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1. Presentasjon av studiet 

Bakgrunn for studiet og profil 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og 

unge er et tverrfaglig studietilbud ved Fakultet for 

helsefag. Utdanningen skal bidra til å utvikle teoretisk 

refleksjon, kunnskapsbasert praksis og 

forskningsbasert kunnskap innen psykososialt arbeid 

med barn og unge. Studiet skal være yrkesrettet og 

praksisnært.  

Utdanningen er etablert som et oppdragsstudium. 

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for 

utdanningstilbudet.  

Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke 

mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, 

skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal utvikle 

ferdigheter i å identifisere og arbeide med psykososiale 

belastningsfaktorer i barn og unges liv. Utdanningen 

skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende 

funksjoner og hvordan bruke disse for å styrke barn og 

unges psykiske helse. Utdanningen skal utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges 

familie og sosiale nettverk.  

Studiet handler om barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og 

småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. 

Utdanningen skal bidra til å videreutvikle tjenestetilbudene i kommunene og deltakernes 

kompetanse i tråd med barn og unges behov. Utdanningen skal gi økt kunnskap og styrket 

beredskap i skoler, barnehager, helse- og omsorgstjenester, NAV, politietat og kultur- og 

fritidstilbud.  

Når denne videreutdanningen handler om det «psykososiale», betyr det at den forstår det 

menneskelige som formet av det sosiale i samfunn, kultur og historie, men samtidig 

bestående av det subjektive med egen viten og vilje. En psykososial forståelse av barn og 

unge vil romme dette paradokset: at vi er utsatt for samfunnets og den sosiale ordens 

påvirkning, men at vi samtidig har mulighet og kraft til å påvirke den sosiale verden rundt 

oss. Denne utdanningen vil derfor gi studentene et bredt spekter av teoretisk og praktisk 

kunnskap: Fra individets indre liv på den ene siden, til hvordan vi er vevd inn i og definert 

gjennom det sosiale og relasjonelle på den andre. Dette skaper en konstruktiv dialektikk i 

utdanningen, og har som mål å gi studentene økt kunnskap om spennvidden i barn og unges 

psykososiale liv.  

Utdanningen er forankret i en helsefremmende tenkning og skal videreutvikle deltakernes 

evne og mulighet til å oppdage og styrke barn og unges egne evner og muligheter til å 

mestre livets utfordringer. Utdanningen vektlegger brukerperspektivet og tar opp barn og 

unges rett og mulighet for medvirkning og medbestemmelse. Utdanningen skal i særlig grad 

vektlegge etisk refleksjon og utviklingen av en verdibasert profesjonell holdning. Studiet er 

derfor i samsvar med VID sine verdier om «helhetlig menneskesyn, solidarisk engasjement 

og fremtidsrettet kunnskap» (Strategiplan VID 2018 – 2028). 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode: MAPBU 

Antall studiepoeng: 60 

Kvalifikasjonsnivå: 
Videreutdanning 

Grad etter avsluttet studium: Ikke 

gradsgivende studium  

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 

% studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei 

Normert studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 
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Studiets fag- og kjerneområder 
Studieplanen bygger på Kravspesifikasjon for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge fastsatt av Helsedirektoratet 15. januar 2016. Videreutdanningen er 

tverrfaglig i både innhold og organisering. Utdanningen er beslektet med tverrfaglig 

videreutdanning i psykisk helsearbeid. Undervisnings- og læreformene legger til rette for 

tverrfaglig og tverretatlig dialog.  

Psykososialt arbeid med barn og unge er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings- 

forsknings- og arbeidsfelt. Herunder ligger en anerkjennelse og nysgjerrighet for andre fagfelt 

og faggruppers bidrag og kompetanse i arbeidet med barn, unge og familier som strever.  

Psykososialt arbeid med barn og unge bygger på en forståelse av at vi er både individer med 

et indre liv og samtidig påvirket av og konstituert som sosiale vesener. Begrepet Psykososialt 

arbeid sier at barns liv, helse og psykiske vansker kan inneholde både psykologiske, 

kulturelle og sosiale aspekter. Derfor omhandler også psykososialt arbeid med barn og unge 

tiltak på samfunns- og politisk nivå, herunder barns rettslige stilling i samfunnet.  

Utdanningen vektlegger det sosiale og det relasjonelle. En øket sensitivitet og kjennskap til 

egen væremåte og hvordan en selv som fagperson kan virke inn på dem en skal hjelpe, er 

viktig. Utdanningen gir en personlig forankret kunnskap omkring hvordan vi som fagpersoner 

blir Rørt, rammet og rystet1 av arbeidet med barn og unge som strever med psykososiale 

vansker og/eller psykiske helseplager.  

Utdanningen bygger på moderne utviklingspsykologi, herunder moderne tilknytningsteori og 

intersubjektivitetsteori.  

Kunnskapsformidling er ikke verdinøytral. Som utdanningsinstitusjon mener vi det er 

nødvendig og ønskelig å legge til rette for en løpende refleksjon omkring egne verdier, 

interesser og forutforståelser. Gjennom utdanningen stimuleres deltakernes selvrefleksjon 

gjennom faglig veiledning, prosjektarbeid på egen arbeidsplass og ulike refleksjonsmetoder 

knyttet til undervisning og gruppearbeid. 

Mulighet for mastergradspåbygning 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge gir mulighet for opptak til master i 

helsefremmende relasjonsarbeid eller master i sosialt arbeid ved VID. Dette betyr at 

videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan fungere som det første året i en 

av de to masterutdanningene, og at denne studieplanens emner ikke overlapper med 

studieemner i det andre studieåret av mastergradsprogram i helsefremmende 

relasjonsarbeid eller sosialt arbeid. 

Arbeids- og yrkesmuligheter etter fullført videreutdanning 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kvalifiserer til forebyggende, 

helsefremmende og behandlingsarbeid med barn og unge innenfor offentlige, private eller 

frivillige organisasjoner (eks. kommuner, bydeler og helseforetak).  

Utdanningen kan brukes som del av spesialisering innen eget fagforbund eller profesjon 

(eks. helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom og spesialpedagogikk). 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet retter seg mot personer som arbeider med barn, ungdom og/eller unge voksne (0-23 

år). Studiet er primært for ansatte i kommuner og bydeler, men studiet kan også være åpent 

for søkere fra andre sektorer, tjenester eller organisasjoner som arbeider med barn og unge.  

 
1 Tittel på bok av Susanne Bang (2003), på pensum. 
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Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innenfor helse- og eller 

psykologi, fullført politiutdanning, medisinutdanning eller diakonifaglig utdanning, og minst to 

års relevant yrkespraksis i 100 % stilling fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter 

fullført utdanning.   

Søkere med annen høgskole- og/eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og 

praksisnivå kan tas opp etter individuell vurdering. I den individuelle vurderingen vil relevant 

praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn, jf. forskrift 1. 

desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 3.  

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet, kan etter fastsatte kriterier også søke opptak på 

grunnlag av realkompetanse. 

Studenten må gjennom hele studiet være i et arbeidsforhold der studenten arbeider direkte 

med barn og /eller ungdom i minimum 50 % stilling. Studenten må få bekreftet 

tilstedeværelse i minimum 300 arbeidstimer per år fordelt over minimum 8 måneder per år 

(cirka en arbeidsdag per uke). 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 

skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 

engelskkunnskaper i tråd med forskrift av 6. januar 2017 nr. 13 om opptak i høgre utdanning 

§ 2-2.  

Rangering av søkere skjer i henhold til utfyllende bestemmelser for opptak ved VID 

vitenskapelige høgskole av 24. oktober 2018. 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 

følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

• Har inngående kunnskaper om barn og unges kognitive, emosjonelle og sosiale 

utvikling og hva som fremmer psykisk helse hos barn og unge.  

• Har kunnskap om grunnleggende vilkår for å fremme barn og unges vekst og læring.  

• Har inngående kunnskaper om faglige, etiske, sosiale og juridiske problemstillinger 

innen psykososialt arbeid med barn og unge. 

• Har inngående kunnskaper om relasjons- og samhandlingsprosesser i psykososialt 

arbeid med barn og unge.  

• Har avansert kunnskap om ulike begreper, teorier og forståelsesmodeller for 

psykososialt arbeid med barn og unge. 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• Kan analysere og forholde seg refleksivt til egen personlige og faglige kompetanse. 

• Har evne til å identifisere og analysere problemstillinger knyttet til egne erfaringer fra 

psykososialt arbeid med barn og unge. 

• Kan inngå i relasjoner og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, 

deres familier og øvrige nettverk. 

• Kan initiere og utvikle tverrfaglig samarbeid og samordning innenfor det psyko-sosiale 

tjenestetilbudet til barn og unge. 
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• Kan utforme og iverksette helsefremmende endringsprosesser og tiltak i samarbeid 

med barn og unge og deres nettverk. 

• Har evne til å møte og ivareta eksistensielle, religiøse og kulturelle behov i 

psykososialt arbeid med barn og unge. 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• Har evne til kritisk refleksjon og etisk refleksjon innen psykososialt arbeid med barn 

og unge.  

• Kan formidle, undervise og veilede innen psykososialt arbeid med barn og unge.  

• Kan anvende arbeidsmåter som kan tilføre lokalsamfunnet kunnskap og kompetanse 

om psykososiale utfordringer hos barn og unge, og hvordan avhjelpe disse.  

• Er bevisst på hvilke verdier og holdninger som kan påvirke og bestemme forståelse 

og prioriteringer innen arbeid med barn og unge. 

• Har evne til å systematisere, kritisk vurdere og formidle skriftlig og muntlig forskning 

og erfaringsbasert kunnskap innen psykososialt arbeid med barn og unge.  

• Kan søke etter og bearbeide kunnskap, og arbeide selvstendig med vitenskapelige 

tekster innenfor etablerte normer for akademisk redelighet. 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Studiet er samlingsbasert. Samlingene vil bestå av forelesninger, gruppeoppgaver, 

selvstendig studentarbeid og tverrfaglig veiledning. 

Arbeids- og undervisningsformene i studiet skal legge til rette for at kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse integreres i profesjonell praksis og det skal legges til rette for tverrfaglig 

og tverretatlig dialog. Erfaringsutveksling og veiledning på eget arbeid er sentrale elementer i 

undervisningen. Videreutdanningen bruker en pedagogikk der studentene bruker egne 

erfaringer, kunnskap og refleksjoner som sentrale elementer i læringsprosessen. Sentrale 

metoder her er bruk av reflekterende metoder, erfaringsutveksling, skriftliggjøring av egne 

praksiserfaringer samt bruk av medstudentrespons og interpersonlig forståelse.  

Undervisningstilbudet skal stimulere studentene til engasjement og aktiv læring. Et godt 

læringsutbytte bygger på studentenes egen innsats, individuelt arbeid og samarbeid med 

veileder og medstudenter. Studentene arbeider både teoretisk og praktisk med tema fra 

undervisningen mellom samlingene.  

Studentene får oppfølging gjennom skriftlig og muntlig tilbakemelding fra lærere og veiledere 

på aktuelle arbeidskrav, veiledning på oppgaver, og gjennom medstudentrespons.  

Under følger en nærmere beskrivelse av de mest brukte arbeids- og undervisningsformene i 

studiet:  

Forelesninger 

Relevant fagstoff introduseres gjennom forelesninger. Det legges som regel opp til dialog og 

aktiv studentdeltakelse. Forelesningene foregår som regel på norsk. Andre skandinaviske 

språk og engelsk kan forekomme. Forelesninger kan også foregå som nettbaserte leksjoner. 

Seminarer 

Seminarer blir arrangert med studentaktive former. Seminarene skal bidra til økt faglig 

kunnskap, kritisk refleksjon og selvrefleksjon.  
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Tverrfaglig veiledning 

Gjennom hele studiet skal studentene ha minimum 60 timer tverrfaglig gruppeveiledning. 

Halvparten av timene er knyttet til første studieår og det er satt av tid til veiledning på hver 

samling. Veiledningen første studieår er basert på tema fra undervisningen og faglige og 

etiske problemstillinger som hver student etter tur tar med til veiledningen. Veilednings-

gruppene i første studieår settes sammen på bakgrunn av tverrprofesjonelle og geografiske 

hensyn. I andre studieår er det knyttet 30 timer gruppeveiledning til utviklingsprosjektet 

(emne: Utvikling, organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og unge). Gruppene 

settes sammen i tilknytning til det enkelte utviklingsprosjekt. Veiledere vil være lærere 

tilknyttet utdanningen.  

Gruppearbeid 

Gruppearbeid kan brukes innenfor alle emnene i studieplanen. Det kan være smågrupper 

som arbeider med et avgrenset spørsmål fra undervisningen eller mer langsgående 

oppgaver. Spesielt viktig er gruppearbeid i emnet Utvikling, organisering og samordning av 

tjenestetilbudene til barn og unge (se neste punkt).  

Utviklingsprosjekt 

I andre studieår gjennomfører studentene i grupper et utviklingsprosjekt utformet etter 

prinsippene for aksjonsforskning. Her får studentene grunnleggende opplæring i 

prosjektorganisert læring, aksjonsforskningsdesign og metode. En tverrprofesjonelt 

sammensatt gruppe av studenter planlegger og gjennomfører et utviklingsprosjekt, i 

samarbeid med egen eller medstudenters arbeidsplass, i bydel eller kommune. Hensikten 

med utviklingsprosjektet er å endre en praksis i psykososialt arbeid med barn og unge.  

Essayskriving 

Gjennom studiets to første semestre skal studentene skrive hvert sitt essay. Generelt er 

essay som skriveform en veksling mellom fortelling og refleksjon. Det langsgående i dette 

skrivearbeidet er ment å skulle vise hvordan tid som variabel spiller inn på utviklingen av 

evne til vurdering, refleksjon og ettertanke omkring egen praksis. Gjennom en slik 

skriveprosess vil studentene kunne beskrive og evaluere egen progresjon i utdanningen. 

Overordnet tema vil være profesjonell utvikling og forståelse av profesjonelle utfordringer i 

arbeid med barn og unge. Å skrive et essay omkring egen utvikling og tema fra egen praksis 

hjelper studentene til å kunne fortelle med egne ord hvordan (ny) kunnskap påvirker 

forståelse av fenomener fra praksis, og hvordan teori og praksis kan integreres gjennom 

selvrefleksjon. Det benyttes medstudentrespons av essay.  

Medstudentrespons 

Medstudentrespons brukes som del av den generelle undervisningen der dette er naturlig, 

men er primært knyttet til essayskrivingen. Medstudenrespons gir studentene trening i 

nødvendig akademisk dannelse og evne til fremføring av konstruktiv og nyansert kritikk av 

andres faglige arbeid og ståsted.  

 

Selvstudier 

Det forventes at studentene selvstendig tilegner seg kunnskaper og ferdigheter. Dette vil 

gjelde temaer som ikke blir presentert gjennom forelesninger. Men det forventes også at 

studentene gjennom egne studier, utdyper og fortsetter sin kunnskapstilegnelse på områder 

som forelesninger og annen undervisningsaktivitet bare har kunnet gi studentene en 

innledende kjennskap til. Selvstudier åpner også for selvrefleksjon og egenaktivitet på 

områder der studentene ønsker en videre fordypning. Studentene oppfordres til å bruke 

veiledningsgruppene til kollokvier også utenom samlingene.  
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Obligatoriske aktiviteter 

Obligatoriske aktiviteter eller arbeidskrav er ulike former for oppgaver som studentene skal 

levere eller gjennomføre for å kunne fremstille seg til eksamen, eller som må være 

gjennomført/godkjent for å bestå det aktuelle emnet. Det framgår i emnebeskrivelsene om en 

obligatorisk aktivitet er vilkår for å gå opp til eksamen eller vilkår for å bestå emnet. 

Arbeidskrav i studiet kan være obligatorisk tilstedeværelse (nærværsplikt), tverrfaglig 

veiledning, prosjektbeskrivelse, kapitler fra essay, muntlige presentasjoner og skriftlige 

oppgaver. Kravene gjennomføres i gruppe eller individuelt.  

Godkjenning 

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Der et arbeidskrav ikke er godkjent, kan 

studenten forbedre sitt arbeidskrav og levere på nytt inntil to (2) ganger. Alle arbeidskrav må 

være godkjent for at studenten kan avlegge eksamen i det aktuelle emnet.  

Tilstedeværelse 

• For at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse slik 

studieplanen forutsetter, er det obligatorisk deltagelse i alle læringsaktivitetene i 

studiet. Følgende krav til tilstedeværelse gjelder: 

• Deltatt på all teoriundervisning med maksimum 20 % fravær. 

• Ved fravær over 20 % må studenten utføre et pålagt arbeidskrav.  

• Ved fravær utover 30 % vil det vurderes om et arbeidskrav kan kompensere for 

fraværet i tilstrekkelig grad. 

• Alle deltakere må arbeide direkte med barn eller ungdom i minimum 50 % stilling 

gjennom hele studiet. Hver deltaker må få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 

arbeidstimer pr. år fordelt over 8 måneder pr. år. 

5. Internasjonalisering 
Studiet er kultursensitivt og bygger på en global forståelse av psykososialt arbeid med barn 

og unge. Migrasjon og ekstreme erfaringer hos barn og unge i krig og fattigdom, er tema i 

undervisningen. Studiet har et internasjonalt perspektiv gjennom pensum og aktuelle 

undervisningstemaer. Barn og unges situasjon og oppvekstsvilkår i dagens flerkulturelle 

samfunn vektlegges i undervisningen. 

6. Vurderingsformer 
Eksamen avholdes i henhold til forskrift av 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 

og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 

av det enkelte emnet. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 

det enkelte emnet. Det avlegges eksamen i hvert emne utenom ett der det gjennomføres 

mappeevaluering.  

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 

bestått eller bestått/ikke bestått. Mappeevalueringen er godkjent/ikke godkjent. Vurderingene 

fra alle emnene inngår på karakterutskriften.  

I hovedsak vil det benyttes ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved 

gjennomgang og godkjenning av eksamensordningen. Ved klage på sensur blir ekstern 

sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i hovedsak to sensorer. 

7. Studiets oppbygning 
Videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge er utformet innenfor og i tråd med 

bestemmelser i: 
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• Kravspesifikasjon for tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og 

unge. Fastsatt av Helsedirektoratet 15. januar 2015. 

• Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskoler. 

• Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole. 

 

1. Studieår 

Emnekode 

 

Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAPBU8010 Perspektiver på psykososialt arbeid 
med barn og unge 

10 Høst O 

MAPBU8020 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

 

5 Høst O 

MAPBU8030 Psykisk helse hos barn og unge 

 
15 Vår O 

2. Studieår 

Emnekode 

 

Emnenavn 
Studiepoeng Semester O/V* 

MAPBU9010 Prosjektarbeid, utviklingsprosjekt og 
forskningsmetode i psykososialt arbeid 
med barn og unge 

 

15 Høst O 

MAPBU9020 Utvikling, organisering og samordning 
av tjenestetilbudene til barn og unge 

 

15 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnebeskrivelser 
 

Perspektiver på psykososialt arbeid med barn og unge 

Perspectives on psychosocial work with children and youth 

Innhold 
Dette emnet gir en innføring i ulike perspektiver på 

psykososialt arbeid med barn og unge. Grunnlaget 

for arbeid med barn og unge blir belyst med 

vitenskapsteoretiske, etiske, sosiale, kulturelle og 

politiske perspektiver. Hva innebærer det å være 

barn og unge i dag? Barn og unges mulighet til 

medvirkning er en viktig del av dette emnet. Videre 

behandles ulike terapeutiske perspektiver i arbeid 

med barn og unge, og relasjons- og 

samhandlingsprosesser i psykososialt arbeid med 

barn og unge. 

Hovedtemaer: 

• Hva er psykososialt arbeid med barn og unge 

• Brukermedvirkning: barn og unges mulighet til 

medvirkning 

• Vitenskapsteori 

• Etiske problemstillinger i arbeid med barn og 

unge 

• Sosiale og kulturelle forhold i psykososialt 

arbeid med barn og unge 

• Målstyring og rammer for psykososialt arbeid 

med barn og unge 

• Terapeutiske perspektiver i arbeid med barn 

og unge 

• Relasjons- og samhandlingsprosesser i 

psykososialt arbeid med barn og unge 

• Tverrfaglig veiledning 

• Essayskriving som metode for å skape læring og utvikling i forholdet mellom praksis 

og ettertanke 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om terapeutiske perspektiver i arbeid med barn og unge. 

• Har inngående kunnskap om ulike praksiser og teorier for psykososialt arbeid med 

barn og unge. 

Emnekode: MAPBU8010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk og 
engelsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
225 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• Avansert kunnskap om grunnleggende vilkår for å fremme barn og unges vekst og 

læring.  

• Har inngående kunnskap om sosiale og kulturelle forhold av betydning for 

psykososialt arbeid med barn og unge. 

• Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk som er relevant for psykososialt 

arbeid med barn og unge.  

• Har kunnskap om etiske problemstillinger som er relevante for arbeid med barn og 

unge 

• Har inngående kunnskap om brukerperspektivet og barn og unges rett og mulighet til 

medvirkning og medbestemmelse. 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan integrere i sin virksomhet at alle barn og unge har samme grunnleggende 

rettigheter uavhengig av rase, religion, overbevisning og kulturell tilhørighet.  

• Kan legge til rette for brukermedvirkning og styrke muligheten for at barn og unges 

egen stemme blir hørt og verdsatt. 

• Kan inngå i relasjoner og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, 

deres familier og øvrige nettverk. 

• Kan gjenkjenne, se og vurdere barn og unges situasjon i samfunnet generelt og i 

hjelpeapparatet spesielt.  

• Kan argumentere etisk og faglig for egne handlingsvalg. 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Har evne til faglig og etisk refleksjon over egen praksisutøvelse. 

• Er bevisst på hvilke verdier og holdninger som kan påvirke og bestemme forståelse 

og prioriteringer innen arbeid med barn og unge. 

• Kan analysere og reflektere omkring etiske problemstillinger i praksis og forskning. 

• Kan analysere og ha en reflektert holdning til forhold som fremmer og hemmer barn 

og unges medvirkning og ansvar for egen situasjon. 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til helse- og sosialpolitiske, juridiske og 

økonomiske rammebetingelser for psykososialt arbeid med barn og unge. 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid og øvelser som legger til rette for refleksjon og drøfting 

• Tverrfaglig veiledning 

• Essayskriving 

Obligatoriske aktiviteter 

• Nærværsplikt 

• Tverrfaglig veiledning 15 timer  

• Essayutkast  

Nærværsplikten må være oppfylt for å gå opp til eksamen. Tverrfaglig veiledning og 

essayutkast er ikke vilkår for å gå opp til eksamen, men må være gjennomført/godkjent for at 

emnet som helhet kan registreres som bestått. 
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Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 

14 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

3000 ord (+/- 10 %). 

Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet. 

 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 

masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 

profesjonell praksis med vekt på bevissthet om 

verdier, inkludert en forståelse av hva VIDs diakonale 

verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 

maktproblematikk, ulike verdier og livssyn i 

profesjonell praksis. Emnet setter søkelys på 

studentens forståelse for betydningen av eget verdi- 

og livssynsgrunnlag i møte med andre mennesker og 

deres ulike verdier og livssyn. 

Hovedtemaer: 

• Verdier og verdibevissthet  

• Livssyn, kultur og mangfold i profesjonell 

praksis 

• Kritisk refleksjon over egne, profesjonelle og 

institusjonelle forforståelser og verdier 

• Maktperspektiver i profesjonell praksis 

• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om kritiske perspektiver på makt, kultur og verdier i profesjonell praksis 

• har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn og 
velferdsstat 

Emnekode: MAPBU8020 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• har utdypet kunnskap om betydningen av livssyn og verdier for profesjonell praksis 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan analysere faglige problemstillinger i lys av menneskelig, kulturelt og livssynsmessig 

mangfold  

• kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelse  

• kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan initiere og ta del i tverrfaglige livssyns- og verdidiskusjoner 

• kan anvende et faglig grunnlag til å kunne forstå og kommunisere med aktører med 

andre perspektiv og interesser 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettleksjoner 

• Seminar/forelesninger 

• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

• Selvstudier 

 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 

Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 

Omfang: 2000 ord (+/- 10%). 

Vurderingsformen er en individull skriftlig oppgave som kan være et faglig essay eller en 

annen form for skriftlig oppgave som fremmer refleksjon og drøfting av relevante tema i lys 

av pensum.   



  

14 
 

Psykisk helse hos barn og unge 

Child and adolescent mental health 

Innhold 
Emnet omhandler innføring i ulike psykiske 

helseplager hos barn og unge, ikke bare som ulike 

diagnoser og kliniske kjennetegn, men også hvordan 

psykiske helseplager hos barn og unge fremstår som 

kontekstuelle fenomener og kan forståes i en 

psykososial sammenheng. Emnet bygger på 

moderne utviklingspsykologi og forståelse av 

intersubjektivitet og tilknytning. Det blir også gitt en 

innføring i dagens tjenestetilbud til barn og unge med 

psykiske helseplager. 

Hovedtemaer: 

• Ulike psykiske helseplager hos barn og unge 

• Årsaker (utløsende og opprettholdende) til 

barn og unges psykiske helseplager 

• Risiko og beskyttelsesfaktorer for barn og 

unges psykiske helse 

• Utviklingspsykologi og intersubjektivitet 

• Tidlig samspill og hjernens utvikling 

• Tilknytning 

• Tjenestetilbudet til barn og unge med 

psykiske helseplager 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om hva som fremmer psykisk helse hos barn og unge 

• Har inngående kunnskap om barns mentale og sosiale fungering, og risiko- og 

beskyttelsesfaktorer 

• Har inngående kunnskap om barn og unges kognitive, emosjonelle og sosiale 

utvikling og om psykiske helseplager hos barn og unge 

• Har inngående kunnskap om hvordan sosiale problemer rusmiddelmisbruk og 

psykiske lidelser i barn og unges nære omgivelser påvirker barn og unges utvikling 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan identifisere forhold som kan føre til skjevutvikling hos barn og unge og til å kunne 

intervenere i tidlig fase av en problemstilling 

• Kan benytte utviklingspsykologisk kunnskap i psykososialt arbeid med barn og unge 

Emnekode: MAPBU8030 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk og 
engelsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
340 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Perspektiver på psykososialt 
arbeid med barn og unge 
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• Kan identifisere og benytte beskyttelsesfaktorer og ressurser i barnet og i barnets 

nærmiljø, som sentrale ingredienser i psykososialt arbeid med barn og unge 

• Kan legge til rette for, og bidra til, tverrfaglig samarbeid 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan analysere og holde sammen kunnskap og erfaring fra ulike kilder i vurderingen 

av psykiske helseplager hos barn og unge. 

• Kan systematisere, kritisk vurdere og formidle skriftlig og muntlig forskning og 

erfaringsbasert kunnskap innen psykososialt arbeid med barn og unge 

• Kan gjenkjenne og reflektere omkring egen subjektivitet og hvordan denne blir satt i 

spill i arbeid med barn med psykiske helseplager 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid og øvelser som legger til rette for refleksjon og drøfting 

• Tverrfaglig veiledning 

• Essayskriving 

• Medstudentrespons 

Obligatoriske aktiviteter 

• Nærværsplikt 

• Tverrfaglig veiledning 15 timer  

• Essay  

• Medstudentrespons på essayutkast  

Nærværsplikten må være oppfylt for å gå opp til eksamen. Tverrfaglig veiledning, essay 

og medstudentrespons er ikke vilkår for å gå opp til eksamen, men må være 

gjennomført/godkjent for at emnet som helhet kan registreres som bestått. 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 

21 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

4000 ord (+/- 10 %). 

Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet. 
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Prosjektarbeid, utviklingsprosjekt og forskningsmetode i 

psykososialt arbeid med barn og unge 

Project work development project and research methods in psychosocial 

work with children and youths 

Innhold 
Emnet er et forkurs til emnet Utvikling, organisering 

og samordning av tjenestetilbudet til barn og unge. 

Innholdet i emnet er forskningsmetode, 

aksjonsforskning og prosjektarbeid. Studentene 

forbereder et utviklingsprosjekt som skal 

gjennomføres i neste emne. Det legges vekt på 

kvalitative metoder generelt og 

aksjonsforskningsdesign spesielt. Det blir også gitt 

en innføring i kvantitative forskningsmetoder. 

Studentene blir introdusert for aktuelle og generelle 

forskningsetiske problemstillinger.  

Emnet inneholder også opplæring i utarbeidelse av 

prosjektplan, Prosjektplanen danner utgangpunkt for 

arbeidet med utviklingsprosjektet og 

prosjektrapporten studentene skal skrive i emnet 

Utvikling, organisering og samordning av 

tjenestetilbudet til barn og unge. 

Hovedtemaer: 

• Utviklingsprosjekt 

• Prosjektutvikling 

• Prosjektplan 

• Aksjonsforskning og dialogkonferanser 

• Kvalitative forskningsmetoder 

• Kvalitativt intervju 

• Bearbeiding av kvalitative forskningsdata 

• Kvantitative metoder 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekt 

• Har kunnskap om kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk 

• Har inngående kunnskap om aksjonsforskning 

• Har kjennskap til kvantitative forskningsmetoder 

• Har kunnskap om ulike forskningsmetoders styrker og svakheter 

Ferdigheter: 

Studenten 

Emnekode: MAPBU9010 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk og 
engelsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
35 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
340 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Psykisk helse hos barn og 
unge 
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• Kan bearbeide og fortolke kvalitative forskningsdata 

• Kan gjennomføre kvalitativt forskningsintervju 

• Kan utarbeide prosjektplan og planlegge gjennomføring av lokalt forankret 

utviklingsprosjekt innenfor psykososialt arbeid med barn og unge 

• Kan planlegge dialogkonferanse eller annet tilsvarende fora for dialog og felles læring 

• Kan vurdere og argumentere for bruk av ulike forskningsmetoder og -design 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Har kunnskap om betydningen av ulike fagetiske problemstillinger og kan identifisere 

disse i et konkret forskningsprosjekt 

• Kan anvende kunnskap om faktorer som bidrar til læringsprosesser i egen 

organisasjon 

• Kan ta initiativ til og gjennomføre utviklingsprosjekter for å endre en praksis i 

psykososialt arbeid med barn og unge 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger og nettbaserte leksjoner 

• Gruppearbeid og øvelser 

• Seminarer 

• Medstudentundervisning og respons 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gruppearbeid 

• Tverrfaglig veiledning 15 timer  

• Nærværsplikt 

• Prosjektplan 

• Skriftlig arbeidskrav i gruppe om kvalitativ metode og intervju 

Kvalitative intervju av en til to fagpersoner med kunnskap og erfaring om 

prosjektgruppens tema 

• Medstudentundervisning til studentene i utdanningens første studieår om 

prosjektarbeid og gruppens tema 

• Gi medstudentrespons på en annen prosjektgruppes planer og opplegg for 

dialogkonferansen 

• Motta medstudentrespons fra en annen prosjektgruppe på egne planer og opplegg 

for dialogkonferansen 

 

Nærværsplikten og gruppearbeidet må være oppfylt/gjennomført for å gå opp til eksamen. 

Tverrfaglig veiledning er ikke vilkår for å gå opp til eksamen, men må være gjennomført for at 

emnet som helhet kan registreres som bestått. Det tillates maksimalt 10 % fravær fra 

veiledningen. 
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Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Mappevurdering Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Mappevurderingen består av et arbeidskrav i kvalitativ metode, prosjektplan og 

medstudentrespons.  

Arbeidskravet er et skriftlig gruppearbeid der studentene arbeider med en oppgave i bruk av 

kvalitative metoder og forskningsintervju. Arbeidskravet skal være på 2500 ord (+/-10%). 

Prosjektplan skal følge programmets retningslinjer for prosjektplan. 
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Utvikling, organisering og samordning av tjenestetilbudet 

til barn og unge 

Development, organisation and coordination of psychosocial services 

for children and youth 

Innhold 
I dette emnet skal studentene gjennomføre en 

dialogkonferanse eller annet fora for dialog og felles 

læring, og beskrive forberedelse og gjennomføring av 

utviklingsprosjektet i en prosjektrapport.  

Studentene får veiledning i bearbeiding og analyse 

av data, akademisk skriving og prosjektrapport. 

Hovedtemaer: 

• Utviklingsprosjekt innenfor psykososialt 

arbeid med barn og unge 

• Dialogkonferanse eller andre fora for dialog 

og felles læring som verktøy for utvikling av 

tjenestetilbudet innenfor psykososialt arbeid 

med barn og unge 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Rettslig regulering av barns oppvekst 

• Akademisk skriving 

• Prosjektrapport 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om bruk av 

dialogkonferanse som metode i 

utviklingsarbeid 

• Har inngående kunnskap om utvikling og 

evaluering av tjenestetilbudet til barn og unge 

• Har inngående kunnskap om implementering av forebyggende tiltak innen 

psykososialt arbeid med barn og unge 

• Har kunnskaper om den rettslige reguleringen av barns oppvekst 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan initiere og utvikle tverrfaglig samarbeid og samordning innenfor det psykososiale 

tjenestetilbudet til barn og unge 

• Har kreativitet og mot til å starte og drive utviklingsprosesser på egen arbeidsplass 

Emnekode: MAPBU9020 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk og 
engelsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
365 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnene 
Perspektiver på psykososialt arbeid 
med barn og unge, Psykisk helse hos 
barn og unge og Prosjektarbeid, 
utviklingsprosjekt og forskningsmetode 
i psykososialt arbeid med barn og 
unge  
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• Kan beskrive de ulike fasene i et utviklingsarbeid 

• Kan planlegge og gjennomføre dialogkonferanse eller annet tilsvarende fora for 

dialog og felles læring 

• Kan evaluere og vurdere iverksatte og gjennomførte tiltak 

• Kan formidle og diskutere funn og analyser fra utviklingsprosjektet muntlig til/med 

fagpersoner 

• Kan systematisere og formidle omfattende selvstendig arbeid, og beherske 

uttrykksformene i fagområdet 

•  

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan tilføre lokalsamfunnet kunnskap og kompetanse om psykososiale utfordringer 

hos barn og unge, og hvordan avhjelpe disse 

• Kan systematisere, kritisk vurdere og formidle skriftlig og muntlig forskning og 

erfaringsbasert kunnskap innen psykososialt arbeid med barn og unge 

• Kan søke etter og bearbeide kunnskap, og arbeide selvstendig med vitenskapelige 

tekster innenfor etablerte normer for akademisk redelighet 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Nettbaserte leksjoner 

• Gruppearbeid 

• Seminar 

• Veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gruppearbeid 

• Veiledningsgrupper 15 timer  

• Prosjektrapport i gruppe (antall ord: 1000 +/-10%) 

• Muntlig presentasjon av prosjekt i gruppe (omfang ca 30 min med opponentskap) 

• Nærværsplikt 

Nærværsplikten, gruppearbeidet, prosjektrapport og muntlig presentasjon av prosjekt må 

være oppfylt/gjennomført for å gå opp til eksamen. Tverrfaglig veiledning er ikke vilkår for å 

gå opp til eksamen, men må være gjennomført for at emnet som helhet kan registreres som 

bestått. Det tillates maksimalt 10 % fravær fra veiledningen. 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen individuelt eller i gruppe på 
to studenter 

Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen i dette emnet er en fordypningsoppgave på 5000 ord (+/-10%).  

 


