
Videreutdanning i Aktivitetspedagogikk, 2022-2023 
Modul 2: Barns sosiale kompetanse og lekbasert læring  
Modulen vektlegger kunnskap om sosial kompetanse og lekbasert læring.  Kunnskap om hvordan 
personalets deltakelse og veiledning i lek kan støtte opp om barnas trivsel, lyst til å leke, lære, 
utforske og mestre står sentralt. Arbeidet med læringsstøtte, leksehjelp og språkstimulering 
vektlegges. Modulen vil gi kunnskap om betydningen av tilhørighet, vennskap og inkludering i en 
aktivitetsskole med et stort mangfold av elever.  Den helsefremmende og forebyggende funksjonen 
AKS har for både fysisk og psykisk helse, og for å ivareta elevens livsmestring blir vektlagt. 

Læringsutbytteformuleringer:                                                                                                                     
Kunnskaper:  

• Studenten skal ha kunnskap om emosjonell og sosial utvikling 

• Studenten skal ha kunnskap om inkluderende lekemiljøer og ulike lekeutrykk 

• Studenten skal ha kunnskap om betydningen av vennskap og inkludering 

• Studenten skal ha kunnskap om betydningen av kommunikasjon og språk for lek og læring.  

• Studenten skal ha kunnskap om faktorer som får betydning for opplevelsen av livsmestring                                                                                                                                 

 

Rammer for samlingene:  

20. September:                                                                                                                                                    
- Autoritative klima i møte med utfordrende atferd, Pål                         

25. Oktober:    

 - Generell del i Fagfornyelsen-folkehelse og livsmestring, Kari      

23. November:                                                                                                                                                       
- Pedagogiske prinsipper, arbeid med språk og grunnleggende ferdigheter, Gunn  

18. Januar: 

- Et omsorgsfullt og helhetlig lekemiljø - sosio-emosjonell utvikling,  Svanaug                                                                                                
- Samarbeid og sammenheng , Ellen 

14. Mars:  

-Inkludering og vennskap, Ida  

 

10. Mai:    

-Eksamen, muntlig fremstilling                                                                                                                                          

11. Mai:  

-Videreføring av innovasjonsarbeid -studenter, AKS-ledere og rektorer deltar, Pål                                      
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