
Barnekonvensjonen i Norge – barns menneskerettigheter 
Convention on the the right of the child – Childrens’ human rights in Norway   

Innhold 

Studiet er et nettbasert studium som omhandler FNs 
internasjonale konvensjon om barnets rettigheter 
(Barnekonvensjonen). I tråd med FNs anbefalinger til  
Norge  passer  studiet særlig godt for alle 
yrkesgrupper som arbeider med og for barn og unge 
under 18 år , som  bla. lærere, ansatte i barnehage og 
SFO, helsepersonell, barnevernspedagoger, 
sosionomer og forvaltning i fylkeskommune og 
kommune, samt medarbeidere i frivillige 
organisasjoner. 

 
Emnet skal introdusere studentene for sentrale 
spørsmål knyttet til at barn er individer med 
selvstendige menneskerettigheter basert på 
internasjonale konvensjoner og Barnekonvensjonen 
som norsk lov. Det er et mål å gi studentene en 
innføring i Barnekonvensjonens bestemmelser og 
hvordan rettighetene står i dynamisk forhold til 
hverandre. Videre skal studenten utforske og 
reflektere over barnets behov og rett til beskyttelse 
så vel som øves i å se barnet som aktør i 
medvirkningsprosesser og demokratiutvikling. Et 
overordnet mål er å styrke rettighetsperspektivet 
relatert til barns ulike oppvekstarenaer. 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet 

• ha kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger knyttet til barnets 
menneskerettigheter 

• ha god innsikt i verdiene, forankringen og grunnprinsippene for Barnekonvensjonen og 
kunne relatere disse til barns oppvekstkår i Norge 

• ha god innsikt i artiklene som omhandler barnets beste, rett til beskyttelse, ikke-
diskriminering og barn og unges rett til å bli hørt i alle sammenhenger som angår dem, og 
til sentrale utfordringer dette reiser i aktuelle sammenhenger, både for barn generelt og 
for sårbare grupper spesielt  

Emnekode: MIKA-321 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nettbasert  

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Krav til forkunnskaper: 
Bachelorgrad eller tilsvarende 

Kvalitetssystemet: Som et ledd i 
kvalitetssikringssystemet blir emnet 
regelmessig evaluert. 



• ha kunnskap om Barneombudets mandat og arbeidsformer og kjenne til instanser og 
organisasjoner nasjonalt og internasjonalt som er engasjert i virkeliggjøring av barnets 
menneskerettigheter 

• ha kunnskap om myndighetenes ansvar for oppfølgingen av Barnekonvensjonen og til FNs 
merknader til Norge om forbedringer nasjonalt på fylkes- og kommunenivå 

 

Ferdigheter: 

Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet 

• kunne beskrive og selvstendig analysere saker og problemstillinger som omhandler barns 
rettigheter i forskning og/eller media og vurdere Barnekonvensjonens bestemmelser i 
forhold til disse 

• kunne drøfte påstander kritisk og ved hjelp av faglig kunnskap argumentere selvstendig for 
egne konklusjoner 

• kunne delta i den offentlige debatten om Barnekonvensjonen, menneskerettigheter og 
barns rettigheter i et globalisert samfunn 

• kunne identifisere utfordringer knyttet til barns rettigheter på egen arbeidsplass og foreslå 
konkrete løsninger på disse utfordringene 

 

Organisering og arbeidsformer 
Emnet er et rent nettstudium som setter store krav til studenters evne til selvstudium. Studentene 
utfører alle arbeidskrav, har mulighet til å delta i faglig diskusjonsforum og leverer inn eksamen 
via Canvas 
 

Obligatorisk arbeidskrav 

Studentene må levere alle arbeidsoppgaver som er tilknyttet de 10 nettleksjonene via Canvas Alle 
arbeidsoppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering arbeidsoppgaver: 
Godkjent/Ikke godkjent. 

 

Vurderingsform 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeksamen To uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
To ukers hjemmeeksamen (3000 ord +/- 10%) som evalueres med bokstavkarakter A-F. 
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