forstår som estetisk erfaring.  

 

3. Ny som førskolelærer i barnehagens organisasjon. 

Studiet har særlig oppmerksomhet på kunnskap og forskning om nyutdannede 

læreres situasjon i barnehage og skole. Blant annet vil fokus være på de nyutdannedes 

opplevelser og erfaringer det første yrkesaktive år, og hvilke refleksjoner de har på sin egen 

utdanning. Førskolelærerrollen i et profesjonsperspektiv er også et sentralt tema. Barnehagen 

som lærende organisasjon, endrings – og utviklingsarbeid i barnehagen og barnehagen som 

kultur inngår også i temaet..  

  

 

Organisering og arbeidsmåter  

Studiet legger opp til 4 samlinger à to dager, dvs 8 dager à 6 undervisningstimer.   

Studiet vil benytte ulike læringsformer. Det vil være en vekselvirkning mellom forelesning og 

diskusjon, øvelse, gruppe – og individuelt arbeid. Studiet vil i stor grad bygge på egenerfaring 

gjennom praktisk deltakelse og vektlegge rollebytte som læringsform.  



Studiet benytter læringsplattformen It`s learning 

 

Vurdering  

I studiet inngår tre individuelle arbeidskrav, og det avsluttes med en skriftlig individuell 

hjemmeeksamen over to dager. 

Sidetall: 8 - 10 sider 

 

Regler for avsluttende vurdering: www.dmmh.no 

 

Det stilles krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen for å kunne få gå opp til 

eksamen. 

 

 

Emner / tema 

 

Emnekode 

 

 

Navn hovedemne 

 

Veiledning av nyutdannede førskolelærere 

Engelsk navn 

 

Mentoring Newly Qualified Teachers in Kindergarten 

Studiepoeng 

 

15 

Undervisningsperiode 

 

vår 2014 

Emneansvarlig 

 

Børge Kristoffersen 

Ranveig Lorentzen 

 

Arbeidskrav 

 2 refleksjonsnotat knyttet til egen læringsprosess i aksjonsveiledning.  

 Veiledet praksis/veiledning, primært på arbeidsplassen med nyutdannet førskolelærere 

eller annen profesjon. Sekundært med kolleger eller studenter 

 

 

Eksamen 

 

Emnekode 

 

 

Navn delemne 

 

Veiledning av nyutdannede førskolelærere 

(Mentoring Newly Qualified  Teachers in Kindergarten) 

Studiepoeng 

 

15 

Prosentandel av 

karakter  

 

100 % 

Undervisningsperiode 

 

vår 2014 

Eksamensform 

 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 

Varighet eksamen 2 dager 



 

Sensur 

 

Intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A – F) 

 

 

 

Mentorutdanning – veiledning av nyutdannede førskolelærere. 15 stp vår 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


