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Navn 

 
 
 
 
Barn, barndom og barnehage 

Nynorsk navn Barn, barndom og barnehage 
Engelsk navn  Children, Childhood and Childhood Education and Care 
Studiepoeng  30   
Heltid / deltid  Deltid 
Type studium  Videreutdanning på masternivå  
Antall semester  2 
Startsemester  Høst 2015  
Kostnader   
Opptak Lokalt opptak evt. via NTNU  
Emneansvarlige   Tora Korsvold og Monica Seland  
Gjelder for studentkull  2015 – 2016  

 

Kort om studiet 
Studiet har som mål å gi fordypning i nyere forskning og ulike teoretiske og filosofiske perspektiver 
på barn, barndom og barnehage, i et historisk og samtidig perspektiv. Med barn menes i hovedsak 
barn under skolealder. Fenomener som omsorg og lek, læring og danning, demokrati og mangfold vil 
bli drøftet i lys av ulike teoretiske perspektiv, forskning, utvalgte emner fra idéhistorien og nyere 
barnehagepolitiske diskurser. 

Dette studiet er en videreutdanning på masternivå. Studiet kan inngå som et emne i master i 
pedagogikk, studieretning for førskolepedagogikk som er et samarbeid mellom NTNU og DMMH. 
Studiet vil da inngå som den obligatoriske delen.  

For mer informasjon om masterstudiet i pedagogikk, studieretning for førskolepedagogikk, se 
Studiehåndboka for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU: 
http://www.ntnu.no/svt/studier/studiehandbok/ og DMMH’s hjemmeside 
http://dmmh.no/studier/master/forskolepedagogikk . 

 

Målgruppe 
Dette studiet henvender seg til studenter både med og uten erfaring fra arbeid med barn i barnehage 
eller andre institusjoner for barn, som ønsker en videre teoretisk fordypning i studiets temaer.  
 

Opptakskrav  

Opptakskravet er enten fullført og bestått treårig førskolelærer- / barnehagelærerutdanning eller 
annen relevant profesjonsutdanning, for eksempel allmennlærer, barnevernspedagog- eller 
sosionomutdanning, eller en bachelorgrad med fordypning i pedagogikk på minimum 90 
studiepoeng. 
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Studiets nivå, varighet og omfang 
Studiet er et deltidsstudium på masternivå og består av 30 studiepoeng organisert som to delemner, 
hver på 15 studiepoeng, fordelt på høst- og vårsemester. Studiet er samlingsbasert og 
undervisningen er lagt til faste todagers samlinger gjennom studieåret. Datoene kunngjøres på 
DMMH’s nettsider senest 1.juni. 

 

Læringsutbytte 
Studenten skal etter gjennomført studie på 30 studiepoeng ha kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse innenfor faget som gjør at studenten:  
 
Kunnskap:  

• Har inngående kunnskap innenfor fagområdet barn, barndom og barnehage  
• Kan analysere og drøfte faglige problemstillinger knyttet til barn og barnehage i et samtidig 

og historisk perspektiv  
 
Ferdigheter:  

• Har opparbeidet ferdigheter i å analysere og kritisk drøfte forskning og ulike perspektiver på 
barn, barndom og barnehage, og evner å se sammenheng mellom teoretisk og praktisk-
pedagogisk kunnskap 

• Kan analysere og drøfte relevante etiske problemstillinger knyttet til barn og barnehage  
• Kan analysere og kritisk drøfte barnehagepolitiske tema og hvordan de kan få konsekvenser 

for pedagogiske praksiser  
 
Generell kompetanse: 

• Kan kommunisere muntlig og skriftlig om faglige problemstillinger og behersker fagområdets 
uttrykksformer 

• Har utviklet generell kompetanse og respekt for vitenskapelige verdier, slik som åpenhet, 
presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og 
meningsytringer  

Oppbygging og sammensetning 
Semester Emne 

1.  semester høst MVBBB6000 Barn og barndom, 15 stp 

2. semester vår MVBBBB6100 Barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv, 15 stp  

 
Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, studentfremlegg, diskusjoner, 
veiledning, gruppeoppgaver og selvstendig arbeid. 

Studiet innbefatter flere obligatoriske arbeidskrav og individuell skriftlig eksamen.  
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Det er krav om at studentene er til stede 50 % av den ordinære undervisningen. Dette er begrunnet i 
nyere syn på læring der kunnskapen utvikles gjennom dialog, diskusjoner og i samarbeid mellom 
medstudenter og faglærere. Derfor vektlegges en dialogisk forelesningsform med studentaktivitet 
som fordrer tilstedeværelse.  

 

Innpassing 
Studiet «Barn, barndom og barnehage» kan innpasses i  masterprogrammet i pedagogikk, 
studieretning for førskolepedagogikk ved NTNU. 

 
Kvalifikasjon 
Det utstedes karakterutskrift. Når begge delemner er bestått kan kursbevis utstedes. 
Studenter som har fullført masterprogrammet i førskolepedagogikk får utstedt vitnemål fra NTNU. 
 

Emnebeskrivelser 

MVBBB6000 Barn og barndom 

Emnekode MVBBB6000 
Emnenavn Barn og barndom 

Barn og barndom 
Children and Childhood 

Faglig nivå Master 
Omfang 15 stp 
Undervisningssemester Høst 
Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Se opptakskrav 
Anbefalte forkunnskaper  
Emneinnhold I dette emnet presenteres og drøftes nyere forskning og ulike 

perspektiver på lek, læring, omsorg og danning. Anerkjennelse, 
trivsel og jevnaldringskultur er også sentrale begrep i studiet. 
Gjennomgående er forestillingen om at det ikke finnes en 
universell teori om hva barn og barndom er, men flere, og at disse 
er sosialt konstruerte. Studentene utfordres til faglig og kritisk 
refleksjon og diskusjon, muntlig og skriftlig. 

Forventet læringsutbytte  Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om nyere forskning og ulike 
teoretiske perspektiv på barns lek, læring og 
danningsprosesser, og kan drøfte kompleksiteten i og 
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forholdet mellom disse 

• Kan analysere og drøfte faglige problemstillinger knyttet til 
ulike forståelser av omsorg, trivsel og anerkjennelse  

• Kan drøfte og kritisk vurdere forestillinger om sosiale 
konstruksjoner av barn og barndom 

• Kan analysere og drøfte hvordan ulike forståelser av omsorg og 
lek, læring og danning kan få konsekvenser for pedagogiske 
praksiser 

Arbeidsformer- og 
læringsaktiviteter 

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, 
seminarer og diskusjoner, studentfremlegg og veiledning på tekst. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man 
kan fremstille seg til eksamen: 
 
Arbeidskrav 1: 50 % oppmøte til ordinær undervisning 
Arbeidskrav 2: Individuell, skriftlig oppgave med obligatorisk 
veiledning (se egen presiseringsinstruks)  
 

Vurderingsordning Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell skriftlig 
hjemmeeksamen 

100 % 30 timer 
(se nedenfor) 

Alle A-F Ekstern  
og 
intern 

Høst 

Emneansvarlige Monica Seland og Tora Korsvold 

Supplerende opplysninger Varighet 30 timer på hjemmeeksamen betyr at oppgaven gis 
kl.09.00 på dag én, og leveres inn kl 15.00 på dag to. 

 

 

MVBBB6100 Barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv 
Emnekode MVBBB6100 
Emnenavn Barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv 

Barnehagen i eit historisk og samtidig perspektiv 
Norwegian Early Childhood Education and Care in Historic and 
Contemporary Perspectives 

Faglig nivå Master 
Omfang 15 stp 
Undervisningssemester Vår 
Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav  
Anbefalte forkunnskaper Emnet «MVBBB6000 Barn og barndom» 
Emneinnhold Emnet gir en fordypning i nyere forskning om og ulike perspektiver 

knyttet til barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv. 
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Sentrale tema her er bl.a. de yngste barnas institusjonsliv, 
demokrati og medvirkning, media og barns forbruk. Også 
barnehagen som flerkulturell barndomsarena er et viktig tema her. 
Emnet vil utfordre studentene til faglig og kritiske analyser og 
drøfting av barnehagefaglige problemstillinger i lys av 
barnehagepolitiske diskurser. 

Forventet læringsutbytte  Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om nyere forskning og faglige 
problemstillinger knyttet til de yngste barnas liv i barnehagen 

• Har inngående kunnskap om nyere forskning og faglige 
problemstillinger knyttet til barns bruk av media, forbruk og 
barnehagen som flerkulturell barndomsarena 

• Har inngående kunnskap om og kan kritisk reflektere over 
barns rettigheter og barnehagen som demokratisk 
danningsarena 

• Kan gjennomføre en selvstendig, avgrenset, empiribasert 
semesteroppgave under veiledning og i tråd med gjeldende 
forskningsetiske retningslinjer 

Arbeidsformer – og 
læringsaktiviteter 

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, 
seminarer og diskusjoner, studentfremlegg og veiledning på tekst. 

Emnet omfatter og vurderes på bakgrunn av en semesteroppgave. 
Denne kan betraktes som et forprosjekt til en eventuell master-
oppgave. Oppgaven skal ta utgangspunkt i en egendefinert 
problemstilling med bakgrunn i emnets pensum og skal gi 
studentene erfaring med å skrive en vitenskapelig tekst basert på 
egenprodusert empiri. Oppgaven skal inneholde drøfting av 
pedagogiske spørsmål med vekt på emnets innhold. Se egen 
presiseringsinstruks for nærmere detaljer. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man 
kan fremstille seg til eksamen: 
 
Arbeidskrav 1: 50 % oppmøte til ordinær undervisning 
Arbeidskrav 2: Veiledning på semesteroppgaven 
Arbeidskrav 3: Muntlig presentasjon av semesteroppgaven 
 

Vurderingsordning Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell skriftlig 
semesteroppgave 

100 % Se  
presiserings-
instruks 

Alle  A-F Ekstern 
og intern 

Vår 
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Emneansvarlige Tora Korsvold og Monica Seland 
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