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Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet Barn, barndom, barnehage består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over 

to semestre.  

 

 
 
Navn  
Nynorsk navn 

 
 
Barn, barndom, barnehage  
Barn, barndom, barnehage 

Engelsk navn  Children, Childhood, Early Childhood Education and 
Care 

Studiepoeng  30   
Heltid / deltid  Deltid 
Type studium  Videreutdanning  
Antall semester  2 
Startsemester  Høst 2014  
Kostnader  
Opptak                                                           Lokalt opptak 
Faglige kontaktpersoner  Tora Korsvold og Monica Seland 
Gjelder for studentkull  2014 – 2015  
  

Kort om studiet 
Formålet med studiet er å gi studentene en oversikt over og kunnskap om nyere forskning og 

teoretiske perspektiv på barn, barndom og barnehage. Studentene skal bli i stand til å vurdere 

vitenskapelige arbeid, og selv planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid gjennom 

arbeidet med arbeidskrav som er knyttet til studiet. 

Begrep som omsorg og lek, læring og danning vil bli drøftet i emnet Barn, barndom, barnehage 30 stp 

i lys av sentrale teoretiske perspektiv, utvalgte emner fra idéhistorien og nyere barnehagepolitiske 

diskurser. I tillegg gir studiet fordypning i temaer som: 

 Barn og barndom som sosial konstruksjon 

 Barnehagen og kulturelt mangfold 

 Medvirkning og demokrati i barnehagen 

 De yngste barna i barnehagen  

Det er ønskelig at studentene er til stede i store deler av 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.  

Studieprogrammet kan innpasses i master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk ved NTNU. 

Studiet vil da kvalifisere til forsknings- og utviklingsarbeid innen dette feltet. For mer informasjon om 

dette studiet samt søknadsfrister og opptakskrav se http://www.ntnu.no/studier/mfped/om.  
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Videre studier 

Se http://www.ntnu.no/studier/mfped 

Målgruppe 
Studiet henvender seg til studenter med barne- og oppvekstfaglig bakgrunn, som førskolelærere, 

lærere, sosionomer, barnevernspedagoger, og studenter med bachelorgrad i pedagogikk. Studiet 

kvalifiserer blant annet til arbeid med pedagogisk-administrative oppgaver i skole- og 

barnehagesektoren på enhets,- kommune- og fylkesnivå.  

Studiet inngår som en obligatorisk del for studenter som skal ta master i pedagogikk, studieretning 

Førskolepedagogikk.  

Opptakskrav  
Treårig førskolelærerutdanning eller tilsvarende (for eksempel barnevernspedagogutdanning, 

grunnskolelærerutdanning eller sosionomutdanning) eller annen faglig relevant utdanning.    

 

Se http://www.ntnu.no/studier/mfped/opptak 

 
Rangering 
Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 4 i forskrift om opptak, eksamen og vurdering av praksis 
ved Dronning Maud Minnes Høgskole. 
 
For studenter som søker opptak til master i førskolepedagogikk gjelder egne opptaks- og 
rangeringsregler. For mer informasjon om dette se http://www.ntnu.no/studier/mfped/opptak.  
 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre.  

Omfang og arbeidsbelastning 

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.  

Læringsutbytte 

Studenten skal etter gjennomført studieprogram ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 

innenfor faget som gjør at student: 

 

 har inngående kunnskap innenfor fagområdet barn og barndom, 

og om barnehagens plass i samfunnet 

 har opparbeidet ferdigheter i å analysere forskning på barn, barndom og barnehage, og evne 

til å se sammenheng mellom teoretisk og praktisk-pedagogisk kunnskap 

 har generell kompetanse i og respekt for vitenskapelige verdier, slik som åpenhet, presisjon, 

etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og 

meningsytringer  

 

http://www.ntnu.no/studier/mfped
http://www.ntnu.no/studier/mfped/opptak
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Oppbygging og sammensetning 

Studieprogrammet Barn, barndom, barnehage er organisert som deltidsutdanning. Det er 

samlingsbasert, og hvor undervisningen er lagt til fastlagte datoer gjennom studieåret, og som 

kunngjøres senest ved opptak til studiet.  

 

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 

Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning og 

selvstendig arbeid med ulike oppgaver. 

Innpassing 
Studieprogrammet Barn, barndom, barnehage er en obligatorisk del av Masterprogrammet i 

pedagogikk, studieretning for førskolepedagogikk. 

Kvalifikasjon 
Det utstedes karakterutskrift. Studenter som har fullført masterprogrammet får utstedt vitnemål fra 
NTNU. 
 

Emnebeskrivelser 

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 Emnet vil ta sikte på å drøfte ulike idéhistoriske og 

vitenskapsteoretiske perspektiver på lek, læring, omsorg og 

danning. Sentralt står forestillingen om at det ikke finnes en 

universell teori om hva barn og barndom er, men flere. 

Studiet tar sikte på at studenten skal få øvelse i faglig 
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refleksjon omkring dialogiske møter og omsorg. Det legges 

også vekt på ulike perspektiver på barns meningsskaping. 

Forventet læringsutbytte  

 Studenten har inngående kunnskap om omsorg og 

lek, læring og danning i lys av nyere syn på barn og 

barndom 

 Studenten har inngående kjennskap til barns 

meningsskaping og barns uttrykk 

 Studenten kan drøfte forestillinger om sosiale 

konstruksjoner av barn og barndom 

 Studenten har oversikt over og kunnskap om nyere 

forskning og teoretiske perspektiver i forhold til barn, 

barndom, barnehage 

Arbeidsformer – og 
læringsaktiviteter 

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, 

seminarer og diskusjoner, studentrespons og individuell 

skriftlig veiledning på tekst. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før 
man kan fremstille seg til eksamen: 
 
Arbeidskrav : Individuell skriftlig oppgave med obligatorisk 
veiledning 

Vurderingsordning Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell skriftlig 
eksamen 

100 % 6 t  A-F Ekstern  
og 
intern 

Høst 

Emneansvarlig Monica Seland 
 
 
 

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 Se opptakskrav 

Anbefalte forkunnskaper Det anbefales at emnet «MVBBB6000 Barn og barndom» er avlagt 
og bestått før en går videre til «MVBBB6100 Barnehagen i et 
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historisk og samtidig perspektiv» 

Emneinnhold Emnet vil ta sikte på å drøfte ulike idéhistoriske og 

vitenskapsteoretiske perspektiver på barn og barndom. Studiet vil 

gi en fordypning i ulike perspektiver på små barns institusjonsliv, 

og drøfte dette i lys av dagens barnehagepolitiske situasjon. 

Studiet tar sikte på at studenten skal få øvelse i selvstendig faglig 

analyse og drøfting av barnehagepolitiske eller andre temaer. 

Demokrati og medvirkning, media og barns forbruk gjøres til tema. 

Emnet skal også gi en innsikt i dilemmaer og utfordringer knyttet 

til barnehagen som flerkulturell barndomsarena, og ulike 

perspektiver på de yngste barna i barnehagen. 

Forventet læringsutbytte  
 

 Studenten har inngående kunnskap om barnehagen i et 

samtidig og historisk perspektiv 

 Studenten kan avvende kunnskap om barnehagen som 

flerkulturell barndomsarena 

 Studenten har tilegnet seg ulike perspektiver på de 

yngste barna i barnehagen 

 Studenten kan analysere og drøfte barnehagepolitiske 

tema 

  Studenten har oversikt over og kunnskap om nyere 

forskning og teoretiske perspektiver i forhold til barn, 

barndom, barnehage 

Arbeidsformer – og 
læringsaktiviteter 

Emnet omfatter og vurderes på bakgrunn av en semesteroppgave. 

Denne kan betraktes som et teoretisk og/eller empirisk forprosjekt 

til eventuell masteroppgave. Oppgaven skal ta utgangspunkt i en 

relevant problemstilling med bakgrunn i emnets pensum og skal gi 

studentene erfaring med å skrive en vitenskapelig tekst. Oppgaven 

skal bestå av en drøfting av pedagogiske spørsmål med vekt på 

emnets innhold der bevissthet om barnehagebarn og barndom 

kommer til uttrykk. Semesteroppgaven leveres på itslearning. 

Obligatoriske arbeidskrav Arbeidskrav 1: Veiledning på semesteroppgaven 

Arbeidskrav 2: Muntlig presentasjon av semesteroppgaven 

Vurderingsordning Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell skriftlig 
semester-oppgave 

100 % Se 
presiserings-
instruks 

 A-F Ekstern 
og intern 

Vår 

Emneansvarlig Monica Seland 
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