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MASTER I FAMILIETERAPI OG SYSTEMISK PRAKSIS 
 

1. BAKGRUNN FOR STUDIET OG PROFIL 
 

Mastergraden i familieterapi og systemisk praksis er en profesjonsmaster på 120 studiepoeng. 

Studiet bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdan-

ninger innenfor ulike helse-, sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Mastergrads-

studiet foregår på deltid og studiet er nært knyttet til studentens egen praktisering. Deler av 

programmet kan gjennomføres på heltid, for eksempel deler av mastergradsoppgaveskrivingen. 

Avlagt mastergradseksamen gir grunnlag for opptak til PH. D- studier. 

Mastergradsstudiet har en tverrfaglig profil og henvender seg til ulike faggrupper innenfor ho-

vedsaklig helse- og sosialfag. Studiet representerer en mulighet til å etablere tverrfaglige miljøer 

av profesjonelle med spesifikk fagkompetanse fra for eksempel psykisk helsevern, familievern, 

barnevern, sosialt arbeid, primærhelsetjenesten, rusfeltet og skoleverket, som kan stimulere og 

utfylle hverandre. 

 

2. STUDIETS FAG OG KJERNEOMRÅDE 

 

Studiet bygger på en systemisk og sosialkonstruksjonistisk grunnlagsforståelse som er utviklet i 

tilknytning til mange ulike fagområder, men som er reformulert og gitt mening innenfor fagfeltet  

systemisk  familieterapi og praksis. Studiet har fokus på terapi og systemisk praksis i et rela-

sjonsperspektiv og retter seg inn mot arbeid med enkeltpersoner, par, familier og samarbeid i 

ulike sammenhenger. 

Dette er en profesjonsmaster som tilbys mange ulike faggrupper med forskjellige faglige ståste-

der og identitet. Programmet tilbyr en systemisk utdanning og vektlegging vil være på at studen-

tene utvikler en ny faglig identitet som profesjonell yrkesutøver, ofte med et annet og utvidet 

ståsted og framtidig praksis enn den de kommer fra. Det gis innføring i emnene grunnlagsforstå-

else, faglige tilnærminger, fordypning, personlig og profesjonell utvikling, verdier og relasjoner, 

praksis og veiledning samt at det gjennomføres et forskningsprosjekt som munner ut i en mas-

tergradsoppgave.   

Innenfor en systemteoretisk grunnlagsforståelse vektlegges å se individet i samspill med sine 

omgivelser og å forstå menneskelige problemer blant annet som uttrykk for vansker i kommuni-
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kasjonen og i relasjonen mellom dem. Personers reaksjonsmønster anses å ha mening i en pro-

blemkontekst, noe som dermed blir et viktig utgangspunkt for de metoder som introduseres. 

Dette som et alternativ til at forklaringene søkes i enkeltpersoners egenskaper, utviklingshistorie 

eller manglende ressurser.  

Systemisk teori og metode representerer et godt grunnlag for profesjonelt endringsarbeid både i 

forhold til enkeltpersoner og i forhold til mindre og større sosiale systemer. Denne teorien har i 

tillegg et begrepsapparat som er velegnet når det gjelder å sette ord på etiske aspekter ved hjel-

pevirksomhet og med tanke på å analysere hjelperens egen innvirkning på de problemene han 

eller hun arbeider med. I systemisk tenkning er det en viktig erkjennelse at når problemer blir 

varige og fastlåste, har dette sammenheng med de forestillinger eller punktueringer som utvik-

les om forklaringen på problemene og de ideer som oppstår om egenskapene til de menneskene 

som er involvert. Den forståelse og de forklaringer som profesjonelle opererer ut fra, kan etter 

et slikt syn kunne representere viktige grunner til at problemer fortoner seg som uløselige og 

fastlåste. Å utforske og utfordre både klienters og profesjonelles egne forestillinger om årsak, 

ved å utvide kontekst og bevege seg over i en sirkulær årsaksforståelse, blir derfor viktig i alt 

profesjonelt hjelpearbeid. Dette vil være et gjennomgående fokus i studiet. 

Siktemålet er å hjelpe studentene til å bli gode og reflekterte praktikere. Målene med praksis er 

at studenten utvikler kompetanse i å se sammenhenger mellom profesjonelle holdninger og 

egne erfaringer og egen personlig historie, og at studentene blir seg bevisste og kan arbeide i 

overensstemmelse med fagetikk og yrkesetiske retningslinjer. Det er et mål at studentene utvik-

ler sitt eget personlige ståsted og utvikler kompetanse i både å arbeide selvstendig og til å ar-

beide sammen med andre.  

 

3. MÅL OG LÆRINGSUTBYTTE 

Studiets formål er å utdanne studenter på mastergradsnivå med spesialisert kunnskap, ferdighe-

ter og kompetanse innenfor et systemisk perspektiv med de ulike tilnærminger som presenteres 

i studiet og som kan anvendes i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern og rus-

feltet m.fl. Etter endt studium vil læringsutbytte omfatte følgende innenfor fagområdet familie-

terapi og systemisk praksis, jfr. læringsutbyttebeskrivelser i 2.syklus i det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket for høyere utdanning (2009): 
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Læringsutbyttebeskrivelsene definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

o Studentene har inngående kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i valgt 

fordypningsområde. 

o Studentene har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder. 

o Studentene kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet. 

o Studentene kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets his-

torie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

o Studentene kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fag-

området og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 

o Studentene kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en 

selvstendig måte. 

o Studentene har informasjonskompetanse og kan analysere og forholde seg kritisk til uli-

ke informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonne-

menter. 

o Studentene kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingspro-

sjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 

o Studentene kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger. 

o Studentene kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomfø-

re spesielle arbeidsoppgaver og prosjekter. 

o Studentene kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets ut-

trykksformer. 

o Studentene kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner in-

nenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten. 

o Studentene kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser. 

 

Studiet skal kvalifisere til:  

o Stillinger innenfor familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern og rusfeltet 

som krever kunnskap på høyere nivå innenfor fagfeltet. 

o Systemisk terapi og praksis, undervisning og veiledning. 

o Opptak til PhD studier 
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4. MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 

 
Målgruppen er personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle mål-

grupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familie-

vern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende. 

For opptak stilles det krav om bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende kompetanse. 

Det kreves praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelorgrad. Søkere uten formell 

kompetanse kan søke opptak etter høgskolens realkompetanse kriterier. Det stilles krav om at 

studenten er i aktiv og relevant praksis i utdanningstiden. 

 

5. ORGANISATORISKE RAMMER 

 
Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 

o Lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler. 

o Forskrift av 1. desember 2005 nr 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 

Utdannings- og forskningsdepartement) 

o Forskrift 23.februar 2010 om opptak til masterstudier, videreutdanninger og annet lokalt 

opptak ved Diakonhjemmet Høgskole. 

o Forskrift av 16. september 2008 om studier og eksamen ved Diakonhjemmet Høgskole. 

o Retningslinjer for utvikling, fastsetting og revisjon av fag- og studieplaner ved Diakon-

hjemmet Høgskole, 10.10. 2011. 

 
Masterstudiet er organisert slik at det tas på deltid med undervisning i kursuker der det stilles 

krav til selvstendig arbeid mellom kursukene. 

 
Studiet går over 4 år, på 8 semestre, med 2 kursuker pr. semester, det vil si 16 kursuker til sam-

men. Hver kursuke varer 5 ukedager. Studentene plasseres i faste grupper på 25-30 studenter. 

Studiet utgjør 120 studiepoeng og inneholder 9 emner, hvor alle emnene er obligatoriske. 

Emne 3 er en fordypning hvor studentene velger en av flere mulige fordypninger. Fordypnings-

temaene vil variere noe, med utgangspunkt i studentenes interesseområder og praksis. 
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6. STUDIETS OPPBYGNING OG INNHOLD 

 
Det undervises i grunnlagsforståelse, vitenskapsteoretiske grunnbegreper og faglige tilnær-

minger, samtidig som dette knyttes tett opp til praksis, veiledning, personlig og profesjonell 

utvikling og verdier. 

Det første året er det lagt vekt på innføring i teoretisk grunnlagsforståelse med en gjennomgang 

av de ulike faglige tilnærminger. Hver student arbeider med personlig utvikling knyttet opp imot 

å utvikle profesjonelle holdninger og verdier, samtidig som de starter med praksis og veiledning, 

noe som går over 4 år. 

I det andre året fortsetter med en innføring i faglige tilnærminger, samtidig som studentene 

jobber med selvvalgt fordypning.  

Det tredje året fortsetter fokus på fordypning tett knyttet opp i mot praksis, veiledning og per-

sonlig utvikling. Studentene fullfører sin fordypning denne våren.  Siste semester utarbeider 

studentene en prosjektplan og søkelyset rettes mot masteroppgaven som skal skrives og fullfø-

res det 4. året.   

Det fjerde året er viet masteroppgaven. Masteroppgaven leveres i slutten av april og studiet 

avsluttes i juni med muntlig klinisk eksamen, samt et åpent faglig seminar hvor studentene invi-

teres til å legge fram sine prosjekter. 

Det legges vekt på å etablere samarbeid med institusjoner som representerer relevant praksis 

for studiet, så som familievernkontorer, institusjoner innenfor psykisk helsevern, barnevern mv. 

Det legges vekt på å knytte sammen utdanning, praksis og forskning slik at disse gjensidig kan 

supplere og berike hverandre.  

 

Se side 9: Grafisk illustrasjon over studiets oppbygning. 
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I det følgende gis en kortfattet innføring i de 9 emnene: 

Emne 1. Grunnlagsforståelse, 20 studiepoeng (60 timer) 

Innføring i systemisk perspektiv, systemteori, kommunikasjonsteori, konstruktivisme, sosialkon-

struksjonisme, strukturalisme og poststrukturalisme, familieteori og familiesosiologi, fagetiske 

og filosofiske perspektiver innenfor fagfeltet, samt gjennomgang av faglige tilnærminger. 

Emne 2. Faglige Tilnærminger, 15 studiepoeng (45 timer)  

Innføring i terapiretninger som MRI, strukturell innfallsvinkel, Milanometoden, løsningsorientert 

metode, reflekterende prosesser, narrative og språksystemiske tilnærminger.  

Emne 3. Fordypning, 15 studiepoeng (45 timer)(40 timer praksis) 

Studentene velger en av flere mulige fordypningstemaer som studieprogrammet foreslår. Stu-

dentene skal gjennomføre 40 timer praksis til fordypningen. 

Emne 4. Praksis og veiledning, 15 studiepoeng (praksis 260 + veiledning 320 timer) 

Studentene er i arbeid hele studieperioden hvor de skal anvende familieteori og faglige tilnær-

minger fra undervisningen i sin praksis. Det gjennomføres en studietur på 5 dager.                      

Emne 5. Personlige og profesjonell utvikling, 5 studiepoeng (15 timer)                                                

Prosessorientert arbeid i grupper med fokus på forholdet mellom det personlige og det profe-

sjonelle. Her vektlegges utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, relasjonsarbeid, dia-

logiske prosesser og selvrefleksjon, samt profesjonelle holdninger, verdier og etikk.                                                               

Emne 6. Verdier og relasjoner, 5 studiepoeng (15 timer).  Fellesundervisning på høgskolen                                                   

Emnet gir innføring i hvordan verdier og relasjoner spiller en rolle for den enkeltes profesjonelle 

praksis.                                                                                                                                                             

Emne 7. Vitenskapsteori, 5 studiepoeng (15 timer).  Fellesundervisning på høgskolen                                        

Det gis innføring i sentrale vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske grunnsyn og deres be-

tydning  for forskning innenfor eget fagfelt.                                                                                                 

Emne 8. Forskningsmetode, 10 studiepoeng (30 timer) Fellesundervisning på høgskolen         

Emnet gir en bred innføring i forskningsprosessen, sentrale begreper, ulike typer design og me-

toder for innsamling og analyse av data i kvantitativ og kvalitativ metode.   Masterspesifikk un-

dervisning knyttet til dette emnet er prosjektplanseminar.                                                                

Emne 9 Masteroppgaven, 30 studiepoeng (30 timer)                                                                         

Det undervises i de ulike prosessene studentene arbeider med fram i mot ferdig oppgave. 20 

studiepoeng er ikke undervisnings belagte, men anvendes til arbeidet med masteroppgaven. 
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30 studiepoeng 

2. Studieår: 3. Studieår: 4. Studieår: 

KURS UKER 
EMNER 

Emne 1 Grunnlagsforståelse 
20 studiepoeng valgemner 

Emne 2 Faglige tilnærminger 
15 studiepoeng 

Emne 3  Fordypning 
15 studiepoeng praksis 40 timer 

Emne 4 Praksis  veiledning studietur  
15 studiepoeng 260 + 320 timer 

Emne 6  Stolpeemne Verdier og  
relasjoner. 5 studiepoeng 

Emne 7 Vitenskapsteori   
5 studiepoeng Felles 

Emne 8 Forskningsmetode 
10 studiepoeng Felles 

Emne 9 Masteroppgave 
30 studiepoeng 

10 st p  er undervisning og master-
seminar 

         
       

Del 1 10 
studiepoeng 

10 studiepoeng 
Praksis 20 timer 

15 studiepoeng 

5 studiepo-
eng 

5 studiepoeng 
Praksis 20 timer 

5 studiepo-
eng 

           

5 studiepo-
eng 

30 studiepoeng 

Emne  5 Personlig og profesjonell  
utvikling. 5 studiepoeng 

30 studiepoeng 20 studiepoeng 40 studiepoeng 

1. Studieår: 

Del 2 10 
studiepoeng 

             5 studiepoeng 
Praksis  40 t. Veiledning 60 t. 

            5 studiepoeng 
Praksis 40 t. Veiledning 60t.  

Studietur 
Praksis 90  t. Veiledning 120t  

               5 studiepoeng 
Deltakelse i gruppeøvelser 

Deltakelse i gruppeøvelser 
Logg 

Deltakelse i gruppeøvelser 
Logg 

Deltakelse  i gruppeøvelser 
Logg 

             5 studiepoeng 
Praksis 90 t. Veiledning 80t 

5 studiepo-
eng 

Muntlig framfø-
ring i gruppe 

Hjemmeoppgave 
2500 ord 

Hjemmeoppgave 
2000 ord 

Muntlig klinisk  
eksamen 

Eksamen 
4000 ord 

Hjemme 
oppgave 
8000 ord 

Eksamen 
4000 ord 

Oppgave 
2400 ord 

Hjemmeoppgave 
2500 ord 

Prosjektplan 
2800 ord 

Masteroppgave 
20 – 28000 ord 

Muntlig  i 
gruppe 

Dokumentert 
praksis 

Dokumentert 
praksis 



10 

 

LÆRINGSFORMER 
 
Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det 

faglige stoffet formidles gjennom forelesninger og selvstudium, med belysning og bearbeiding 

av de oppsatte emner, analyser av praktiske demonstrasjoner, videoopptak med mer. Videre 

gjennom praktiske øvelser og demonstrasjoner som rollespill og gruppearbeid. I periodene mel-

lom kursukene vil det være nettstøttet veiledning og undervisning, samt at studentene gjen-

nomfører til sammen 620 timer praksis og veiledning. Hoveddelen av veiledningen foregår i 

grupper. Det vil være fokus på personlige aspekters innflytelse på profesjonell utøvelse. Det 

legges videre vekt på at studentene eksponerer sin praksis og lærer å forholde seg til respons fra 

andre på egen tenkning og praktisering. Denne eksponeringen skjer dels i grupper og dels i sam-

let klasse og dels på nett. Undervisningen er lagt opp slik at den innholdsmessig beveger seg 

mellom overordnede ideer og teori til metoder, praksis og refleksjon over egen rolle som profe-

sjonell utøver. Gjennom ulike pedagogiske strukturer vil fagetiske perspektiver fremheves, og 

studentene vil bli utfordret til å drøfte både det som presenteres i undervisningen og deres eget 

daglige arbeid i et fagetisk perspektiv. Undervisningen foregår i klasser, i fordypningsgrupper og 

i mindre grupper som etableres over tid. Samtidig er det fellesundervisning med andre studen-

ter ved høgskolen i tre emner: verdier og relasjoner, vitenskapsteori og forskningsmetode. Noe 

undervisning foregår på engelsk. 

 

Pensum utgjør ca 9000 sider og består av både obligatorisk og selvvalgt litteratur. Andelen selv-

valgt litteratur øker utover i studiet og varierer noe fra emne til emne. Studentene blir informert 

gjennom litteraturlister hva som er obligatorisk pensum. I tillegg velger studenten selvvalgt pen-

sum knyttet til egen fordypning og masteroppgave. Studenten må selv ta ansvar for å velge ut 

litteratur som er relevant.  Gjennom undervisningen vil studentene bli presentert for det som 

anses å være overordnede ideer og praksis knyttet til pensum. Enkelte tema vil være gjennom-

gående og bli arbeidet med på de fleste kursukene. Samtidig er undervisningen pensumutviden-

de. Forelesninger vil ikke alltid ta direkte utgangspunkt i pensumlitteraturen, men utfylle og 

utvide perspektivet på det teoretiske stoffet. I kursukene forekommer også undervisningsbolker 

hvor det presenteres utfyllende eller kontrasterende teoretiske perspektiver og metodiske til-

nærminger som ikke gjenfinnes i pensum. Vitenskapsteoretiske spørsmål og faglige forutset-

ninger vil bli berørt på mange ulike måter under presentasjon av ulike tema. Deler av pensum er 

på engelsk. 
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7. VURDERINGSFORMER 

 

Studiet har varierte vurderingsformer.  Disse gjengis under beskrivelsen av hvert emne.  Vurde-

ringene består av arbeidskrav, eksamen i de ulike emnene, prosjektplan, mastergradsoppgave 

samt dokumentasjon av praksis og veiledning mv. Jfr. Kap. 10 punkt 8, dokumentasjon til mas-

tergrad i familieterapi og systemisk praksis. 

Vurderingsuttrykket i de ulike vurderingsformene er enten gradert karakter A- F, eller bestått 

/ikke bestått. Der det benyttes bestått / ikke bestått som vurderingsuttrykk går bestått grensen 

ved karakteren C.  

Ekstern sensor vil bli involvert i henhold til gjeldende lovformuleringer. Ved klage på sensur blir 

ekstern sensor benyttet. Obligatoriske aktiviteter: 

Deltakelse i undervisning og gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i de ulike emnene. 

Det kreves 80 % tilstedeværelse. 

Praksis i studietiden og veiledning på praksis i henhold til fastlagt antall timer. 

Alle arbeidskrav må være godkjent før studentene kan avlegge eksamen. 

 

 
8. INTERNASJONALISERING 

 

Det tilstrebes å ha kontakt med fagmiljøer utenfor Norge. Dette skjer i form av samarbeid om-

kring undervisning, oppbygging av nye studieenheter, gjensidig faglig utveksling gjennom forsk-

ning, deltakelse i doktorgradsprogram og ved ansettelser av professor 2 stillinger. For å utnytte 

potensialet i internasjonalt samarbeid vil vi invitere gjesteforelesere til studiet, og vi vil undervi-

se ved studier i andre land. I tillegg etablerer vi samarbeidsavtaler med institusjoner omkring 

studenters studiebesøk hvor de kan gjennomføre deler av sin praksis. 

Vi har også noe undervisning på engelsk, noe som kan virke stimulerende både for studiet og 

studentene med henblikk på å gi studentene større muligheter for fagutvikling og samarbeid 

internasjonalt. At noe undervisning foregår på engelsk, kan virke stimulerende både for studiet 

og studentene med henblikk på å gi studentene større muligheter for fagutvikling og samarbeid 

internasjonalt. 
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EMNEBESKRIVELSER  
EMNE 1 GRUNNLAGSFORSTÅELSE  
 
Studiepoeng:     20 studiepoeng 
Emnet består av:   Del 1 og del 2 
Kursuke:    1, 2, 3, 4      
Undervisningstimer totalt:    60 timer 
Pensum: 1500 sider   60 timer lesing  
Annen studentrelatert aktivitet:  50 timer   
Studentarbeidstimer totalt:               170timer 
  
Kort om emnet 

Grunnlagsteoriene som presenteres bygger på basale antakelser, teoretiske ideer og aksiomer 

som ligger til grunn for det som benevnes som systemiske tilnærminger til familieterapi. Emnet 

søker å utvikle innsikt i fagteoriens grunnlag som overgangen fra et individ- og årsak-virkning 

perspektiv til et relasjonsperspektiv og sirkulær forståelse. Relasjonsperspektivet i konstruktivis-

tisk kommunikasjonsteori, i moderne kybernetikk og systemteori og innenfor sosialkonstruk-

sjonisme og poststrukturalismen. Antropologiske, sosiologiske og etiske forståelsesrammer ut-

fyller grunnlagsteorien. Det vil bli presentert ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle 

samtid med nye samlivs- og intimitetsformer. Videre gis innføring i grunnleggende vitenskaps-

teoretiske begreper. Emnet avsluttes med en introduksjon til studiets faglige tilnærminger. 

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne er målet at studentene skal: 

o Ha kunnskap om grunnleggende antakelser som danner basis for systemisk praksis. 

o Ha kunnskap om kommunikasjon mellom mennesker med ulike kulturelle antakelser og 

verdier.  

o Kunne bruke kommunikasjonsteori og systemteorier og omgjøre teori til praksis, slik at 

disse ideene kan representere et praktisk hjelpemiddel i arbeid med mennesker.  

o Ha kunnskap om forholdet mellom kultur og makt og kompetanse i kritisk tenkning. 

o Ha kunnskap om ulike familie – samlivsformer, klasse- og kjønnsperspektiv, samt hvor-

dan disse forhold påvirker menneskers utfoldelse i ulike livs faser. 

o Ha kjennskap til grunnleggende vitenskapelige begreper samt ha et kritisk blikk ift viten-

skapelige artikler og forskning. 

o Ha oversikt over de ulike faglige tilnærmingene i det systemiske fagfeltet. 
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Innhold i undervisningen 

Gi studenten grunnlag for å kunne anvende relevant kunnskap, foreta analyser og ha utviklet 

avansert kompetanse i: 

 

 Del 1: Kommunikasjon i profesjonell praksis 

o Den systemiske familieterapiens grunnlagsteori. 

o Relasjonsperspektivet i kommunikasjonsteori og systemteori. 

o Konstruktivisme, sosialkonstruksjonisme og poststrukturalisme. 

o Filosofiske perspektiver og implikasjoner for teoriene og praksis. 

o Vitenskapsteoretiske grunnbegreper. 

 

Del 2: Familieforståelse og introduksjon faglige tilnærminger 

o Familielivssyklusteori, sosiologisk teori og antropologiske perspektiver, klasse- og 

kjønnsperspektiv samt ulike samlivsformer. 

o Reflekterende prosesser og diskursiv praksis.  

o De ulike faglige tilnærmingene som; strategisk tilnærming/MRI, strukturell familieterapi, 

Milano skolen, løsningsorientert terapi, narrativt perspektiv, samarbeidende tilnærming.  

o Fra lineær til sirkulær forståelse. 

 

Læringsformer 

Studentene vil gjennom litteraturstudium, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid få 

presentert ulike teoretiske referanserammer for hvordan å forstå problemer i mellommennes-

kelig samhandling.  Fellesundervisning i forelesningsform kombinert med gruppearbeid, indivi-

duelle oppgaver og øvelser. 

 

Vurderingsform             

Ar eidskrav 
Skriftlig hje eoppgave hvor stude te  es o  å se teori og praksis i 
sa e he g,  ord. 
 
Eksa e : 
Skriftlig hje eoppgave hvor stude te  es o  å i tegrere teoretisk 
ku skap fra e et og erfari g fra praksis,  ord. 

 

Godkjent 

 

Karakter A-F 
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EMNE 2 FAGLIGE TILNÆRMINGER 

Studiepoeng:     15 studiepoeng  
Kurs uke:    5, 6, 7, 8 
Undervisningstimer totalt:   45 timer 
Pensum: 1125 sider    45 timer lesing 
Annen studentrelatert aktivitet: 170 timer 
Studentarbeidstimer totalt:  260 timer 
 

Kort om emnet 

I dette emnet vil det bli drøftet hvordan familieterapeutisk praksis har utviklet seg i forhold til 

andre samfunnsendringer i den vestlige verden.  De mest anvendte familieterapeutiske 

tilnærminger vil bli presentert. Dette gjelder strategisk, strukturell og løsningsorientert 

familieterapi, Milanotradisjonen, samarbeidende og narrativ tilnærming, samt reflekterende 

prosesser og diskursiv praksis. Disse faglige tilnærmingene vil bli gjennomgått knyttet opp i mot 

ulike arbeidskontekster som familievern, barnevern, psykisk helsevern, Nav, rusfeltet m.fl. 

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne er målet at studentene skal: 

o Ha utdypende kunnskap om ulike systemiske familieterapeutiske ideer og metoder.  

o Kunne beherske fagområdets uttrykksformer og samt ferdigheter i å utøve metodene i 

praksis.  

o Ha inngående kunnskap om og kunne gjenkjenne, navnsette og dermed også videre- 

utvikle metodene i egen praksis.  

o Kunne analysere relevante faglige etiske problemstillinger med utgangspunkt i 

fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

 

Innhold i undervisningen 

De ulike tilnærmingene presenteres av erfarne praktikere som hentes inn fra ulike praksisfelt, 

slik at undervisningen omfatter praksisnært arbeid med barn, unge, voksne og familier i ulike 

sammenhenger. Undervisningen skal gi forståelse for og inngående kunnskap om de ulike til-

nærminger som presenteres. Tilnærmingene presenteres i den kontekst de har blitt utviklet og 

hvordan de anvendes i dag. Det vil bli lagt vekt på at de ulike tradisjonene presenteres og arbei-

des med som like aktuelle tilnærminger. Det legges vekt på at studenten arbeider med hvilken 

tenkning og hvilke arbeidsformer som kan passe i vedkommende sin aktuelle praksis:  
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o Reflekterende prosesser 

o Strategisk familieterapi 

o Strukturell familieterapi 

o Løsningsorientert familieterapi 

o Milanotradisjonen 

o Samarbeidende tilnærming 

o Narrativ tilnærming 

o Diskursiv praksis 

 

Det gis innføring i teori og praksis som kan fungere supplerende og utvidende i relasjon til et 

systemisk perspektiv som for eksempel tilknytningsteori.  

Emnet avsluttes med et blikk på ulike terapeutiske tilnærminger, som anvendes i samfunnet i 

dag og som retter seg mot barn, unge, familier og par, med et fokus på likheter og forskjeller, 

relevans og anvendbarhet. 

 

Læringsformer 

Ulike praksisformer og faglige tilnærminger i dagens fagfelt presenteres gjennom forelesninger, 

demonstrasjoner og video, hvorpå studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egen-

aktivitet i grupper, øvelser og rollespill. 

 
Vurderingsform  
 
Eksa e  
Skriftlig hje eoppgave der e  tar 
utga gspu kt i e  sak eller 
pro le stilli g fra ege  praksis og 

elyser, a alyserer og drøfter de e i 
forhold til teori og faglige til ær i ger 
so  er prese tert i pe su .  ord. 

 
 
 
 

 

 

Bestått / ikke bestått 
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EMNE 3 FORDYPNING   

Studiepoeng:     15 studiepoeng  
Emnet består av:   Del 1 og del 2 
Semester:     3., 4., 5., 6. semester 
Undervisningstimer:    45 timer  
Praksis:     40 timer 
Pensum: 1125 sider    45 timer lesing 
Obligatorisk: 800 sider 
Selvvalgt: 325 sider 
Annen studentrelatert aktivitet: 60 timer    
Studentarbeidstimer totalt:  190 timer 
 

Kort om emnet 

I dette emnet er målet å videreutvikle kliniske / praktiske ferdigheter. Her vil fokuset være å 

integrere teori, studentenes livserfaringer og praksis for å gjøre studentene best egnet til arbeid 

med klienter og brukere.  Ferdigheter studenten skal utvikle vil være knyttet til samtale- og te-

rapiprosesser, forståelse av makt, terapi som diskurs og studentens egen individuelle stil som 

praktiker. Praktiske / kliniske ferdigheter vil i denne sammenheng være mer enn kun utvikling av 

tradisjonelle og tekniske ferdigheter, da det legges vekt på å bruke seg selv.  

Det er utviklet flere ulike fordypnings temaer knyttet til ulike kontekster. Studentene velger 

tema på bakgrunn av praksis og interesse, samt hvilke temaer som tilbys det aktuelle kullet. 

Temaer som er utviklet fra og med høst 2013 er: 

1. Systemiske samtaler med enkeltindivider 

2. Systemisk terapi med par og familier 

3. Systemisk arbeid i familier i en barnevernfaglig kontekst 

4. Systemisk arbeid i familier med rusrelaterte problemer 

 

Læringsutbytte 

Studentens selvvalgte fordypningstema vil være retningsgivende for kunnskapsutviklingen. Etter 

avsluttet fordypningstema er målet at studenten skal kunne: 

o Anvende sine spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å kunne identifisere og utnytte 

teoriene og metodene slik at de kan anvendes i samarbeid med mennesker som opple-

ver problemer og ønsker hjelp til mestring av ulike vanskelige livssituasjoner i den valgte 

kontekst. 

o Håndtere forandringsprosesser og terapiforløp / samtaleforløp /  i en utvalgt kontekst. 
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Innhold i undervisningen 

Studentene gjennomfører fordypningen i 2. og 3. studieår. Hovedmålet for dette emnet er pro-

sess, slik at det skal være en progresjon i hvordan studenten utvikler seg som kliniker / praktiker.  

 

Læringsformer 

Studentene vil få mulighet til å fordype seg i seg selv som terapeut og praktiker – og skal få en 

del verktøy og modeller for selvrefleksjon og egen utvikling knyttet til seg selv som 

profesjonsutøver. Gjennom å møte erfarne klinikere og andre nåværende og tidligere studenter 

som forelesere, vil studentene lære om hvordan de systemiske perspektivene kan konkretiseres 

og anvendes i møte med familier, individer og par. Det vil også undervises gjennom 

gruppearbeid, øvelser og rollespill og studentenes transkriberte samtaler til drøfting i grupper. 

Videre vil det kunne utveksles erfaringer og øvelser gjennom nettbasert undervisning. 

U dervis i ge  . studieår pla legges av klassea svarlig. Undervisningen i 3. studieår planlegges 

i stor grad sammen med studentene med utgangspunkt i hva gruppa trenger og ønsker. 

Studentene skal føre logg knyttet til egen praktisering og faglig utvikling. 

 

Krav til praksis 

Det er krav til totalt 40 timer praksis, 20 timer i 2. studieår, og 20 timer i 3. studieår.  Denne 

praksisen kommer i tillegg til de260 timer praksis som er beskrevet under emnet 4 «Praksis og 

veiledning». Praksis i denne sammenheng vil si prosessorienterte samtaler eller terapi som 

gjennomføres over tid og inkluderer oppstart, prosess og avslutning. Ytterligere krav til praksis 

vil bli nærmere beskrevet under hvert fordypningstema. 

 
Vurderingsform – krav til godkjent emne etter 2. studieår. 
Eksa e  
Skriftlig hje eoppgave hvor stude te e es o  å reflektere over og drøfte 
ege  faglig utvikli g k yttet til fordyp i gs te a sa t o ligatorisk og selvvalgt 
pe su .  ord 

 
 
Karakter A-F 

 
Vurderingsform – krav til godkjent emne etter 3. studieår. 
Skriftlig doku e tasjo  
Skriftlig doku e tasjo  på  ti er praksis ved e  selverklæri g. 
Eksa e  
Mu tlig fra føri g i gruppe asert på stude te s logg hvor stude te e es 
o  å reflektere over og drøfte faglig utvikli g k yttet til fordyp i gs te a.  

Godkje t 
 
 
Bestått/ikke 
bestått 
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Te a : Syste iske sa taler ed e kelti divider  

E ebeskrivelse 

For ål ed e et er å til y fordyp i g i sa taler ed e kelti divider, hvor ar eid ed 
prosess, fora dri g og utvikli g vil stå se tralt. Det er et ål å i tegrere det syste iske 
perspektivet, releva t teori og stude te s ege  livsko peta se i profesjo elle øter ed 
e kelti dividet. E et vil ha et særskilt fokus på ulike ko tekster for sa tale  so  virke iddel 
til fora dri g; historisk, kulturelt og terapeutisk. Ferdigheter stude te e skal utvikle vil være 
k yttet til å s akke ed og drive prosesser sa e  ed i divider o  eksiste sielle dile aer 
og livste aer k yttet til livssy , å delighet, kriser, sorg, relasjo elle utfordri ger og estri g.  

Læri gsutbytte 

Etter avsluttet e e skal stude te  ku e: 

o A ve de si e spesialiserte ku skaper og ferdigheter for å ku e ide tifisere teorier og 
faglige til ær i ger slik at de ka  a ve des i sa ar eid ed e kelti divider so  
tre ger hjelp til å ko e seg ut av fastlåste situasjo er og posisjo er.  

o Utvise faglig skjø  og etisk evissthet gje o  ar eid ed fora dri gsprosesser og 
sa taleforløp ed i divider o  deres livste aer, privat og profesjo elt.  

o Utvikle e  forståelse for i dividets dile aer, ikke are på i divid ivå, e  også i et 
diskursivt perspektiv.  

I hold i u dervis i ge  

o I holdet er k yttet til ko tekst og hvorda  det syste iske perspektivet ka  forstås og 
i ple e teres i ulike typer ar eid ed i dividet. Teoretisk fokus vil være på 
gru lagsforståelse, poststrukturell teori og dialogisk/ arrativ teori.  

o Videre ferdigheter k yttet til gje o føri g av sa taler, fra det å eta lere ko trakt, 
relasjo , utvide alter ative perspektiver. Ar eide ed ko struksjo er, deko struksjo , 
posisjo eri g og språkha dli ger. 

o Dialog asert ku skap og tekstforståelse, hvorda  kulturelle og i dividuelle tekster 
utvider og egre ser ha dli gsrepertoar vil være særlig fokusert.  

o Stude te e vil li tatt ed på drøfti ger o kri g særlige utfordri ger k yttet til 
ko tekst. Dette ka  være o råder so  aktforhold, otset i ger, a ivale s, ta uer 
og ideer o  kulturell tilpas i g og krav. Et kritisk fokus på sa tale  so  kulturell 
disipli eri gsstrategi vil også være i kludert.  

o Stude te  vil li utfordret på eg e hold i ger, erfari ger og fordo er og hvorda  
ar eidet ed disse te ae e ka  rukes so  ressurser i  i sa tale e. 
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Krav til praksis 

Det er krav til  ti er praksis k yttet til syste isk sa talepraksis ed e kelti divider. Praksis vil 

si prosessorie terte sa taler eller terapi so  gje o føres over tid og i kluderer oppstart, 

prosess og avslut i g.  

Læri gsfor er 

U dervis i g, gruppear eid, øvelser, rollespill, ruk av «ekse pler fra praksis» so  stude te e 

ri ger ed seg. Det vil bli gitt oppgaver i praksis mellom kursdagene og studentene skal føre 

logg knyttet til egen praktisering og faglig utvikling. 

 

Tema 2: Systemisk terapi med par og familier  

 
Kort om emnet 

I dette emnet er målet å videreutvikle kliniske/praktiske ferdigheter. Her vil fokuset være å inte-

grere teori, studentenes livserfaringer og praksis for å gjøre studentene best egnet til terapeu-

tisk arbeid med par og familier. Ferdigheter studenten skal utvikle vil være knyttet til kontekst-

avklaring, forståelse av makt, terapiprosesser, parallelle prosesser og studentens egen individu-

elle stil som praktiker. Ferdigheter vil i denne sammenheng være mer enn kun utvikling av tradi-

sjonelle terapiferdigheter. Fokus vil være på personlig stil og posisjonering. 

Fordypningen tar sikte på å utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor de delene av psykotera-

peutisk praksis som omhandler systemisk terapi med par og familier med barn og ungdom. Ho-

vedvekten vil ligge på arbeid med par som søker hjelp. Familieperspektivet vil være gjennomgå-

ende både når paret har barn og som et tregenerasjonsperspektiv. 

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet fordypningstema er målet at studenten skal kunne: 

o Anvende sine spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å kunne identifisere og utnytte 

teoriene og metodene slik at de kan anvendes i samarbeid med mennesker som opple-

ver problemer og ønsker hjelp til mestring av ulike vanskelige livssituasjoner i par- og 

familieterapi 

o Håndtere forandringsprosesser og terapiforløp i par- og familieterapi. 
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Innhold i undervisningen 

Hovedmålet for fordypningen er å utvikle arbeidet med terapeutiske prosesser, slik at det skal 

være en progresjon i hvordan studenten utvikler seg som terapeut. Det vil bli arbeidet med føl-

gende temaer:  

o Henvendelsen 

o Det første møtet. 

o Klientenes møter med terapeuten 

o Den terapeutiske prosessen 

o Ulike arbeidsmåter med par. 

o Paret i kulturen 

 

Læringsformer 

Studentene vil få mulighet til å utvikle seg som terapeut. Gjennom å møte erfarne klinikere vil 

studentene lære om hvordan de systemiske perspektivene kan konkretiseres og anvendes i mø-

te med par- og familier. Det vil også undervises gjennom gruppearbeid, øvelser og rollespill og 

studentenes transkriberte samtaler til drøfting i grupper. Studentene vil bli bedt om å føre logg 

knyttet til egen praktisering og faglig utvikling. 

 
Undervisningen 3. studieår planlegges i stor grad sammen med studentene med utgangspunkt i 

hva gruppa trenger og ønsker. 

 

Krav til praksis 

Det er krav til 40 timer praksis knyttet til fordypningen. Praksis vil si par- og eller familieterapi 

som gjennomføres over tid og inkluderer oppstart, prosess og avslutning. Minst et av terapifor-

løpene skal omfatte minst 10 timer. 

 
 

Te a : Syste isk arbeid i fa ilier i e  bar ever faglig ko tekst 

E ebeskrivelse 

Fokus for e et vil være utvikli g av stude te es praktiske ferdigheter k yttet til ar eid hvor 

fora dri g og utvikli g står i se tru . Det er et hoved ål å i tegrere syste iske perspektiver og 
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releva t teori sa e  ed stude te es livserfari ger, for å gjøre de  est ulig eg et til 

ar eid ed foreldre, ar , u gdo , fa ilie  sa let og ettverk i et relasjo sperspektiv. 

Ferdigheter stude te e skal utvikle vil være k yttet til etyd i ge  av ko tekst, forståelse av 

akt, evissthet k yttet til et diskursivt perspektiv, spesielle utfordri ger, sa taleferdigheter, 

sa t stude te es selvrefleksivitet og ege  i dividuelle stil so  praktiker. 

Læri gsutbytte 

Etter avsluttet e e skal stude te  ku e: 

o A ve de si e spesialiserte ku skaper og ferdigheter for å ku e ide tifisere teorier og 

faglige til ær i ger slik at de ka  a ve des i sa ar eid ed foreldre og ar  so  

opplever pro le er, ø sker eller tre ger hjelp til estri g i va skelige livssituasjo er i 

e  ar ever faglig ko tekst. 

o Utvise faglig skjø  og etisk evissthet gje o  ar eid ed fora dri gsprosesser og 

sa taleforløp ed ar  og foreldre.  

I hold i u dervis i ge  

o I holdet er k yttet til ko tekst og hvorda  det syste iske perspektivet ka  forstås og 

i ple e teres i ar ever faglig ar eid. Fokus er på gru lagsforståelse og 

e dri gsar eid, sa t roller og posisjo er so  aktøre e efi er seg i.  

o Videre eha dles aktforhold og diskurser so  ko er til uttrykk på flere ivåer i 

sa fu  gje o  lovverk, i stitusjo , fa ilie og i divid, og hvorda  vi ka  ar eide 

diskursivt ed etiske, oralske og verdirelaterte dile aer.  

o Videre ferdigheter k yttet til gje o føri g av sa taler og hvorda  gjøre ar  og u ge 

delaktig i ege  prosess.  

o Stude te e vil li tatt ed på drøfti ger o kri g særlige utfordri ger k yttet til 

ar ever faglig ko tekst. Dette ka  være o råder so  aktforhold, otset i ger, 

a ivale s, ta uer, kulturforståelse, ideer o  ar s utvikli g og ehov sa t sy  på 

oppdragelse. 

o Et ku skaps asert praksis ar ever , hva i e ærer det? 
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o  Krav til praksis 

Det er krav til  ti er praksis k yttet til ar ever faglig ko tekst. Praksis vil si prosessorie terte 

sa taler eller terapi so  gje o føres over tid og i kluderer oppstart, prosess og avslut i g.  

Læri gsfor er 

U dervis i g, gruppear eid, øvelser, rollespill, ruk av «ekse pler fra praksis» so  stude te e 

ri ger ed seg. Det vil bli gitt oppgaver i praksis mellom kursdagene og studentene skal føre 

logg knyttet til egen praktisering og faglig utvikling. 

 

Te a : Syste isk arbeid i fa ilier ed rusrelaterte proble er 

E ebeskrivelse 

For ål ed e et er å gi e  i føri g i ar eid ed i divider og fa ilier so  er erørt av rus- og 
avhe gighetsrelaterte pro le er. 

Det er et ål å i tegrere syste iske perspektiver og releva t teori sa e  ed stude te es 
ar eidserfari g og livserfari ger.  

Fordyp i ge  vil gi e  i troduksjo  til rus- og avhe gighetspro le atikk; for i dividet og for 
fa ilie , i et sa fu shistorisk og sosialpolitisk perspektiv. 

Ferdigheter stude te e skal utvikle vil være å ku e ruke ku skap o  ulike til ær i gs åter 
i øter ed rus- og avhe gighetsrelaterte pro le er, ku e forstå og avklare ko tekst for 
sa taler og tiltak, ku e forstå og ha dle i overe sste else ed etiske og aktrelaterte 
pri sipper, ku e vurdere prese terte pro le er i et fa ilie- og ge erasjo sperspektiv, ku e 
vite hvorda  i kludere fa ilie  i til ær i ge e og gje o føre sa taler ed erørte 
fa ilie edle er og ettverk. 

Læri gsutbytte 

Etter avsluttet e e skal stude te  ku e: 

o A ve de si e spesialiserte ku skaper og ferdigheter for å ku e ide tifisere teorier og 
faglige til ær i ger slik at de ka  a ve des i sa ar eid ed e kelti divider og fa ilier 
so  tre ger hjelp til å forstå og hå dtere e  livssituasjo  ed rus- og 
avhe gighetsrelaterte pro le er.   

o Utvise faglig skjø  og etisk evissthet gje o  ar eid ed prosesser og sa taleforløp 
ed i divider og fa ilier o  rusrelaterte pro le er. 
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I hold i u dervis i ge  

I holdet er k yttet til ko tekst og hvorda  det syste iske perspektivet ka  forstås og 
i ple e teres i ulike typer ar eid ed rus- og avhe gighetsrelaterte pro le er. Fokus vil være 
på fa ilie- og ge erasjo sperspektivet.  Stude te  skal få ku skap o  sa e he ger ello  
ruspro le atikk so  sa fu sfe o e , politiske i terve sjo er og ko sekve ser for praksis. 
Stude te  skal få ku skap o  egrepet avhe gighet og ulike eha dli gsideologier og ku e 
vurdere dage s ulike fa ilieorie terte til ær i ger og praksiser i et historisk perspektiv.  

o Det vil li lagt vekt på hvorda  fa ilie edle er og ettverk lir påvirket, virk i ger 
for selvforståelse, ide titet og følelsesliv, eskyttelsesfaktorer, i terve sjo s uligheter, 
sa spill og hjelpetiltak. 

o Videre eha dles aktforhold og diskurser so  ko er til uttrykk på flere ivåer i 
sa fu  gje o  lovverk, i stitusjo , fa ilie og i divid, og hvorda  vi ka  ar eide 
refleksivt ed etiske, oralske og verdirelaterte dile aer.  

o Det vil li fokusert på ferdigheter k yttet til gje o føri g av sa taler og å ri ge i  
ar s- og u ges perspektiv, åde so  pårøre de og år de selv har rusrelaterte 

pro le er.  

o Stude te e vil li tatt ed på særlige utfordri ger k yttet til ko tekst. Dette ka  være 
o råder so  aktforhold, otset i ger, a ivale s, ta uer og ulike ideer o  rus og 
avhe gighet. 

o Drøfti g av ulike til ær i ger so  a ve des i rusfeltet i dag. 

Krav til praksis 

Det er krav til  ti er praksis k yttet til ar eid ed rus- og avhe gighetspro le atikk. Praksis 

vil si prosessorie terte sa taler eller terapi ed i divider, par/foreldre, ar , u gdo er eller 

fa ilier so  gje o føres over tid og i kluderer oppstart, prosess og avslut i g.  

Læri gsfor er 

U dervis i g, gruppear eid, øvelser, rollespill, ruk av «ekse pler fra praksis» so  stude te e 
ri ger ed seg. Studentene fører logg knyttet til praksis og fordypnings dagene. 

U dervis i ge  . og . se ester . studieår  pla legges i stor grad sa e  ed stude te e 
ed utga gspu kt i hva gruppa tre ger og ø sker. 
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EMNE 4: PRAKSIS OG VEILEDNING  

Studiepoeng:    15 studiepoeng  
Semester:    1 - 8 
Praktisering    260 timer 
Veiledning     320 timer 
Pensum: 1125 sider   45 timer lesing  
Annen studentrelatert aktivitet: 50 timer  
Studentarbeidstimer totalt:  675 timer 
 
Kort om emnet 

Det overordnede målet for studiet er å hjelpe studentene til å bli allsidige og reflekterte 

praktikere. Studiet tar sikte på å inspirere studentene til å prøve ut og anvende familieteori og 

faglige tilnærminger fra undervisningen i sitt daglige arbeid.  

Det kreves dermed at studentene har relevant praksis i utdanningsperioden, noe som betyr at 

de har en arbeidssituasjon hvor de kan arbeide med familier og/eller systemer i samhandling på 

egen arbeidsplass eller ved hospitering.  

Veiledning på praksis skal bidra til at studenten videreutvikler og utvider sine ferdigheter i 

praktisk arbeid, ved å integrere teori, metode, praktiske ferdigheter og personlig stil i samarbeid 

med en godkjent veileder. Veiledningen skal fokusere på samspillet mellom studenten, klientene 

og kontekst. Praksis og veiledning starter første semester og avsluttes i 8.semester.  

 

Læringsutbytte 

Viktige delmål med den praktiske kvalifiseringen er å prøve ut teori og faglige tilnærminger. 

Gjennom praktisering, veiledning og selvrefleksjon, skal studenten kunne utvikle personlige 

verdier, et bredere erfaringsgrunnlag og repertoar som terapeut og praktiker.  

Etter avsluttet praksis er målet at studenten skal kunne anvende sine kunnskaper og praktiske 

ferdigheter gjennom å: 

o Knytte teori til egen praksis. 

o Vise bevissthet knyttet til egne verdier og holdninger. 

o Være i stand til å redegjøre for faglige vurderinger av egen og andres praksis. 

o Bearbeide egne erfaringer og egen personlig historie. 

o Videreutvikle kompetanse i å arbeide selvstendig og å samarbeide med andre. 

o Kunne arbeide i overensstemmelse med fagetikk og yrkesetiske retningslinjer. 

Veiledningen tar sikte på integrering av kunnskap fra praksis gjennom veiledning på praksis. 

Viktige delmål vil være at studenten har utviklet kompetanse gjennom: 
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o Integrering av teori, metode og praktiske ferdigheter 

o Videreutvikling av personlig stil og profesjonell posisjon 

o Bevisstgjøring av forforståelse og egne anliggender 

o Utvikling av selvrefleksjon  

o Utvikling av kompetanse i reflekterende prosesser 

o Systematiske analyser av presenterte kasus 

o Øvelse på ulike typer samtaler og prosesser  

o Bevisstgjøring av kontekstens betydning  

 

Innhold i emnet  

Praktisering som profesjonsutøver: 

o Studentene arbeider mellom kursukene og gjennomfører praksis på sine respektive 

arbeidsplasser eller hospiterer på andre relevante steder. 

o Studentene øver seg ved å trekke inn ideer og faglige tilnærminger fra litteraturen og 

kursukene. 

Veiledning fra godkjent veileder: 

o Studentene gjennomfører veiledning på sin praksis. 

o Studentene gjennomfører en studietur på 5 dager der studenten følger en erfaren 

kliniker (mesterlæring).  

 

Læringsformer 

Studentene skal totalt gjennomføre 260 timer praksis. Praksis skal være en profesjonell 

virksomhet der studenten over tid både planlegger og leder arbeid med utgangspunkt i et 

systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes arbeid som bygger på teori og metodikk 

som det undervises i på studiet. Et visst antall samtaler fra praksis skal tas opp på film eller 

studenten skal vise fram sin praktisering for veileder. Dette skal være nok materiale til totalt 40 

timer direkte veiledning (se veiledning). Praksis innbefatter minst 2 av følgende hovedparter: 

o Studenten i rolle som terapeut, hjelper, myndighetsutøver, konsulent, samtalepartner. 

o Klienten dvs. de som er definert til å ha problemene eller konfliktene 

o Samarbeidspartnere - andre profesjonelle, andre offentlige ansatte osv. 

Studentene skal gjennomføre totalt 320 timer veiledning. Veiledning foregår i hovedsak som 

gruppeveiledning. Høgskolen godkjenner også individuell veiledning. Veiledningsprosessen skal 
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gi forståelse for og utdypende kunnskap og kompetanse knyttet opp i mot studentenes egen 

praktisering som profesjonsutøver. Veiledningen deles inn i to typer; prosess veiledning 280 

timer og direkte veiledning 40 timer. 

Prosess veiledning (280 timer) vil si at det gis veiledning på materiale studentene bringer med 

seg i form av fortellinger fra praksis: 

o Det foregår på ulike måter gjennom intervju, dialog, samtaler, rollespill, iscenesettelser, 

øvelser mm. 

o Studentene kan øve seg ved å intervjue hverandre knyttet til reelle vanskeligheter de 

står i og det gis veiledning på denne intervju prosessen. 

Studentene oppfordres til å gjennomføre prosessveiledningen i grupper. 

 

Direkte veiledning (40 timer) vil si at det gis veiledning på studentenes egen praksis, der veileder 

ser studenten i aksjon ved at: 

o Veileder er til stede som co-terapeut. 

o Veileder er til stede i rommet / bak speil og observerer praksis.  

o Veileder får se gjennomføring av praksis på video /dvd. 

o Veileder får høre gjennomføring av praksis på lydopptak. 

Studentene oppfordres til å gjennomføre direkte veiledning som individuell veiledning på egen 

arbeidsplass eller praksissted. 

 

Progresjon i veiledningen består i hovedsak av to elementer: 

o Studieprogrammets innhold 

o Studentens faglige og personlige utvikling og anliggender i den kontekst de praktiserer. 

Det er studentens ansvar å opplyse veileder om sin prosess og hva det er vesentlig å få 

veiledning i. 

 

Studentene oppfordres til å danne lokale kollokvier hvor de treffes eller møtes i nettbaserte 

grupper hvor de kan utveksle erfaringer og litteratur.  

Studentene bringer også erfaringsmateriale fra praksis med seg inn i kursukene. Dette anvendes 

i gruppearbeid og refleksjonsgrupper i form av muntlige fremlegg, transkripsjoner, lyd- og/eller 

videoopptak.  
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Vurderingsform – krav til godkjent emne  
 
 Praksis totalt  ti er  Veiled i g  ti er  Vurderi g 

. studieår  ti er praksis.  ti er veiled i g. Bestått 

. studieår  ti er praksis.  ti er veiled i g. Bestått 

. studieår 90 timer praksis  ti er veiled i g 
 
Gje o føri g av studietur på  
dager. 
 

Bestått 
 
Bestått 

. studieår  ti er praksis 
 
 
Doku e tasjo  på 
gje o ført  ti er praksis. 
 
 
Kli isk u tlig eksa e  
Stude te  gje o fører e  

u tlig fra føri g hvor 
ha /hu  viser fra  e  sekve s 
av eget ar eid på video. 
Gje o føri g vurderes ed 

estått / ikke estått. På 
forhå d leveres e  
prese tasjo  av kasus aks  
A  sider  til se sor. 

 ti er veiled i g 
 
 
Doku e tasjo  på gje o ført  

 ti er veiled i g. 
 

Bestått 
 
 
Bestått  
 
 
 
Bestått /  
ikke estått 

 
Tilsammen 

 
260 timer praksis 

 
320 timer veiledning 
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EMNE 5 PERSONLIG, PROFESJONELL UTVIKLING 

 
Studiepoeng:     5 studiepoeng  
Kursuker:     1 - 16 
Undervisningstimer totalt:   15 timer 
Pensum: 375 sider:   15 timer lesing   
Annen studentrelatert aktivitet: 70 timer 
Studentarbeidstimer totalt:  100 timer 
  
Kort om emnet  

Emnet fokuserer på studenten som person og selvrefleksivitet, i forhold til seg selv, sine erfa-

ringer og opplevelser til andre mennesker, til ideer og diskurser. 

Vi søker å stimulere studentene til å utvikle en responsivitet, dvs. en relasjonell sensitivitet i 

forhold til de relasjonene de er en del av og hvordan de forholder seg til dem. Det legges vekt på 

å ha et ressursperspektiv, som betyr at det fokuseres på hvordan studenten kan ta seg selv i 

bruk og by på seg selv i samspill og samtaler med den og dem de møter i sin profesjonelle prak-

sis. 

Gjennom dette ønsker vi å sette studenten i stand til å bli reflekterte praktikere med ferdigheter 

i å kommunisere gjennom å skape dialogiske prosesser i et relasjonsperspektiv. Vi vil på den 

måten være med å skape en etisk ansvarlig og profesjonell praksis.  

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne er målet at studenten skal ha utviklet kunnskap, ferdigheter og generell 

kompetanse i: 

o Å kunne forstå og vurdere hvordan fortellinger fra eget liv er relevante for utvikling av en 

profesjonell terapeutisk identitet. 

o Å kunne reflektere over forholdet mellom personlig stil, personlige erfaringer og profesjo-

nell praksis.  

o Å ku e reflektere over evissthet o  seg selv  og forholdet ello  seg selv  og a dre.   

o Å kunne analysere og drøfte utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold, 

forskjeller og pluralisme. 

o Kunne analysere, vurdere og drøfte ulike perspektiver knyttet til etikk, makt og diskrimine-

ring og marginalisering.  
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Innhold i undervisning/veiledning 

o Fortellinger fra eget liv og profesjonell praksis som utgangspunkt for utvidelse av forståelse 

om seg selv i relasjon til andre. 

o Oppvekstfamilies betydning for konstruksjoner om eget liv med utgangspunkt i genogram. 

o Betydningsfulle relasjoner og betydningsfulle opplevelser som ressurs. 

o Meg i møte med den / de andre med fokus på respons. 

o Hvordan brudd med mennesker og ideer får betydning i livet videre. 

o Betydningen av våre fordommer med fokus på diskurser og forforståelse. 

o Oppmerksomhet på temaer som anerkjennelse, det relasjonelle, det flerstemte og det dia-

logiske med fokus på å forstå mer av seg selv i relasjon til andre. 

 

Læringsformer 

Undervisningen er basert på fordypning i grupper på kursukene og nettstøttet individuelt arbeid 

med øvelser og oppgaver mellom kursukene. Gjennom ulike strukturer, øvelser og samtaler 

skjer det en utforskning på flere nivåer. Temaer belyses også gjennom faglige innspill, litteratur, 

prosa, musikk og film, og studentene drøfter og legger fram for hverandre i grupper med og 

uten veileder tilstede. 

 

Vurderingsform – krav til godkjent emne  
 
Ar eidskrav: 
Stude te  skal føre logg over 
perso lig og profesjo ell utvikli g 
k yttet til de te ae e so  
gje o gås i e et. 
 
Eksa e : 
Mu tlig fra føri g i grupper hvor 
stude te e skal oppsu ere ege  
utvikli g, sa t peke på utfordri ger 
k yttet til fra tidig perso lig og 
profesjo ell utvikli g. 
 

 
 
 
 
 

 

Godkjent 
 
 
 
 
 
Bestått / ikke bestått 
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EMNE  VERDIER OG RELASJONER I PROFESJONELL PRAKSIS 

 

Studiepoe g:      studiepoe g  
Kursuker:    Studieuke  og  
U dervis i gsti er:    ti er  
Pe su :  sider     ti er lesi g 
A e  stude trelatert aktivitet:  ti er 
Stude tarbeidsti er totalt   ti er 

 

E ebeskrivelse 

E et gir i føri g i hvorda  verdier og relasjo er spiller e  rolle for de  e keltes profesjo elle 

praksis. So  profesjo sutøver får a  del i kulturelt og sosialt utviklede fagteorier, 

virkelighetsoppfat i ger og praksisfor er. All profesjo ell praksis uttrykker verdi aserte 

diskurser o  akt og av akt, rett og galt, rettferdig og urettferdig. Profile et søker å sette 

egrepe e «verdier», «relasjo er» og «profesjo ell praksis» i  i gjelde de kultur og 

sa fu sdiskurser, og å oppøve et kritisk a alytisk likk på aktuell profesjo ell praksis.  

o Med verdier forstås egreper so  a gir hva so  er godt, riktig og rettferdig. Verdier 

a gir ål, ideal og prioriteri ger for i dividet, for faget og i sa fu et, og gir direkte 

eller i direkte føri ger for ha dli gsvalg og hold i ger.  

o Det etyd i gsfulle ved relasjoner i de e sa e he g gis ut fra e  forståelse av at 

faglige idealer, ku skap, ferdigheter og erkje else – også av verdier – utvikles i 

relasjo elt sa spill i e for ra e e av ulike ko tekster. De e relasjo s- og 

ko tekst este te fagutvikli ge  uttrykkes i de  profesjo elles relasjo  til rukere i 

hjelperrolle , så vel so  i profesjo sfelleskapet.  

o Med profesjonell praksis forstås kvaliteter ved profesjo sutda edes hold i ger og 

ha dli ger so  er i overe sste else ed yrkesetiske og fagspesifikke etiske or er 

og verdier utviklet gje o  profesjo ers språk og kultur. 

 

All erkje else oppstår i e  ko tekst av ideer, erfari ger og i teresser i det sosiale ro et. I vår 

i stitusjo elle sa e he g vil vi fra heve etyd i ge  av livssy , etikk og diako i so  

vese tlige perspektiver. E et er et profile e for sa tlige studieprogra  på aster ivå ved 

Høgskole , der alle har sa e e e eskrivelse. E et tar sikte på å gi et gru lag for kritisk og 

ko struktiv opp erkso het k yttet til profesjo ell praksisutøvelse. 
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Forve tet læri gsutbytte 

o Ku e ide tifisere og kritisk reflektere over verdier i ulike praksisdiskurser. 

o Ku e a alysere hvorda  relasjo elle og ko tekstuelle forhold påvirker profesjo ell 

praksisutøvelse 

o Ku e ide tifisere og a alysere verdiko flikter, aktforhold og eg e forforståelser i 

relasjo e  til rukere og a dre sa spillspart ere 

o Ha ku skap o  de  diako ale tradisjo  so  Høgskole  står i. 

o Ku e lede etiske refleksjo sprosesser k yttet til dile aer og pro le er i profesjo ell 

praksis 

 

U dervis i gsi hold 

o Hva er verdier, relasjo er og profesjo ell praksis, og hva er sa e he ge  ello  

disse? 

o Hvorda  foreta kritisk diskursa alyse? 

o Språk, ko tekst og akt – sosialko struksjo istisk perspektiv. Verdiko flikter og 

aktforhold i profesjo ell praksis – på i divid og struktur ivå 

o Profesjo ell praksis og forvalt i g av verdier i ulike ko tekster 

o Diako ie s selvforståelse, verdigru lag og praksis  

o Etiske refleksjo sprosesser k yttet til eg e og a dres dile aer og pro le er 

 

Læri gsfor er 

o Foreles i ger 

o Ar eid ed tekster / øvelser / ase i stude tgrupper sa e satt på tvers av 

utda i ge e 

 

Vurderi gsfor  

Eksa e : 

Skriftlig i dividuell hje eoppgave.  ord. 

Bestått / ikke 

bestått 
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EMNE 7 VITENSKAPSTEORI 

 
Studiepoeng:     5 studiepoeng  
Kursuke:    09 og 10 
Undervisningstimer:   15 timer  
Fellesundervisning:    12 timer  
Masterspesifikt seminar:   6 timer  
Pensum: 385 sider   15 timer lesing 
Annen studentrelatert aktivitet:  70 timer 
Studentarbeidstimer totalt:    135 timer 
 

Emnet gjennomføres i fellesskap med andre masterstudier ved Diakonhjemmet høgskole.  

 

Emnebeskrivelse   

Emnet gir en innføring i generelle kunnskapsteoretiske perspektiver og problemstillinger og åp-

ner for videre refleksjoner om de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og sosialfag, diakoni- 

og ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier og mellom ulike vitenskapsteoretiske 

posisjoner vil bli belyst.  Konsekvenser for forskning i fagfeltet blir tematisert. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene: 

 Ha kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske grunnsyn  

 Kunne reflektere over vitenskaps- og fagtradisjoner og deres betydning for forskning  

innenfor eget fagfelt 

 Ha kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i tidsaktuelle debatter, 

som debatten om evidensbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis 

 

Innhold 

 Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 

 Hoved tradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori (positivisme, empirisme, rasjonalisme, 

hermeneutikk, fenomenologi, sosialkonstruktivisme) 

 

Læringsaktiviteter 

 Forelesninger, seminarer  og diskusjonsgrupper  
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Emnet gir en innføring i generelle kunnskapsteoretiske perspektiver og problemstillinger som 

åpner for videre refleksjoner om de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og sosialfag, dia-

koni- og ledelsesfag. Forholdet mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og mellom viten-

skap og verdier vil bli belyst. Studentene vil få trening i kritisk å vurdere ulike kunnskapssyn og 

vitenskapstradisjoner, og hvordan de ulike posisjonene kan få konsekvenser for forskning i fag-

feltet. 

 

Vurderingsform             Vurderingsuttrykk 

Eksamen: 

Individuell skriftlig oppgave: 

Omfang: 2500 ord  

Individuell innlevering innen en nærmere angitt frist. 

Bestått / ikke bestått 
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EMNE 8 FORSKNINGSMETODER  

 

Studiepoeng:     10 studiepoeng 

Del 1 og del 2:     05 + 05 studiepoeng  

Kursuker:     09, 10, 11, 12 

Undervisningstimer totalt: 30 timer 

Fellesundervisning: 24 timer  

Masterspesifikt seminar: 12 timer 

Pensum: 375 + 375 sider:   30 timer lesing 

Annen studentrelatert aktivitet:  110 timer 

Studentarbeidstimer totalt:   170 timer 

 

Emnekode:  

Forskningsmetode, del 1: MAFELMET1 og forskningsmetode, del 2: MAFELMET2. 

Emnet gjennomføres felles med andre masterstudier ved Diakonhjemmet høgskole.  
 

Emnebeskrivelse 

Emnet gir en bred innføring i forskningsprosessen, sentrale begreper, ulike typer av design og 

metoder for innsamling og analyse av data i kvalitativ og kvantitativ metode. Anvendelses-

områder, muligheter og begrensninger for ulike design drøftes. Sentrale problemstillinger knyt-

tet til ulike datainnsamlingsmetoder gjennomgås. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner i 

kvalitativ og kvantitativ metode. Forskningsetiske prinsipper og etiske spørsmål belyses og drøf-

tes.  

 

Emnet er delt i to. Del 1 går i høstsemesteret og del 2 går i vår semesteret. Del 2 bygger på del 1.  

Selv om delemnene legger vekt på ulike metodiske tilnærminger understrekes det at delemnene 

må ses i sammenheng og at det ikke nødvendigvis er skarpe skiller mellom de ulike tilnær-

mingsmåtene.  

Hvert del emne avsluttes med en vurderingsordning tilsvarende 5 studiepoeng. I tilknytning til 

felles forelesninger for alle masterstudentene, vil det være seminarer som er spesifikke for det 

masterstudiet studenten følger.  
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Forskningsmetode del emne 1:  
 
Vekt på forskningsprosessen, forskningsetikk og kvantitativ metode 

 
Emnekode: Forskningsmetode, del 1: MAFELMET1  
 
Emnebeskrivelse 

Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper 

samt rammer og retningslinjer for forskning.   

Emnet gir videre en innføring i sentrale begreper, ulike typer av design og metoder for innsam-

ling og analyse av data innen kvantitativ metode. Anvendelsesområder, muligheter og begrens-

ninger for ulike design og datainnsamlingsmetoder vil bli drøftet. Det gis innføring i grunnleg-

gende statistiske begreper og analyse av data i kvantitativ og i statistisk bearbeiding av data, 

samt vurdering av forskningsprosjekter som benytter kvantitativ design og metode. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene: 

o Ha kunnskap om forskningsetiske krav, gjeldende lover og retningslinjer for samfunns-

vitenskapelig, medisinsk og helsefaglig forskning, forskningsprosessen, ulike typer forsk-

ningsdesign, prinsipper for operasjonalisering av variabler, metoder for utvalgs-

prosedyrer og hovedtyper av metoder for innsamling av data og grunnleggende statis-

tiske metoder og begreper  

o Kunne reflektere over og vurdere anvendelsesområder, muligheter og begrensninger 

ved de ulike metodiske tilnærmingene og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt 

med kvantitativ metode, analysere og presentere og drøfte funn 

o Ha kjennskap til vurdering av vitenskapelige arbeider basert på kvantitative design og 

metode 

Innhold 

o Forskningsetiske prinsipper, lover og retningslinjer, Norsk Samfunnsvitenskapelig Data-

tjenesten (NSD), Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), 

Helsinki deklarasjonen og Vancouver-reglene 

o Forskningsprosessen 

o Ulike forskningsdesign  

o Valg og utforming av problemstilling, teoretisk forankring og operasjonalisering av vari-

abler 

o Ulike forskningsdesign i kvantitativ metode 

o Utvalgsprosedyrer og metoder for datainnsamling: Spørreskjema og observasjon 
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o Variabler, målenivå, ulike statistiske mål,  

o Univariat- bivariat- og trivariat analyse 

o Slutningsstatistikk 

o Vurdering av forskningskvalitet: Reliabilitet og validitet, generalisering 

 
Læringsformer 

o Forelesninger  

o Seminarer 

o Arbeidskrav  

 

I utformingen av arbeidskrav vil det bli vektlagt at studentene arbeider både med generelle 

kunnskaper innenfor forskningsmetode og tematikk som er relevant for egen profesjon, praksis 

og den planlagte masteroppgaven.  

 

Vurderingsform forskningsmetode Del 1 

Eksamen: 

Skriftlig individuell hjemmeoppgave 

2500 ord. 

 

Karakter A-F.  

 

 

Forskningsmetode Delemne 2:  
 
Vekt på kvalitativ metode og forskningsetiske utfordringer  
 
Emnekode: Forskningsmetode, del 2: MAFELMET2 
 

Emnebeskrivelse 

Emnet gir en innføring i sentrale begreper, ulike typer av design og metoder for innsamling og 

analyse av data i kvalitativ metode. Anvendelsesområder, muligheter og begrensninger for ulike 

design og datainnsamlingsmetoder drøftes. Sentrale problemstillinger knyttet til ulike data-

innsamlingsmetoder gjennomgås. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner i kvalitativ metode 

og vurdering av kvalitative forskningsprosjekter. 

Emnet behandler forskningsetiske utfordringer i forskning som involverer utsatte og sårbare 

grupper. 
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Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene: 

o Ha kunnskap om ulike typer design og metoder for innsamling av data i kvalitativ forsk-

ning og kunnskap om ulike tilnærminger i analyse av kvalitative data og kunnskap om 

etiske utfordringer knyttet til involvering av sårbare og utsatte grupper i kvalitative 

forskningsprosjekter. 

o Kunne reflektere over og vurdere anvendelsesområder, muligheter og begrensninger 

ved kvalitative metoder og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt med kvalitativ 

metode, analysere og presentere og drøfte funn 

o Ha kjennskap til kritisk vurdering av den vitenskapelige kvaliteten av arbeider basert på 

kvalitative design og metode 

 

Innhold 

o Forskningsprosessen i kvalitativ metode 

o Metoder for datainnsamling: Intervju, observasjon, feltstudier, systematisk identifise-

ring av forskningsartikler i databaser, dokument/tekstanalyse 

o Utvalg  

o Analyse 

o Vurdering av forskningskvalitet: Reliabilitet og validitet, overførbarhet 

o Forskningsetiske utfordringer i forskning som involverer sårbare og utsatte grupper og 

forskning på egen arbeidsplass 

 
Læringsformer 

o Forelesninger  

o Seminarer 

o Arbeidskrav  

 

I utformingen av arbeidskrav vil det bli vektlagt at studentene arbeider både med generelle 

kunnskaper innenfor forskningsmetode og tematikk som er relevant for egen profesjon, praksis 

og den planlagte masteroppgaven. 
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Masterspesifikk undervisning: 12 timer prosjektplanseminar  

 

Kort om emnet 

Prosjektplanseminar handler om hvordan utforme en prosjektbeskrivelse for den kommende 

masteroppgaven. I denne prosessen får deltakerne hjelp til å finne veiledere og relevant littera-

tur. Prosjektplanen skal utarbeides av studenten i samråd med veileder. 

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne skal studentene ha utviklet 

o En prosjektbeskrivelse, som skal være substansielt, teoretisk og metodisk velfundert og 

samtidig konkret i forhold til hvordan arbeidet med masteroppgaven skal skje i praksis. 

 

Innhold i undervisningen 

o Informasjonskompetanse 

o Hvordan bygge opp et forskningsprosjekt? 

o Hvordan ser en prosjektplan ut? 

o Forskningsetikk og dilemmaer i prosjektplanleggingen (bl.a. info om NSD og REK) 

o Hjelp til å tydeliggjøre tema i prosjektplan gjennom diskusjon 

o Trening i å legge fram og diskutere problemstillinger 

o Trening i å gi innspill til andres framlegg 

o Hjelp til å arbeide med tekstskriving 

o Beskrivelse av malen for prosjektplanen 

o Hjelp til å lage en framdriftsplan for videre arbeid med prosjektplanarbeidet og komme i 

gang. 

 

Læringsformer 

Seminarundervisning i grupper og noe fellesundervisning i forelesningsform. Studentene forut-

settes å delta aktivt i seminarene ved å legge fram egne prosjektplaner og kommentere andres. I 

forbindelse med utarbeidingen av prosjektplanen kan studentene få inntil 3 timer individuell 

veiledning med intern eller ekstern veileder. Se egne retningslinjer for utforming av prosjekt-

plan. 
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Vurderingsform 

Eksamen: 

Utarbeidelse av forskningsdesign/prosjektbeskrivelse 

Skriftlig prosjektpla  hvor te a / pro le stilli g til asteroppgave  
vurderes i lys av ulike vite skapsteoretiske og / eller 
ku skapsteoretiske perspektiver. 
 

Antall ord: 2500 

 

Vurderingsuttrykk: 

Bestått/ ikke bestått. 

 

 
 

EMNE 9 MASTEROPPGAVEN  

Studiepoeng:     30 studiepoeng     
Kursuker:      13, 14, 15, 16. 
Undervisningstimer totalt:   30 timer  
Pensum: 1000 sider   45 timer lesing 
Selvvalgt: 1000 sider   45 timer lesing 
Annen studentrelatert aktivitet: 420 timer  
Studentarbeidstimer totalt:  540 timer 
      

Kort om emnet 

Studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt med relevans for fagfeltet samt 

skrive en masteroppgave. Arbeidet med masteroppgaven skal gi studenten trening i å forholde 

seg til spørsmål og tema i fagfeltet ut fra praksis, teoretiske perspektiver og relevant forskning.  I 

undervisningen vil overordnede ideer og praksis fra de foregående teori- og praksisemner bli 

knyttet sammen og koplet til en studie av et særskilt tema som studenten har valgt. Studentene 

vil få særskilt undervisning om masteroppgaveskriving gjennom undervisning og seminarer.  Det 

vil også bli tilrettelagt for organisert nettbasert aktivitet mellom studentene i deres arbeidspro-

sess fram mot levering av masteroppgaven. 

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne er målet at studenten skal ha: 

o Oppøvd kompetanse i kritisk tenkning, fått kjennskap til forskningsprosesser og fordypet 

seg faglig innen et valgt tema. 
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o Kompetanse i å vurdere, planlegge og gjennomføre et forskningsopplegg knyttet til egen 

problemstilling. 

o Kunne behandle et avgrenset tema på en faglig gjennomtenkt måte. 

o Ha utviklet kompetanse til kritisk vurdering og drøfting av eget og andres arbeid. 

 

Innhold i undervisningen  

o Hvordan disponere, strukturere og utforme masteroppgaven. 

o Kjennskap til skriveprosessen som helhet, samt øving i praktisk oppgaveskriving. 

o Øvelse i hvordan gjennomføre og presentere analyse og drøfting av eget datamateriale. 

o Hvordan bruke sitater, referanser og sette opp litteraturliste. 

o Informasjonskompetanse 

 

Læringsformer 

Fellesundervisning i forelesningsform og seminarundervisning i grupper. Studentene forutsettes 

å delta aktivt i seminarene ved å legge fram egne tekster og kommentere andres.  Ikt-støttet 

undervisning i form av diskusjonsfora, nettbasert veiledning og utveksling av tekster på nett.  

 

Etter fullført mastergradsstudium inviteres studentene til seminar, kursuke 16, hvor de kan leg-

ge fram masteroppgaven for medstudenter, lærere og andre inviterte og interesserte i praksis-

feltet. 

 

Vurderingsform – krav til godkjent emne  
 
Eksamen 
 
Skriftlig individuelt forskningsprosjekt 
20 000 – 28 000 ord 
 

 
 
Karakter A - F 

 
 

9.  TIDSRAMME OG OPPNÅDD GRAD 

Masterstudiet er lagt opp som 4-årig deltidsstudium. Studiets ulike elementer, skal normalt 

være sluttført innen utgangen av 8.semester.  Oppnådd grad er: Master i familieterapi og sys-

temisk praksis (Mfsp). 


