MASTER I BARNEKULTUR OG
KUNSTPEDAGOGIKK
Vil du øke din kunst- og kulturfaglige kompetanse som
barnehagelærer? Vil du øke din barnefaglige og pedagogiske
kompetanse som kunstner, lærer og kunstformidler?
Masterutdanningen legger vekt på praktisk og pedagogisk arbeid med barnehagens
kunnskapsområde kunst, kultur og kreativitet, og fagene musikk, drama, norsk og kunstog håndverk.
PASSER FOR DEG SOM
 vil arbeide kunst- og kulturfaglig i barnehagen
 vil bli pedagogisk leder i barnehagen med kunstpedagogisk kompetanse
 er lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen
 er musiker, skuespiller eller kunstner i kulturskolen
 vil jobbe på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer,
teaterscener eller i offentlig administrasjon
 tenker å søke deg videre inn på ph.d.
 vil undervise på universitet og høgskole

STUDIETS OPPBYGGING

Les mer om masterutdanningen på dmmh.no

FORDYPNING
I dette studiet velger du om du vil fordype deg i kunst, kultur og kreativitet som
tverrfaglig felt, eller i ett kunstfag som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk
hvor vi fokuserer på litteratur for barn.
Vi har etablert et samarbeid med Rockheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum,
Norsk kulturskoleråd, Cirka Teater, Barneteateret vårt i Ålesund og Trondheim
kommune som vi har praksisavtaler med. Dette er aktører som er mulige utgangspunkt
for prosjektarbeid.

OPPTAK
Masteren er et toårig samlingsbasert fulltidstudium med tre ukesamlinger i semesteret.
Vi tar opp studenter annen hvert år. Første opptak er våren 2017 med oppstart høsten
2017.
Lokalt opptak gjennom DMMH sine nettsider

OPPTAKSKRAV
 Bachelorgrad som pedagog (barnehagelærer/førskolelærer, grunnskolelærer, faglærer,
barnevernspedagog, spesialpedagog, Steiner-pedagog), inkludert 60 sp. kunst kultur
og kreativitet, eller som lærer med 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget, eller
 Bachelorgrad i musikk, kunst og håndverk, drama eller norsk litteratur, samt 60 sp.
praktisk- pedagogisk kompetanse

INNPASSING
Masterstudiet gir mulighet for innpassing av følgende emner fra 2-årig master i fag- og
yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag ved NTNU:
EDU3121 Kvalitativ metode (7,5 sp.) sammen med EDU3123 Vitenskapsteori (7,5 sp.)
kan innpasses i mastergraden som erstatning for MKVFM4000 Vitenskapsteori og
forskningsmetode (15 sp.).
EDU3074 Kunstpedagogikk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet (7,5 sp.) sammen
med EDU3070 Kunstfag, lek og barndomsforståelse (7,5 sp.) kan innpasses i
mastergraden som erstatning for MKBKP4030 Barnekultur, lek-, multimodal- og
estetisk teori, kunstpedagogikk (15 sp.)

