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Forord 

På bakgrunn NOKUTs evalueringsrapport av førskolelærerutdanningen, offentlige utredninger og 
stortingsmeldinger, oppnevnte Kunnskapsdepartementet 2. februar 2011 et utvalg med mandat til 
å utarbeide forslag til rammeplan i forskrifts form for ny førskolelærerutdanning. Utvalget fikk 
også i mandat å fastsette et sett med nasjonale retningslinjer til institusjonene om bestemmelser 
på nivået under den nasjonale rammeplanen. Utvalget fikk følgende medlemmer: Gunnar Stave, 
Høgskulen i Volda (leder), Mette Tollefsrud, Høgskolen i Oslo (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, 
Universitetet i Oslo, Britt Børke, barnehageeier/daglig leder, Pia Katarina Halvorsen, 
barnehagestyrer i Den blå appelsin Kanvas barnehage, Guri Adelsten Iversen, Fylkesmannen i 
Nordland, Lena Jensen, Foreldreutvalget for barnehagen (FUB), Jan Sivert Jøsendal, 
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Lise Iversen Kulbrandstad, 
Høgskolen i Hedmark, Hein Lindquist, Høgskolen i Buskerud, Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og 
Fjordane, Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger, Ivar Selmer-Olsen, Dronning Mauds Minne 
Høgskole, Betty Steinsvik, Universitetet i Tromsø, Marianne Helene Storjord, Sametingets 
administrasjon, Simen Aasgaard Øien, Norsk studentorganisasjon og Gun Aamodt, 
Utdanningsforbundet 
 
Sekretariat for utvalget ble lagt til Høgskolen i Hedmark, og har bestått av Sigrun Sand (leder), 
Gunhild Tomter Alstad og Ragnhild Narum.  
 
Etter en høringsrunde skal Kunnskapsdepartementet fastsette Forskrift om rammeplan for 
barnehagelærerutdanning. Forskriften skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av 
barnehagelærerutdanningen, uten at alle detaljene er nedfelt i denne. Rammeplanutvalget fikk 
derfor også i oppdrag å utvikle nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen ved hjelp 
av bredt sammensatte faggrupper. Kunnskapsdepartementet er i en konsultasjonsprosess med 
Sametinget om retningslinjene.  
 
Retningslinjene utfyller forskriften og er veiledende for institusjonene. Retningslinjene skal sikre 
en nasjonalt koordinert utdanning som oppfyller kravene til kvalitet.  
Retningslinjene er fastsatt av utvalget før forskriften er endelig vedtatt. Rammeplanutvalget legger 
derfor til grunn at retningslinjene må kunne revideres når forskriften foreligger, og når 
institusjonene har vunnet erfaring med dem. 
 
 
Volda/Oslo/Hamar, 1. februar 2012  
 
 
 
Gunnar Stave Mette Tollefsrud Sigrun Sand  

Utvalgsleder    Nestleder Sekretariatsleder 
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I GENERELL DEL – ORGANISERING, STRUKTUR OG INNHALD 

 

1 Innleiing 
Forskrifta om rammeplan for barnehagelærarutdanning gir forpliktande føringar for 
barnehagelærarutdanninga. På forskriftsnivå er læringsutbytta formulerte med utgangspunkt i 
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som omhandlar kunnskapar, ferdigheiter og generelle 
kompetansar som bachelorkandidaten skal ha ved avslutta utdanning. Institusjonen må kunne 
dokumentere at alle kandidatar har tileigna seg læringsutbyttet som forskrifta inneheld. Dei 
nasjonale retningslinene skal sikre ei nasjonalt koordinert barnehagelærarutdanning som oppfyller 
krava til kvalitet. Retningslinene er utfyllande i forhold til forskrifta og er rettleiande for 
institusjonane. Det er formulert læringsutbytte for kvar av dei seks kunnskapsområda. På 
bakgrunn av forskrift og nasjonale retningsliner skal den einskilde institusjonen utarbeide 
programplanar som omfattar fagleg innhald, praksis, organisering, arbeidsformer og 
vurderingsordningar. Styret ved institusjonen skal vedta programplanane. 

2 Formål og eigenart ved utdanninga 
Barnehagelærarutdanninga skal kvalifisere for pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. 
Utdanninga skal vere forskingsbasert, profesjonsretta og praksisnær. Ho skal ta utgangspunkt i 
arbeidsområda til barnehagelæraren og gjeldande lovverk og planverk for verksemda. Utdanninga 
skal bidra til at kandidaten kan delta aktivt i debatten om og utviklinga av gode barnehagar for alle 
barn i dagens og morgondagens samfunn. Utdanninga skal også bidra til at barnehagen settes i 
stand til å ivareta et urfolksperspektiv i tråd med rammeplan for barnehagens innhald og 
oppgåver. Element frå samisk kultur tas inn i kunnskapsområda, i tråd med intensjonane i § 1, siste 
ledd i forskrifta. 

3 Utdanningsinstitusjonens ansvar for og organisering av barnehagelærarutdannninga 

3.1 Institusjonens ansvar 

Organiseringa av utdanninga skal fremme integrering av teori og praksis, fagleg progresjon, 
gjennomgåande profesjonsretting og forskingsforankring. For å sikre heilskap og samanheng skal 
institusjonen leggje til rette for forpliktande samarbeid mellom lærarutdannarar ved kvar 
utdanningsinstitusjon og mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet. Innafor ramma av 
gjeldande avtale mellom utdanningsinstitusjonen og barnehageeigar skal programplanane ved 
institusjonen koordinere opplæringa på ulike læringsarenaer. 

3.2 Organisering 

Det faglege innhaldet i barnehagelærarutdanninga er organisert i seks kunnskapsområde. Innafor 
kunnskapsområda skal fagemne, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis koplast saman, både 
innhaldsmessig og organisatorisk. I programplanane skal pedagogiske emne gå tydeleg fram. 
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Utdanninga har ein integrert og heilskapleg profil ved at faglege, pedagogiske og praksisrelaterte 
element blir sedde i samanheng i utdanninga, og at arbeidsmåtar, pensum og vurderingsformer 
korresponderer med læringsutbytteformuleringane i kvart kunnskapsområde. Heilskapleg profil 
inneber at læringsarenaene utfyller kvarandre og at kunnskapsområda samla utgjer ein heilskap. 
 
I tråd med Universitets- og høgskoleloven skal barnehagelærarutdanninga vere forskingsbasert og 
gje studenten kompetanse i å gjere seg nytte av forskings- og utviklingsarbeid i utøvinga av 
barnehagelæraryrket. Kandidatane må derfor ha ferdigheiter som gjer dei i stand til å finne, forstå, 
vurdere og bruke forskings- og utviklingsarbeid. Utdanninga skal formidle og engasjere studentane 
i vitskaplege arbeidsformer, etisk og kritisk tenking. I arbeidet med bacheloroppgåva skal 
studentane få innføring i vitskapsteori og metode. Kunnskapsområda skal vere forankra i miljø 
som er aktive i relevant forskings- og utviklingsarbeid. 
 
Utdanningsinstitusjonen skal vurdere om barnehagelærarstudenten er skikka for 
barnehagelæraryrket. Vurdering av skikkaheit omfattar både faglege, pedagogiske og personlege 
føresetnader og vil vere der under heile utdanninga, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning. 

3.3 Institusjonelt samarbeid og moglegheit for mobilitet 

Studentane skal kunne søkje om overgang frå ein institusjon til ein annan etter det andre 
studieåret. Modellen legg til rette for regionalt samarbeid om ulike profilar og fordjupingar. 

3.4. Internasjonalisering  

I utforminga av lokale programplanar skal den einskilde institusjonen leggje til rette for 
internasjonalt semester i det siste studieåret. Programplanane og undervisninga skal leggje til 
rette for internasjonalisering ved lærestaden, til dømes gjennom engelskspråkleg pensum og 
utanlandske gjesteforskarar eller -førelesarar og internasjonale perspektiv.  

3.4 Vidare utdanning 

Barnehagelærarutdanninga skal leggje til rette for vidare studium på høgare grads nivå. 
Minstekrav til opptak på mastergradsutdanning er fullført bachelorgrad. Det er 
mastergradsgjevande institusjon som fastset særskilde reglar for opptak til den einskilde 
mastergradsutdanninga. Krav til opptak skal gå fram av programplanen for det einskilde 
mastergradsstudiet, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-6 (7). Forskrifta gir institusjonane høve 
til å utvikle faglege profilar i utdanninga, som kan gje grunnlag for opptak til bestemte 
mastergradsutdanningar. Institusjonen skal tidleg i utdanningsløpet gjere studentane kjende med 
opptakskrava til utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå. 

4 Utdanningas struktur og innhald 
Treårig barnehagelærarutdanning omfattar seks kunnskapsområde, ei fordjuping og ei 
bacheloroppgåve. Dei seks kunnskapsområda er ’Barns utvikling, lek og læring’, ’Samfunn, religion, 
livssyn og etikk’, ’Språk, tekst og matematikk’, ’Kunst, kultur og kreativitet’, ’Natur, helse og rørsle’ 
og ’Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid’. Kunnskapsområda skal vere profesjonsretta og 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#3-6
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#3-6
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forskingsbaserte. Fagtradisjonen frå tidlegare førskolelærarutdanningar dannar eit sentralt 
grunnlag for innhaldet i kunnskapsområda og utgjer den sentrale kunnskapsbasen for den nye 
utdanninga. Programplanane skal integrere fagemne, fagdidaktiske og pedagogiske emne i 
kunnskapsområda for å styrke praksistilknytinga og profesjonsperspektivet. 
 
Forskrifta syner omfanget av kunnskapsområda, fordjuping og bacheloroppgåva. Institusjonen 
fastset rekkjefølgje og organisering av kunnskapsområda innafor dei to første studieåra. 20 
studiepoeng skal forsterke læringsutbytte i eitt eller to av eksisterande kunnskapsområde dei to 
første studieåra. Institusjonen kan tilby fleire profilar. Institusjonen fastset rekkefølgja på 
fordjuping, kunnskapsområde og bacheloroppgåva det tredje studieåret. Utdanningsstrukturen 
skal gå fram av programplanane. 
 
15 studiepoeng er minste studiepoengsgjevande eining og minste eksamenseining. Dette er valt 
for å unngå fragmentering av kunnskapsområda, leggje til rette for færre eksamenar og dermed 
styrkje målet om ei heilskapleg og integrert utdanning. 

4.1 Læringsutbytteformuleringar 

På bakgrunn av læringsutbytteformuleringane på forskriftsnivå og i nasjonale retningsliner for 
kunnskapsområda, utviklar institusjonen læringsutbytteformuleringar på programplannivå. 

4.2 Arbeidsformer og vurderingsformer 

Institusjonen har ansvar for at studentane skal møte tilpassa og varierte arbeids-, lærings- og 
vurderingsformer, som sikrar at studentane får god trening både i sjølvstendig arbeid og i 
samarbeid med andre. Studentane skal øvast både i munnleg, skriftleg (bokmål og nynorsk) og 
praktisk framstilling, og skal få erfaring med å nytte digitale verktøy i profesjonssamanheng. 
Oppgåver, vurderings- og dokumentasjonsformer skal integrere praktiske, didaktiske og teoretiske 
perspektiv for å oppnå heilskap, samanheng og relevans i utdanninga. Obligatorisk undervisning og 
arbeidskrav skal gå tydeleg fram i dei einskilde programplanane. Studentane skal få erfaring med 
akademisk skriving og profesjonsrelevante arbeids- og vurderingsformer. Vurderingsformene skal 
hjelpe studentane til å sjå samanheng mellom praksis og teori, samanheng mellom dei ulike 
kunnskapsområda, og bidra til læring og personleg utvikling. 

4.3 Praksis 

Forskrifta fastset rammene for praksis. Praksis skal omfatte minst 100 dagar, der minst 95 skal 
vere i barnehage. Minimum fem dagar skal vere praksis med fokus på overgangen barnehage-
skole. Minimum 75 dagar skal vere i løpet av dei to første studieåra, og minimum 25 dagar i løpet 
av det siste studieåret. Førebuing og etterarbeid til praksis skal ikkje inngå i dei 100 dagane. 
Institusjonane skal tilpasse organisering og innhald av praksis til ulike studentgrupper. Så langt det 
er mogleg, skal studentane gjevast høve til å ha ein av praksisperiodane hos praksislærer av same 
kjønn og ha kontakt med praksis utover dei obligatoriske praksisperiodane. Institusjonen står fritt 
til å auke omfanget av praksis utover dei 100 obligatoriske praksisdagane, til dømes i form av 
observasjonspraksis i grunnskolen eller andre institusjonar som barnehagen samarbeider med. 
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Praksis skal sikre heilskap og samanheng mellom studia til studentane på utdanningsinstitusjonen, 
i praksisfeltet og i vekslinga mellom dei ulike læringsarenaene. 
 
Forskrifta slår fast at praksis skal vere integrert i alle kunnskapsområda og i fordjupinga. I 
programplanane skal læringsutbytteformuleringane styre mål, innhald og arbeidsmåtar i praksis. 
Institusjonen skal syte for at studentane sine erfaringar og problemstillingar frå barnehagen blir 
integrerte med teoretiske og faglege perspektiv i dei einskilde kunnskapsområda. Dette skal bidra 
til å gje studentane både eit erfarings- og eit forskingsbasert grunnlag for yrkesutøvinga. Heilskap 
og samanheng i utdanninga føreset at faglærarar, pedagogikklærarar, praksislærarar, 
barnehageleiarar og studentar deltek i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis. 
 
I følgje forskrifta skal praksis vere rettleia, vurdert og variert. Rettleiing og vurdering av studentar i 
praksis er eit felles ansvar for faglærarar og pedagogikklærarar ved institusjonen og praksislærarar 
og barnehageleiarar. Praksis skal bli vurdert etter skalaen bestått/ikkje bestått med ei avsluttande 
vurdering i kvart studieår. Institusjonens eksamensreglement fastset kor mange gonger ein 
student kan gjennomføre ein praksisperiode.  
 
Praksislæraren skal ha vidareutdanning i rettleiing på minimum 15 studiepoeng. Institusjonen har 
ansvar for å utarbeide ein plan som sikrar at alle praksislærarar tek vidareutdanning innafor 
rettleiing. Utdanningsinstitusjonen bør aleine eller saman med andre institusjonar ha eit samla 
tilbod på minst 30 studiepoeng i rettleiing. 
 
Variert praksis inneber at studentane får erfaring med ulike sider av barnehagelæraryrket i eit 
barnehagefelt prega av endring, mangfald og kompleksitet. Studentane skal få høve til å vere både 
deltakande, utforskande og observerande i pedagogisk verksemd i barnehagen. Studentane skal få 
erfaring med pedagogisk arbeid med barn med ulike føresetnader og behov og ulike 
aldersgrupper. Studentane skal få variert praksis som omfattar planlegging og gjennomføring av 
læringsprosessar, pedagogisk leiing, samarbeid med kollegaer og foreldre, dokumentasjon og 
vurdering. Studentane skal få trening i å reflektere kritisk over eigen praksis og etablerte praksisar 
i barnehagen. 
 
Særskild tilrettelegging av praksis kan vere aktuelt for studentar som vel internasjonalt semester. 
 
Programplanen skal klargjere ansvar og arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjon og barnehage, 
synleggjere ansvar og plikter til studentane i praksisopplæringa og i tillegg ha reglar ved fråvere i 
praksis. Institusjonen og praksisbarnehagane har eit felles ansvar for innhald, kvalitet og vurdering 
i praksis og for progresjon i praksisopplæringa. Praksisbarnehagen skal organisere 
praksisopplæringa i tråd med programplanane. Leiar i barnehagen har det overordna ansvaret for 
å leggje til rette for rammevilkåra for praksisopplæringa. I aktuelle samarbeidsfora mellom 
utdanningsinstitusjonen og praksisbarnehagane skal representantar frå barnehageleiinga delta. 
Institusjonane og praksisbarnehagane skal samarbeide om kvalitet og progresjon i 
praksisopplæringa. 
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Institusjonen, barnehageeigarane og praksisbarnehagane skal etablere eit langsiktig og 
forpliktande samarbeid om praksisopplæringa og innhaldet i utdanninga. Samarbeidet må 
involvere møteplassar mellom fagmiljøa på utdanningsinstitusjonen, barnehageeigarane, 
praksisbarnehagane og studentar. Samarbeidet skal vere formalisert og kan omfatte FoU-prosjekt 
og utveksling av kunnskap og erfaringar som kan inngå i utvikling av barnehagen, 
praksisopplæringa og utdanninga som heilskap. Institusjonen bør så langt råd er syte for at 
praksisbarnehagane samla representerer eit mangfald av barnehagar (til dømes organisering, 
storleik, aldersgrupper, driftsform, gruppesamansetting, pedagogisk profil, geografisk plassering, 
barnehage med samiske barn) for å oppfylle kravet om ein variert praksis. 

4.3.1 Avtaleverk om samarbeid om praksis 

Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksisbarnehage skal vere nedfelt i ein eller fleire 
avtaler mellom utdanningsinstitusjon og barnehageeigar. 
Avtalen(e) skal innehalde følgjande punkt: 
 

• Lengde 

• Formål  

• Rammer  
o Forskrift for barnehagelærarutdanning 
o Nasjonale retningsliner for barnehagelærarutdanning 
o Programplanane ved institusjonen 
o Forskrift for vurdering av skikkaheit 

• Ansvaret til praksisbarnehagen 
o Ansvar og oppgåver til barnehageeigar, barnehageleiar og praksislærar 
o Organiseringa av praksisopplæringa ved den einskilde barnehagen 
o Tidsbruk 

• Ansvaret til lærarutdanningsinstitusjonen 
o Rolle- og oppgåvefordeling internt ved utdanningsinstitusjonen 

• Samarbeidsfora 

• Gjensidig kompetanseutvikling 

• Retningsliner for gjensidig evaluering av praksisopplæring 

• Godtgjering for praksisopplæringa (jf. gjeldande praksislæraravtale) 
 
For praksis som er knytt til grunnskole og eventuelt andre verksemder, skal samarbeidet mellom 
utdanningsinstitusjon og praksisstad vere nedfelt i avtaler mellom utdanningsinstitusjon og 
skoleeigar/verksemdseigar. 

4.4 Bacheloroppgåve 

Bacheloroppgåva skal leggjast til det siste studieåret. Oppgåva skal vere profesjonsretta og byggje 
på kunnskap frå eitt eller fleire av kunnskapsområda og/eller fordjupinga. Arbeidet med 
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bacheloroppgåva skal øve studenten i å planleggje og gjennomføre eit sjølvstendig arbeid i tråd 
med faglege og metodiske krav og forskingsetiske retningsliner. 
 
I samanheng med arbeidet med bacheloroppgåva skal institusjonen gje studentane ei innføring i 
ulike vitskapsteoretiske perspektiv og relevante metodar/arbeidsmåtar innafor forskings- og 
utviklingsarbeid. Arbeidet med bacheloroppgåva skal vere rettleidd, og omfanget av rettleiinga 
skal gå fram av programplanen. Karakteren på bacheloroppgåva skal stå på vitnemålet til 
kandidaten. 

4.5 Fordjuping 

Fordjupingseininga utgjer 30 studiepoeng i det siste studieåret og skal byggje på 
kunnskapsområda. Institusjonen kan tilby fleire fordjupingseiningar. Fordjupinga skal gjere det 
mogleg for studentane å vidareutvikle kunnskapar, ferdigheiter og kompetansar frå eitt eller fleire 
kunnskapsområde. Fordjupinga skal vere relevant for barnehagelæraren si yrkesutøving og skal 
innehalde praksis. Programplanane til institusjonen skal innehalde ei omtale av innhaldet i 
fordjupinga i tillegg til læringsutbytteformuleringar. 
 
Internasjonalt semester kan inngå som fordjuping eller delar av ei fordjuping. For dei studentane 
som vel internasjonalt semester der relevant praksis ikkje inngår, kan det vere nødvendig å leggje 
til rette for alternative praksisformer. 

4.6 Pedagogikken si rolle og plass i utdanninga 

I tidlegare førskolelærarutdanning har pedagogikk vore eit eige lærarutdanningsfag. I den nye 
barnehagelærarutdanninga skal pedagogikk vere integrert i alle kunnskapsområda, til dømes 
innhaldsmessig, didaktisk, metodisk, og/eller for å styrkje praksistilknyting og 
profesjonsperspektivet og bidra til ei heilskapleg og integrert utdanning. Pedagogisk kunnskap er 
mangesidig og omfattar delområde som psykologi, sosiologi, filosofi, didaktikk og idéhistorie, og vil 
på ulike måtar og i ulik grad inngå i dei einskilde kunnskapsområda og i fordjupinga. Pedagogikk 
skal spesielt bidra til studenten sin danningsprosess, personlege vekst og utvikling, analytiske 
ferdigheiter, integrering av teori og praksis, innsikt i vitskapeleg tenkemåte og til etisk refleksjon. 

4.7 Fritak og innpassing 

§ 5 i forskriftas fastset reglar for fritak frå og innpassing av fag/fagområde. 

5 Kvalitetskjenneteikn ved ny barnehagelærarutdanning 
For å kunne vurdere kvaliteten i barnehagelærarutdanninga er det utvikla eit sett av kjenneteikn 
og tilhøyrande indikatorar. Kjenneteikna og indikatorane skal bidra til kontinuerleg utvikling av 
kvaliteten. Institusjonen skal leggje kjenneteikna til grunn for oppfølging og gjennomføring av 
kvalitetssikring og av eventuelle endringar. Kvalitetskjenneteikna gjer det mogleg for 
institusjonane å samanlikne på tvers av institusjonar. Ei barnehagelærarutdanning av høg kvalitet 
skal ha følgjande kjenneteikn: 
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5.1 Faglegheit 

Institusjonen utviklar programplanar som famnar kompleksiteten i profesjonsfeltet, 
kompetansebehovet i barnehagen og mangfaldet i studentgruppa. Undervisningspersonalet har 
høg fagleg kompetanse og held seg fagleg à jour både teoretisk, praktisk og didaktisk. Utdanninga 
blir utvikla i tråd med resultat frå nyare forsking, utviklingsarbeid og fagdidaktisk utvikling. 
Programplanane omtalar undervisnings- og arbeidsformer som tematiserer studentmangfaldet og 
rettar seg mot studentar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og behov. Institusjonane utvekslar 
nye idear til forbetring av utdanninga og samarbeider om å byggje opp sterke faglege miljø. 

5.2 Profesjonsretting 

Gjennom barnehagelærarutdanninga utviklar studentane identitet som barnehagelærar. Alle 
kunnskapsområda er profesjonsretta gjennom integrering av teori og praksis. Utdanninga bidrar 
med ulike aspekt til barnehagelæraren sin mangfaldige profesjonskompetanse, som blant anna 
byggjer på eit integrert syn på omsorg, leik, læring og danning. Undervisninga er praksisnær og set 
teoretisk undervisning i eit anvendt og profesjonsretta perspektiv. Undervisninga utviklar 
studenten si evne til kritisk refleksjon over praksis og evne til å utnytte ny kunnskap i eiga 
profesjonsutøving. Utdanninga førebur studentane på dei krav og forventingar som samfunnet 
stiller til barnehagen ved å forhalde seg aktivt til samfunnet og samfunnsendringar som vedkjem 
barn, familiar, oppvekst og barnehage. Gjennom utdanninga får studentane innblikk i andre 
profesjonar med relevans for arbeidet i barnehagen. 
 
Ein av føresetnadene for profesjonell yrkesutøving er å bruke norsk språk munnleg og skriftleg og 
digitale verktøy på ein kvalifisert måte i ulike samanhenger. Denne kompetansen blir utvikla som 
ein del av ferdigheitene i alle kunnskapsområda. 

5.3 Forskings- og utviklingsorientering 

Utdanninga er forskingsbasert, og programplanane syter for at studentane får innsikt i 
forskingsbasert kunnskap og læringsprosessar. Forskingsbaserte læringsprosessar fremmer 
sjølvstendet til studentane, analytiske ferdigheiter og kritisk refleksjon slik at dei som 
yrkesutøvarar kan bruke ny kunnskap og vidareutvikle både seg sjølve, profesjonen og 
arbeidsplassen. Det inneber også at studentane gjennom bacheloroppgåva får innføring i 
vitskapsteori og metode og gjennomfører eit sjølvstendig forskings- og utviklingsbasert skriftleg 
arbeid. 
 
Den som underviser i barnehagelærarutdanninga, er sjølv aktiv forskar eller del av eit aktivt 
fagmiljø som driv forsking, utvikling og publisering på område som er relevante for 
barnehagelærarutdanninga og barnehagelæraryrket. Utdanningsinstitusjonen prioriterer ressursar 
og stimulerer til forskings- og utviklingsarbeid gjennom aktivt samarbeid med praksisfeltet og FoU-
miljø nasjonalt og internasjonalt. 

5.4 Krav til studentinnsats 

Institusjonen gir studentane ei attraktiv og krevjande barnehagelærarutdanning som er tydeleg på 
studentane sine rettar, plikter og ansvar. Det går fram av programplanen korleis studenten sin 
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arbeidsinnsats blir fordelt på dei forskjellige oppgåvene og læringsformene gjennom 
utdanningsløpet. Læringsmiljøet ved institusjonen blir kjenneteikna ved aktiv studentdeltaking og 
tydelege krav til studentinnsats. Institusjonen legg til rette for og har eit særskilt ansvar for å 
etablere inkluderande praksisar som sikrar at alle studentar får like sjansar i studiet, uavhengig av 
språkleg og kulturell bakgrunn. 

5.5 Styrka praksisopplæring 

Praksis er integrert i alle kunnskapsområda og fordjupinga og inngår i 
læringsutbytteformuleringane i programplanane. Institusjonen skaper heilskap og samanheng i 
utdanninga gjennom ei samordning mellom dei to læringsarenaene. Institusjonen styrkjer 
barnehagelærarutdanninga som profesjonsutdanning ved at teoretisk kunnskap på ulike måtar 
inngår i interaksjon med praksisfeltet. 
 

5.6 Internasjonalisering,  fleirkulturelle og urfolks perspektiv 

Programplanane og undervisninga legg til rette for internasjonalisering ved lærestaden, til dømes i 
form av internasjonalt semester og internasjonale, globale og fleirkulturelle perspektiv i studiet. 
Kunnskap om menneskerettane, ansvarleg livsstil og kunnskap om urfolks rettar. Samisk kultur og 
samfunnsliv er sentralt i denne samanhengen. Internasjonalisering omfattar i tillegg bruk av 
utanlandske gjesteforelesarar og -forskarar, pensum på andre språk enn norsk og/eller pensum 
som tematiserer vestleg etnosentrisk skeivheit. Institusjonen arbeider for å rekruttere 
minoritetsspråklege studentar, og inkludere og støtte studentane gjennom tilpassa arbeids-, 
undervisnings- og vurderingsformer.  
 

5.7 Barnehagelærardanning 

Barnehagelærardanning blir utvikla gjennom solide kunnskapar, ferdigheiter, generell kompetanse 
og fagleg reflektert profesjonsutøving. Utdanningsinstitusjonen legg til rette for ein 
danningsprosess der studentane utviklar etiske og historiske perspektiv på eiga profesjonsrolle og 
kritiske perspektiv på samfunnsrolla til barnehagelærarprofesjonen og oppveksten til barn i eit 
moderne samfunn. Vitskapleg tenking og metode er integrert i utdanninga, og studentane utviklar 
analytiske, metodiske og praktiske ferdigheiter. Tverrfagleg samarbeid og problemløysing utgjer 
viktige læringsformer for studentane. 

6 Indikatorar for ny barnehagelærarutdanning 
Det er utvikla eit sett indikatorar som er forankra i læringsutbytteformuleringane og i 
kvalitetskjenneteikna ved ny barnehagelærarutdanning. Indikatorane er eit internt 
kvalitetsstyringsverktøy for institusjonen, og institusjonen kan utvikle fleire og andre indikatorar. 
 
Indikatorar som er tilknytte kjenneteikna ved barnehagelærarutdanninga går fram av tabellen 
nedanfor. 
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Kvalitetskjenneteikn Aktuelle indikatorar som kan veljast 
1. Faglegheit 
 

I. Undervisningspersonalet har høg fagleg 
kompetanse. 

II. Studieprogramma blir oppdatert 
systematisk, basert på ny kunnskap og 
erfaring. 

III. Dei fagleg tilsette ved institusjonen tek 
del i utviklinga av nasjonale fagmiljø. 

2. Profesjonsretting 
 

I. Bacheloroppgåvene er forankra i 
profesjonsfaglege problemstillingar. 

II. Undervisningspersonalet og 
praksislærarar har systematisk 
samarbeid om innhaldet i utdanninga. 

III. Utdanninga blir gjennomført i kontakt 
med relevante samarbeidspartnarar. 

IV. Programplanen skal sikre systematisk 
arbeid med utvikling av munnleg, 
skriftlig og digital kompetanse til 
studentane. 

3. Forskings- og utviklingsorientering 
 

I. Lærings- og arbeidsformer aktiviserer 
studentane til kritisk, reflektert og 
bevisst tenking. 

II. Institusjonen bidreg aktivt til å utvikle 
FoU-arbeid og publisering på område 
som er relevante for 
barnehagelærarutdanninga og 
barnehagelæraryrket. 

III. Utdanningsinstitusjonen stimulerer 
systematisk til FoU-verksemd som 
involverer praksisfeltet og studentar. 

4. Krav til studentinnsats 
 

I. Programplanane omtalar forventa 
studentinnsats og -deltaking i studiet. 

II. Programplanane synleggjer variasjon i og 
fordeling av arbeids- og 
vurderingsformer gjennom 
utdanningsløpet. 

III. Institusjonen har utvikla fleire strategiar 
for auka gjennomstrøyming av 
studentar. 

5. Styrka praksisopplæring 
 

I. Institusjonen har ein forpliktande plan 
for å vidareutvikle kompetansen til 
praksislærarar. 

II. Praksisbarnehagane representerer eit 
mangfald og gir studentane varierte 
praksiserfaringar. 

III. Praksiserfaringane til studentane blir 
brukte systematisk i undervisninga i alle 
kunnskapsområda. 
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Kvalitetskjenneteikn Aktuelle indikatorar som kan veljast 
6. Internasjonalisering og fleirkulturelle 

perspektiv 
 

I. Institusjonen har student- og 
lærarutveksling gjennom bruk av 
internasjonale samarbeidsavtaler. 

II. Institusjonen nyttar pensum på andre 
språk enn norsk. 

III. Globale, fleirkulturelle og internasjonale 
perspektiv blir tematiserte i pensum og 
undervisning. Samiske forhold og 
samiske barns rettar skal inngå i 
programplanane.  

IV. Institusjonen arbeider systematisk med 
rekruttering av og studieformer retta 
mot minoritetsspråklege studentar og 
studentmangfaldet.  

7. Barnehagelærardanning 
 

I. Programplanane tematiserer danning i 
barnehagelærarutdanninga. 

II. Programplanen integrerer 
vitskapsteoretiske og metodiske 
perspektiv i utdanninga. 

III. Kritisk refleksjon og etiske perspektiv blir 
integrerte i pensum, undervisning og 
praksis. 
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II NASJONALE RETNINGSLINJER FOR KUNNSKAPSOMRÅDER 

Barns utvikling, lek og læring 

Kunnskapsområdet omfatter barns utvikling, lek og læring i et samfunn preget av mangfold, 
endring og kompleksitet. Kunnskapsområdet skal gi forståelse og innsikt som barnehagelæreren 
må ha for å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser. En slik kompetanse 
er viktig for å fremme barns helhetlige utvikling i et inkluderende fellesskap preget av omsorg, 
medvirkning, samarbeid og dialog med foresatte. Forståelsen av barns utvikling må sees i lys av 
historiske, nåtids- og framtidsperspektiver. Barn er selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett 
og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. Leken 
understrekes som en grunnleggende livs- og læringsform med betydning både som egenverdi og 
som grunnlag for allsidig utvikling. Det legges vekt på miljøets betydning for lek, utvikling og læring 
der spørsmål som angår mangfold, etnisitet, urfolk, likeverd, inkludering, likestilling og variasjon 
inngår. Dette kunnskapsområdet vier stor plass til hvordan samhandling og relasjoner mellom 
mennesker danner grunnlag for lek og læring og for utvikling av demokratisk tenking. 
 
Praksis skal gi erfaringer med å bruke teori som grunnlag for kritisk refleksjon knyttet til individ, 
relasjoner og system, og erfaring med planlegging, vurdering og gjennomføring av lek og barns 
lærings- og utviklingsprosesser i møte med barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger. 
Pedagogisk dokumentasjon diskuteres som en ressurs i planlegging, vurdering og nyskaping av 
arbeidet i barnehagen. 
 
Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på ulike emner som lærerutdanningsfaget pedagogikk henter 
fra blant annet psykologi, sosiologi og sosialantropologi. Læreplanteori og didaktikk behandles i lys 
av barnehagens målsetting, innhold og arbeidsformer. Undervisningen skal tydeliggjøre en 
barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forsking knyttet til kunnskapsområdet, der 
praksis inngår som en integrert del. 
 
Læringsutbytte for kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring 
 
KUNNSKAP 
Studenten 
- har kunnskap om aktuelle teorier og forsking om barns utvikling, lek, læring og danning 
- har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og 

kontakt mellom barn 
- har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk 

tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø 
- har kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov særlig knyttet til de 

yngste barna i barnehagen og til overgangen barnehage/skole 
- har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og 

læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk 



16 
 

- har kjennskap til samisk barneoppdragelse 
 
FERDIGHETER 
Studenten 
- kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av 

hvert enkelt barn og framstå som en bevisst rolle- og språkmodell både for barn og i samarbeid 
med personale og foresatte 

- kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en helhetlig og sammenhengende måte 
som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning 

- kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av 
praksiserfaringer, teori og forsking 

- kan analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt 
mangfold og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn i samarbeid med 
foresatte 

- kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk 
i allsidige leke- og læringsopplevelser 

 
GENERELL KOMPETANSE 
Studenten 
- kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og 

teoretiske problemstillinger 
- kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og 

læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet 
-  
- kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns integritet basert på forståelse av 

demokrati, likeverd og likestilling 
- kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til 

pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning 
- kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn 
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Samfunn, religion, livssyn og etikk 

Kunnskapsområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og særskilte 
verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold. Verdiene i barnehagens formålsparagraf er bredt 
forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen og bidra til barnehagens 
forebyggende funksjon. Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, 
barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. 
Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn utgjør 
forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, internasjonale 
konvensjoner, lovverk, mangfold og likestilling grunnleggende tyngdepunkter. Sentrale temaer i 
kunnskapsområdet er barns oppvekstvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet 
og barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige 
livssituasjoner. 
 
Kunnskapsområdet fokuserer på samfunnskunnskap og etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse 
livssyn og kulturenes fortellinger og tradisjoner. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, 
livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte 
mennesker fra ulike kulturer. Faget skal bidra til kjennskap om samenes historie som urfolk, og gi 
kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv. 
 
Etisk og filosofisk grunnlagstenking med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger 
skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets 
væremåte i møte med barn og foresatte. 
 
Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, RLE, og pedagogikk. 
Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forsking 
knyttet til kunnskapsområdet, der praksis inngår som en integrert del. 
 
Læringsutbytte for kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk 
 
KUNNSKAP 
Studenten 

- har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et 
flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter  

- har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, 
likestilling og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i 
historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv 

- har kunnskap om barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner 
samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser 

- har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn 
og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenking og etisk veiledning 

- har kunnskap om barns rettigheter, internasjonale konvensjoner samt lover og forskrifter 
som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn 
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FERDIGHETER 
Studenten 

- kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag 
- kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med 

barnehagens formålsbestemmelse 
- kan formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for 

markering av høytider og merkedager 
- kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål 
- kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis 

 
GENERELL KOMPETANSE 
Studenten 

- kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål 
og begrunne sine handlingsvalg 

- har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og 
tverretatlig i barnehagen 

- kan samarbeide med barns foresatte 
- kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning 
- har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse 

sammenhengene til praksis 
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Språk, tekst og matematikk 

Kunnskapsområdet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle 
utvikling. Disse utviklingsområdene er viktige for barns lek og læring og er avgjørende for at barn 
kan utvikle relasjoner til andre mennesker og fungere sosialt i et flerspråklig og flerkulturelt 
samfunn. Innholdet i kunnskapsområdet dreier seg om barns språk og språkutvikling, 
barnelitteratur og mediekultur og barns matematiske meningsskaping, kreative undring og 
problemløsing. Kunnskapsområdet fokuserer på barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi barn 
varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. 
Kunnskapsområdet belyser temaer knyttet til overgangen barnehage/skole.  
 
Kunnskapsområdet kombinerer teoretisk og praksisnær kunnskap om språk- og 
matematikkutvikling samt kartlegging og vurdering. Språklige og matematiske praksiser er til stede 
i barns lek og utforsking. Kunnskapsområdet legger vekt på at barnehagelæreren forholder seg 
aktivt til lærings- og danningspotensialet i disse praksisene. 
 
Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene norsk, matematikk og pedagogikk. 
Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forsking 
knyttet til kunnskapsområdet, der praksis inngår som en integrert del. 
 
Læringsutbytte for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk 
 
KUNNSKAP 
Studenten 

- har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og 
språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv, 

- har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sjangrer fra muntlige 
fortellertradisjoner og moderne tekst- og mediekulturer 

- har kunnskap om betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk, språk og 
språkmangfold 

- har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn, og matematikk som 
verktøy for systematisk utforsking og tenking 

- har kunnskap om lekens betydning for språk- og matematikklæring 
- har kjennskap til samisk fortellertradisjon 

 
FERDIGHETER 
Studenten 

- kan observere, legge til rette for, kartlegge og følge opp barns språk- og 
matematikkutvikling 

- er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling og læring i 
arbeid med barnehagens innhold 
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- kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig 
utforsking, fortelling og høytlesing og sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens 
tekstformidling 

- kan veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer, matematiske 
problem, symboler og sammenhenger 

- kan bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet 
 

GENERELL KOMPETANSE 
Studenten 

- kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk 
- kan kommunisere og drøfte faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte 

og eksterne samarbeidspartnere 
- forholder seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og 

matematikk 
- mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i 

profesjonssammenheng 
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Kunst, kultur og kreativitet 

Kunnskapsområdet legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og 
uttrykk gjennom ulike sansemedier. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å 
arbeide med barns møte med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. En viktig side ved denne 
kompetansen er å bruke digitale medier på kreative og reflekterte måter. Utvikling av studentens 
estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt samt evne til å 
reflektere over innholdet i kunnskapsområdet i et kjønns- og likestillingsperspektiv. 
Kunnskapsområdet gir også innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner, 
herunder urfolkstradisjoner, og estetiske opplevelser, åpne for nyskaping og inspirere barn i deres 
lek, læring og skapende virksomhet. Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, 
omsorg, læring og danning. 
 
Utdanningen skal gi studenten erfaring med kunstfaglige, kulturfaglige og estetiske praksiser i 
barnehagen. Det legges vekt på innsikt i kunnskapsområdets muligheter og egenverdi, og som 
medierende redskap i andre kunnskapsområder. Utdanningen skal gjøre studenten i stand til å 
samarbeide med ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet.  
 
Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, forming og 
pedagogikk. Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk 
forsking knyttet til kunnskapsområdet, der praksis inngår som en integrert del. 
 
Læringsutbytte for kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet 
 
KUNNSKAP 
Studenten 

- har innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, 
læring og danning 

- har kunnskap om ulike syn på kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser 
- har kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier i estetiske sammenhenger, og om 

motivasjon, identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst- og kulturfaglige områder 
- har kunnskap om barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende 

arbeid innen digital og to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske 
dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling 

- har kunnskap om barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og 
har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer 

 
 
 
 
FERDIGHETER 
Studenten 
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- kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske 
prosesser med og for barn 

- kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, 
utforsking, skaperglede og lek 

- kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling 
- kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring 
- kan anvende, eller kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige 

håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn 
 
GENERELL KOMPETANSE 
 Studenten 

- ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og 
kulturarenaer 

- har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske 
uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn. 

- forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns 
utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og 
mestringsfølelse 

- kan ivareta kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og 
kunst- og kulturformidling i barnehagen.  

- forstår utviklingsarbeid og forsking som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige 
arbeidet i barnehagen 
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Natur, helse og rørsle  

Kunnskapsområdet omfattar helse i vid forstand, rørsle og samspel med naturen. Barn er 
kroppslege i sin veremåte, og det er mellom anna gjennom kropp og rørsle barn blir kjent med seg 
sjølve og verda rundt seg. Sosiale relasjonar mellom barn og mellom barn og vaksne i barnehagen 
heng mellom anna saman med felles kroppslege og rørslemessige erfaringar og opplevingar i 
naturen. Det er nær samanheng mellom forholdet barnet har til kroppen, sjølvoppfatninga og den 
emosjonelle utviklinga. 
 
Kunnskapsområdet skal gi studentane grunnlag for å ivareta barns helse og behov for rørsle, mat 
og omsorg. Vidare skal studentane lære korleis barn gjennom undring, utforsking og utfordrande 
leik i ulike miljø, kan ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen, slik at dei får eit grunnlag for å 
bidra til berekraftig utvikling. Sentralt i dette arbeidet er friluftsliv, naturoppleving og rørsleglede, 
mellom anna kjennskap til samisk årstidskalender og de åtte årstidane. Ein viktig del av 
profesjonskompetansen er å kunne observere, analysere og forstå utviklinga og kroppslege 
leikekulturar hos barn og bruke dette til å inspirere og motivere barn til å vere fysisk aktive i ulike 
miljø. Profesjonskompetansen inneber også å ivareta og fremme barns helse i vid forstand, og å 
kunne leggje til rette for eit variert og sunt kosthald i barnehagen. Undervisninga i 
kunnskapsområdet er i stor grad praktisk retta der studentane er aktive og undersøkjande. 
Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns kroppslegheit og opplevingar av fysiske 
fenomen og organismar i naturen som sentrale element i barn sine danningsprosessar i 
barnehagen. 
 
Kunnskapsbasen byggjer i hovudsak på lærarutdanningsfaga naturfag, fysisk fostring og 
pedagogikk. Undervisninga skal tydeleggjere ei barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk 
forsking knytt til kunnskapsområdet, der praksis inngår som ein integrert del. 
 
Læringsutbytte for kunnskapsområdet natur, helse og rørsle 
 
KUNNSKAP 
Studenten 

- har kunnskap om korleis barn gjennom kropp og sansar lærer om verda og forstår seg sjølv 
- har kunnskap om korleis barn lærer i samspel med miljøet og korleis ein kan initiere og 

støtte opp om barns eigeninitierte læringsprosessar 
- har kunnskap om naturen, kroppsleg leik, kosthald og helse i fleirkulturelle perspektiv, og 

korleis dette mangfaldet inngår i ein heilskap i barnehagen,  
- har kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfald og berekraftig utvikling 
- har kunnskap om helsefremjande arbeid, ergonomi, motorikk og fysisk og psykisk utvikling 

hos barn 
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FERDIGHETER 
Studenten  

- kan utforske naturen og eksperimentere med fenomen i den fysiske verda og med 
kvardagsteknologi saman med barn 

- kan velje og bruke hensiktsmessige materialar, råvarer, teknikkar og reiskapar i praktisk 
arbeid med barn og gjere nytte av lokale naturressursar 

- kan reflektere over og ta omsyn til ulike kulturelle perspektiv i arbeidet med helse, natur og 
rørsle 

- kan planleggje, gjennomføre og vurdere behov for fysisk aktivitet, kvile, varierte måltid og 
god hygiene for barn i barnehagen 

- kan vurdere risiko av leikemiljø og saman med barn skape og bruke ulike rom og miljø inne, 
ute og i naturen samt leggje til rette for barns risikomeistring 

 
GENERELL KOMPETANSE 
Studenten 

- er medverkande og inspirerande saman med barn i deira rørsleleik og naturopplevingar 
- kan analysere og kritisk reflektere over kjønn, likestilling, likeverd, kulturelt mangfald, 

barnehagens rutinar, kosthald og rørsleaktivitetar som sentrale livskvalitetar og 
helsefremjande faktorar i barnehagen 

- kan orientere seg i og bruke nærmiljøets mogelegheiter for naturfagleg utforsking og rørsle 
saman med barn 

- kan ivareta eiga helse i arbeidet i barnehagen 
- kan utarbeide rutinar for tryggleik i barnehagen og utføre førstehjelp 
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Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

Kunnskapsområdet tematiserer pedagogisk ledelse i barnehagen, personalledelse og ledelse av 
endrings- og utviklingsprosesser i et mangfoldig barnehagemiljø samt samarbeid med foresatte og 
eksterne instanser. I kunnskapsområdet vektlegges forståelse av hvordan lederhandlinger kan 
bidra til å styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena og sikre et likeverdig og inkluderende 
fellesskap for barn, foresatte og personale. Veiledning og ledelse av barns og medarbeideres 
læringsprosesser har en sentral plass samt bruk av ulike metoder og verktøy som egner seg for å 
utforme strategier, igangsette og lede utviklingsarbeid. Innholdet bygger på den kompetansen 
studenten har opparbeidet seg gjennom arbeidet med de fem andre kunnskapsområdene. 
 
Kunnskapsområdet belyser endring og utvikling som skjer organisatorisk og individuelt knyttet til 
pedagogisk arbeid i barnehagen. Refleksjon og evne til å se pedagogiske praksiser på nye måter og 
begrunne og videreformidle disse, er grunnleggende i dette kunnskapsområdet. Sentrale begrep i 
slik refleksjon vil være kultur, makt, urfolk, ledelse, medvirkning og demokrati. Praksis er en 
integrert del av arbeidet ved at studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et konkret 
utviklingsarbeid i praksis. Erfaringene skal danne grunnlag for refleksjon knyttet til begrepene 
ledelse, endring og utvikling. 
 
Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag. 
Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forsking 
knyttet til kunnskapsområdet, der praksis inngår som en integrert del. 
 
Læringsutbytte for kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 
 
KUNNSKAP 
Studenten: 

- har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og 
internasjonale konvensjoner 

- har kunnskap om relevant forsking, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og 
utviklingsarbeid 

- har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike 
forutsetninger 

- har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i 
barnehagen 

- har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale 
 
 
 
 
FERDIGHETER 
Studenten 
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- kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og 
pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte 

- kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og 
barnehagelærerprofesjonen 

- kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, 
dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid 

- kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser 
- kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av 

barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk 
 
GENERELL KOMPETANSE 
Studenten 

- kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens 
praksis 

- har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte 
og personale 

- kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere 
- kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og 

utviklingsarbeid 
- kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke 

ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling 
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