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Emneplan 

Småbarnspedagogikk  

 
* Emnenavn (norsk) 

Småbarnspedagogikk 

* Emnenavn (engelsk) 

Toddlers pedagogy 

* Emnekode 

KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) 

* Emnenivå 

Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer 

* Omfang (studiepoeng) 

30 

* Undervisningsspråk 

Norsk 

* Antall semester 

2 

* Kort om emnet 

Videreutdanningen retter seg mot førskolelærere/ barnehagelærere og andre med relevant 

pedagogisk utdanning, som arbeider i barnehage. Studiet har som mål å kvalifisere til arbeid 

med de yngste barna i barnehagen, det vil si barn opp til 3 år.  

Studiet har en allsidig tilnærming til kunnskap om de yngste barna, der flere vitenskapelige 

og teoretiske retninger er representert. Samtidig som studiet ønsker å inspirere til refleksjon 

og kritisk tenkning om de yngste barnas vilkår i barnehagen, er det også en målsetting at 

studiet bidrar med praktisk kunnskap om pedagogisk arbeid med de yngste barna i 

barnehagen.  

Noen av de sentrale temaene i studiet er: små barns lek, utvikling og læring, omsorg, 

yrkesetikk, tilknytning, oppstart i barnehage, barns medvirkning, prosjektarbeid som 

arbeidsmetode, personalledelse, veiledning og foreldresamarbeid.  
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Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Det er 3 samlinger per semester. 

 *Forkunnskapskrav 

Studiet er del av en tilleggsutdanning for studenter som har fullført annen treårig pedagogisk 
utdanning enn førskolelærerutdanning og som ønsker å arbeide som pedagogisk leder i 
barnehagen. Sammen med Barnehagepedagogikk (30stp) vil det kunne kvalifisere til 
ansettelse i stilling som pedagogisk leder.  

Andre med annen bachelorutdanning eller 3-årig høgskoleutdanning kan søke. Det er opp til 
barnehageeier å vurdere om kompetansen er tilstrekkelig for å kvalifisere til ansettelse i 
stilling som pedagogisk leder. 

Studiet er også åpent for barnehagelærere som ønsker videreutdanning innen 
småbarnspedagogikk. 

Søker må ha minst 20 % arbeidstilknytning til en barnehage under studietiden.  

* Læringsutbytte 

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om: 

- De yngste barnas særegne kroppslige leke- og uttrykksformer, herunder estetisk og 

kroppslig væremåte. 

- Jevnalderrelasjoner blant de yngste barna. 

- Omsorgens betydning for de yngste barnas trivsel og deltagelse i barnehagen. 

- Yrkesetikkens betydning/forpliktelser for profesjonsutøvelse på småbarnsavdeling/ -

base. 

- Nyere forskning om de yngste barna og deres vilkår i barnehagen. 

- Psykologiske perspektiver på barns utvikling og læring, herunder teorier om 

tilknytning og identitetsutvikling. 

- De yngste barnas rett til medvirkning og andre rettigheter med utgangspunkt i FNs 

barnekonvensjon. 

- De yngste barnas danningsprosesser i barnehagen. 

- Pedagogisk arbeid med små barns oppstart i barnehage.  

- Foreldresamarbeid, personalledelse og veiledning relatert til pedagogisk arbeid med 

de yngste barna. 

- Prosjektarbeid som arbeidsform med de yngste barna.  

 

-  
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- Det fysiske miljøets betydning for de yngste barnas lek, fellesskap, læring og 

utvikling. 

- Hverdagslivet for de yngste barna i et mangfoldsperspektiv. 

 
 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

- Lede et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass relatert til et av temaene i studiet. 

- Reflektere over egen profesjonsutøvelse relatert til sentrale temaer i studiet. 

- Legge til rette for at de yngste barna får medvirke i egen barnehagehverdag. 

- Planlegge didaktisk arbeid med prosjektarbeid som arbeidsmåte. 

- Anvende elementer fra aksjonslæring til å gjennomføre et utviklingsarbeid på egen 

arbeidsplass. 

- Planlegge og lede oppstart når de yngste barna begynner i barnehagen, i samarbeid 

med hjemmet. 
 

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

- Reflektere rundt profesjonsetiske perspektiver relatert til studiets sentrale emner. 

- Kjenner til lov og forskrifter som gjelder for barnehagen, med vekt på forhold knyttet 

til barn under 3 år.  

- Forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis. 
 

* Læringsaktiviteter 

Studiet legger opp til varierte og studentaktive arbeidsformer; forelesninger, diskusjoner, 

gruppearbeid, fremlegg i gruppe, veiledning, skriftlige arbeidskrav og litteraturseminar er 

noen av de sentrale læringsaktivitetene i studiet.  

 Praksis 

Studiet har ikke praksis, men studentene skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen 

arbeidsplass i en periode på minst 2 uker. Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i et av 

temaene i studiet. 

 *Deltakelse/obligatoriske arbeidskrav 

Deltakelse på samlinger er obligatorisk. Studiet består av 3 samlinger per semester, der hver 

samling består av to undervisningsdager. Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner 

og oppgaveinnleveringer via fronter.  
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Det vil være krav til deltagelse og forarbeid fra studenter på samlingene. Innlevering av 

besvarelser og deling av faglige tekster i fronter til fastsatte tider er obligatoriske 

arbeidskrav.  

Det er krav om minimum 80% deltakelse på samlingene for å få studiet godkjent. 

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen: 

 Gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass 

 Skriftlig individuelt arbeidskrav nr. 1: knyttet til utviklingsarbeid på egen arbeidsplass 

 Muntlig presentasjon i gruppe: tema og kriterier gjøres kjent ved semesterstart 

 Skriftlig individuelt arbeidskrav nr. 2: tema og kriterier gjøres kjent ved semesterstart 

 Skriftlig individuelt arbeidskrav nr. 3: tema og kriterier gjøres kjent ved semesterstart 

* Eksamen 

Vurdering underveis 
Alle arbeider som er knyttet til hvert hovedområde er obligatoriske. Arbeidskravene som er 
skriftlige skal være levert/utført innen fastsatt frist. Gyldig fravær dokumentert med for 
eksempel sykemelding, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av 
sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, 
kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med 
den aktuelle læreren/fagansvarlig. 

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører 
arbeidskrav innen fristen, men som får en vurdering "Ikke godkjent" har anledning til 
maksimum to nye innleveringer. 

Alle obligatoriske arbeider må være fullført med godkjent resultat før studenten kan meldes 
opp til eksamen. Arbeidskrav skal være levert til fastsatt tid. Det gis tilbakemeldinger på 
arbeidskravene underveis, og besvarelser må være faglig godkjente for å gjelde som fullført 
arbeidskrav. 

Avsluttende vurdering 
Avsluttende vurdering består av to eksamener; en hjemmeeksamen (51%) og en muntlig 
eksamen (49%). Karakterene blir slått sammen til en endelig karakter. 

Del 1. Hjemmeeksamen. Skriftlig, individuell oppgave.  
Oppgavetekster blir lagt ut på fronter 3 uker før innleveringdato. 
Hjemmeeksamen blir vurdert med karakter fra A - F, der F er ikke bestått. Hjemmeeksamen 
teller 51%. 
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Del 2. Individuell muntlig eksamen.  
Studenten presenterer eget fagstoff (10-12 minutter). Deretter følger faglærer og sensor 
opp med spørsmål fra studiets tema og fagstoff knyttet til kunnskapsmål. Samtalens varighet 
er på 25 minutter per student. 
 
Den muntlige høringen blir vurdert med karakter fra A - F, der F er ikke bestått. Muntlig 
eksamen teller 49%. 

Begge eksamener avholdes på våren. 

* Hjelpemidler til eksamen 

På hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt. 

Til muntlig, individuell eksamen kan studenten ha med en liste med 6 stikkord som 

disposisjon. 

*Evaluering av emnet  

HSNs kvalitetssystem er bindende for fakultetets faglige virksomhet. 

Studentene evaluerer kontinuerlig studiet i dialog med faglærere. Midtveis i studiet og på 

slutten av studiet foretas en mer formell evaluering som rapporteres i en emnerapport.  

HSN bruker også Questback til studentevaluering av videreutdanninger med 

midtveisevaluering og sluttevaluering. 

Annet 

 

 * Litteratur (pensum) 

Obligatorisk litteratur 1700 sider (med forbehold om endringer til oppgitt litteratur) 

Selvvalgt litteratur : 300 sider 

Pensumlisten vil foreligge senest 1. august 2016  

*Godkjent emneplan (dato, navn, tittel) 

14.03.16 Anne-Lene Vintervold, fungerende instituttleder 

 


