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1. Presentasjon av studiet 
Bachelor i sosialt arbeid er et studium som 

kvalifiserer til profesjonstittelen sosionom. Sosialt 

arbeid er et praktisk yrke og en akademisk disiplin.  

Samfunnet preges av endringer både nasjonalt og 

globalt. Endringene drives fram av ulike politiske, 

økonomiske og sosiale interesser, og påvirker 

livsvilkårene til ulike grupper. Velferdspolitiske mål og 

prioriteringer påvirker tjenester og ytelser som har til 

hensikt å utjevne forskjeller og kompensere for 

uheldige konsekvenser av samfunnsutviklingen.  

Sosialt arbeid retter seg mot individer, familier, 

grupper, organisasjons- og samfunnsnivå, og har til 

hensikt å forebygge, begrense eller løse sosiale 

problemer for å bedre menneskers livskvalitet og 

levekår. Utdanningen gir kompetanse til å utøve 

sosialt arbeid i offentlige, private og ideelle 

organisasjoner, og retter seg mot mennesker i alle 

aldre i alle faser av livet. Faget bygger på 

humanistiske og demokratiske verdier. 

Menneskerettigheter og yrkesetikken er sentralt i 

profesjonsutøvelsen. 

Sosionomer skal bistå både enkeltpersoner og grupper ved å fremme deres interesser, og 

samtidig bidra til å endre strukturer som skaper eller opprettholder sosial ulikhet. Dette doble 

mandatet fordrer solid kunnskap om politiske, økonomiske og juridiske rammebetingelser på 

den ene siden og kunnskap om og arbeid med sosiale problemer på den andre. Bachelor i 

sosialt arbeid ved VID gir kompetanse til å påvirke rammebetingelser og til å utøve sosialt 

arbeid i et bredt fagfelt. Samarbeid og samhandling på tvers av fag og profesjoner er 

avgjørende for å kunne tilby helhetlige, individuelt tilpassede og koordinerte tjenester.  

Diakonhjemmet høgskole har drevet sosionomutdanning siden 1968. I dag er utdanningen 

en del av VID vitenskapelige høgskole. VID viderefører ambisjonen om å utdanne 

sosionomer med relevant og fremtidsrettet kunnskap til sentrale og viktige posisjoner i 

samfunnet. For å oppnå dette, vektlegges nyere forskning i kombinasjon med erfarings- og 

brukerkunnskap i utdanningen. VID ønsker å utdanne sosionomer som evner å håndtere 

kompleksiteten i fagfeltet, og som kan lede og koordinere samarbeid på tvers av fag, 

profesjoner og tjenestenivåer.  

VIDs virksomhet bygger på verdiene helhetlig menneskesyn, solidarisk engasjement og 

fremtidsrettet kunnskap. Dette er verdier som er sentrale innenfor sosialt arbeid som fag og 

profesjon. I utdanningen kommer dette til uttrykk blant annet gjennom yrkesetiske prinsipper 

som solidaritet, likeverd og sosial rettferdighet.  

Sosionomutdanningen ved VID har valgt tre tematiske områder som vektlegges spesielt, og 

som kommer til uttrykk på ulike måter gjennom studieløpet. Disse områdene er: 

Verdibevissthet, livsløpsperspektiv og medvirkning/myndiggjøring.  

 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode: 

Antall studiepoeng: 180 

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus 
(bachelorgrad) 

Grad etter avsluttet studium: 

Bachelor i sosialt arbeid 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Heltid og 

deltid (75 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 24 uker 

Normert studietid: 3 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 
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Verdibevissthet 

Sosialt arbeid skjer ofte i møte med mennesker som befinner seg i vanskelige eller sårbare 

livssituasjoner. Slike situasjoner kan utfordre menneskers håp, tro og verdier. Sensitivitet, 

ydmykhet og forståelse for andres holdninger, handlinger og personlige preferanser kan 

være avgjørende for å skape tillit og etablere gode arbeidsallianser. Arbeid med livssyn, 

menneskesyn, verdisyn og etikk i en fagpersonlig og samfunnsmessig sammenheng 

vektlegges derfor gjennom hele studieløpet. I utdanningen blir studentene utfordret til å 

reflektere over verdiers betydning i mellommenneskelige relasjoner og hvilke faktorer som er 

viktig for menneskers motivasjon, mestring, trivsel og livskvalitet.  

Livsløpsperspektiv 

I et livsløpsperspektiv legges det vekt på overganger mellom ulike livsfaser og samspillet 

mellom viktige faktorer i menneskers liv over tid. Et livsløpsperspektiv handler om å ta 

hensyn til at mennesker lever og utvikler seg i en sosial sammenheng som både innbefatter 

relasjoner og samspill med omgivelsene i nåtid, erfaringer fra fortiden og forventninger til 

fremtiden. I sosialt arbeids praksis betyr det å anerkjenne menneskers erfaringer gjennom tid 

og mellom steder, og en forståelse for at erfaringene kan ha betydning for situasjonen her og 

nå. I utdanningen vektlegges kunnskap menneskers livsløp, og hvordan livsløpsperspektivet 

får konsekvenser for faglig forståelse og utøvelsen av faget. 

Medvirkning og myndiggjøring 

Ved å fremme medvirkning og myndiggjøring anerkjennes det at alle mennesker har iboende 

ressurser som kan mobiliseres. Et grunnleggende premiss for en slik forståelse er at 

mennesker er eksperter i egne liv, og at deres erfaringer og opplevelser utgjør en sentral del 

av kunnskapsgrunnlaget for sosialt arbeids praksis. I utdanningen vektlegges kunnskap og 

ferdigheter som fremmer makt, innflytelse og deltakelse både på individ-, familie-, gruppe- og 

samfunnsnivå. Studentene får mulighet til å oppøve en særlig bevissthet om og forståelse for 

når og hvordan ressurser kan mobiliseres. 

 

1.1 Arbeids-, yrkes- og studiemuligheter etter endt utdanning 
Sosionomer har stillinger innenfor NAV, barneverntjeneste, helse- og omsorgstjenester, 

rusomsorg, psykisk helsevern, skole, sykehus, familievern, kriminalomsorg, arbeid- og 

integreringstiltak, og i frivillige organisasjoner. I tillegg til direkte arbeid med mennesker, 

arbeider sosionomer med politisk påvirkning, forskning, tjenesteutvikling, samfunnsarbeid, 

undervisning, administrasjon og ledelse.  

Bachelorgraden gir mulighet for videre studier på mastergradsnivå og en rekke 

videreutdanninger. Masterstudiet i sosialt arbeid ved VID har sosialt arbeid i partnerskap som 

profil. Studentene kan fordype seg i ulike temaområder både gjennom fordypningsemner og i 

arbeid med masteroppgaven. Masteroppgaven kan gjerne bygge videre på tema fra 

bacheloroppgaven. VID har Ph.d.-program i diakoni, verdier og profesjonell praksis og i 

teologi og religion.  

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet retter seg mot alle som ønsker å bli sosionom og utøve profesjonelt sosialt arbeid 

nasjonalt eller internasjonalt. Opptak til studiet skjer på grunnlag av generell 

studiekompetanse. Søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse, kan 
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etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Opptak til utdanningen 

bygger på forskrift om opptak til høgre utdanning av 9. januar 2017 og forskrift om opptak, 

studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole av 12. desember 2016.  

 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 1. 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 bred kunnskap om sosialt arbeids historie nasjonalt og internasjonalt, og om 

fagets tradisjoner, teorigrunnlag og metoder 

• har bred kunnskap om sosiale problemer og levekår, og forstår hvordan 

samfunnsmessige strukturer kan bidra til å skape og vedlikeholde sosiale problemer 

og ekskludering 

• har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjoner, samhandling og veiledning 

• har bred kunnskap om sosial- og velferdspolitikk, velferdsmodeller og 

velferdsforvaltningen 

• har bred kunnskap om betingelser for menneskers utvikling, mestring, ressurser og 

medvirkning i ulike livsfaser 

• har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt 

• har bred kunnskap om ansvars- og arbeidsfordelingen i velferdsforvaltningen, 

tverrfaglig samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor 

• har kunnskap om menneskerettigheter, konvensjoner og sentral lovgivning i sosialt 

arbeid 

• har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminerende sosialt arbeid 

• har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, vitenskapsteoretiske posisjoner og 

forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i 

profesjonsutøvelsen 

• kan arbeide metodisk og kunnskapsbasert i samarbeid med enkeltpersoner, grupper, 

familier og samarbeidspartnere 

• kan anvende rettsregler og juridisk metode, og utøve sosialfaglig skjønn  

• kan anvende kunnskap om kommunikasjon og relasjon i sosialfaglig praksis 

• behersker metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse og likestilling 

• behersker metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking i 

sosialt arbeid 

• kan reflektere over og anvende sosialfaglig kunnskap som bidrar til et likeverdig 

tjenestetilbud, nytenkning og innovasjon i tjenestene 
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• kan tilegne seg ny kunnskap og foreta sosialfaglige vurderinger, avgjørelser og 

handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis 

• kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og ulike former for kunnskap, 

og fremstille dette både muntlig og skriftlig 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• har innsikt i menneskesyn, verdier i sosialt arbeid og etiske teorier, og kan håndtere 

etiske dilemma i profesjonsutøvelsen 

• har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser, og kan reflektere over 

egen profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav 

• har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet, og kan fremme praksiser 

som bidrar til et mer inkluderende samfunn 

• kan planlegge, gjennomføre, koordinere og lede tverrfaglige samarbeidsprosesser i 

sosialt arbeid 

• kan bidra til nytenkning, endrings- og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid 

• har digital kompetanse og kunnskap om litteratursøk, kildehåndtering og faglig 

formidling 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Det veksles mellom seminarer, 

feltarbeid, prosjektarbeid, fremlegg, gruppearbeid, ferdighetstrening, forelesninger, 

praksisstudier, e-læring, rollespill, loggføring, selvstudier og arbeidskrav.  

Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer. Det bygger på en forståelse av læring 

som en aktiv konstruksjonsprosess i samspill med andre mennesker. Kunnskap er ikke noe 

som kun skjer via formidling fra lærer til student, men skjer gjennom sosial samhandling i en 

kulturell kontekst. Læring forstås som en sosial prosess hvor studentene aktivt deltar i å 

utvikle ny kunnskap gjennom å utfordre og utfylle hverandre. Studenter har ulike erfaringer 

og gjennom studiet arbeides det med at studenter blir bevisst på egne erfaringer og 

kompetanse samt bygger videre på tidligere erfaringer. 

Det er lagt opp til tverrprofesjonell samarbeidslæring i studiet. Det betyr at noen arbeids- og 

undervisningsformer er felles med andre profesjonsutdanninger. Emnet Livssyn, verdier og 

relasjoner i profesjonell praksis inngår i alle profesjonsutdanningene ved VID.  

Deltidsstudiet er samlingsbasert med to ukesamlinger per semester i første, andre og fjerde 

studieår, mens tredje studieår gjennomføres som et fulltidsår. Antall undervisningstimer per 

samling er ca. 25 timer, men vil variere noe fra emne til emne og fra samling til samling. I 

periodene mellom samlingene er det lagt opp til nettstøttet undervisning og nettbaserte 

oppgaver. Deltidsstudiet er fleksibelt og gir mulighet for samarbeid med faglærer og andre 

studenter uavhengig av tid og geografisk avstand via høgskolens læringsplattform.  

På deltidsstudiet er all undervisning obligatorisk. For heltidsstudenter er deler av 

undervisningen obligatorisk. Hvor mye som er obligatorisk undervisning vil variere fra emne 

til emne og vil fremkomme av undervisningsplanen i det enkelte emne. I emner med 

obligatorisk undervisning er kravet minimum 75 % tilstedeværelse. I emnene Sosialt arbeid i 
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frivillig sektor og Profesjonsutøvelse i sosialt arbeid er kravet 90 % tilstedeværelse i de 

ukene studentene er ute i praksis.  

Emnene tas i den rekkefølgen som er angitt i denne studieplanen. Studenter med 

funksjonsnedsettelser eller særlige behov som ikke kan følge ordinær studieprogresjon kan 

søke om tilrettelegging i henhold til universitets- og høyskoleloven, 2005, § 4-3 femte ledd: 

«Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet 

individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre 

likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke 

innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal 

det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, 

kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. (…) Tilretteleggingen må ikke 

føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.» 

 

Mappe som arbeids- og eksamensform 

Studiet anvender mappe som arbeids- og eksamensform. Det innebærer en vektlegging av 

at arbeidet i emnene skal henge sammen med vurderingsordningene. Mappe er en 

læringsform som fordrer stor grad av egenaktivitet. Gjennom hele studiet arbeider 

studentene med oppgaver (arbeidskrav), som de får ulike former for tilbakemelding på. 

Arbeidskravene kan være av ulike genre og er obligatoriske. Alle arbeidene utgjør 

studentenes arbeidsmappe, og de må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  

 

Læringsgrupper for ferdighetstrening og fagpersonlig utvikling 

Sosialt arbeid er både et akademisk fag og en praksisorientert utdanning med 

profesjonsspesifikke arbeidsmåter. I tillegg til kunnskap, trenger sosionomer ferdigheter og 

konkrete metodiske tilnærminger i utøvelsen av faget. Sentrale ferdigheter er blant annet 

kommunikasjon, faglig og etisk dømmekraft, samhandling og samarbeid, koordinering og 

ledelse. Utvikling av slike ferdigheter krever trening over tid. I studiet foregår denne treningen 

i læringsgrupper. Læringsgruppene er langsgående i studieløpet og har til hensikt å styrke 

studentenes fagpersonlige utvikling, yrkesidentitet og handlingskompetanse.  

Det er utviklet et eget pedagogisk opplegg for læringsgruppene som vil bli presentert for 

studentene i starten av hvert emne. Aktiviteten i læringsgruppene tar utgangpunkt i emnenes 

læringsutbyttebeskrivelser. Det legges særlig vekt på læringsutbytter som omhandler 

ferdigheter og generell kompetanse. Det er lagt opp til ulike aktiviteter som blant annet 

refleksjon, simulering, rollespill, fremlegg og trening av ferdigheter som er relevant for 

utøvelsen av sosialt arbeid. Læringsgruppene skal bidra til å skape sammenheng og 

progresjon gjennom studieløpet.  

Læringsgruppene gir studentene erfaring med grupper som arbeidsform og ressurs, og 

trening i å forstå og håndtere gruppeprosesser.  

Deltagelse i læringsgruppene er obligatorisk. Antall timer i læringsgrupper med faglærer 

fremkommer under det enkelte emne.  
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5. Internasjonalisering 
Globalisering og internasjonalisering preger dagens samfunnsutvikling og fører til endret 

behov for kompetanse i sosialt arbeid. Studenter som tas opp på bachelorstudiet skal kunne 

reise ut et semester og studere ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil 

styrke studentenes kompetanse og gi dem et komparativt perspektiv på studieprogrammets 

emner. 

Fakultet for sosialfag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 

samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 

brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor sosialt 

arbeids fagfelt i et internasjonalt perspektiv.   

Et aktuelt mobilitetsvindu for heltidsstudentene er i 4., 5. og 6. semester, og i 6. 7. og 8. 

semester for deltidsstudentene. I mobilitetsvinduene er det mulig å gjennomføre teoretiske 

fag og/eller praksisstudier tilsvarende 30 studiepoeng per semester. Det er mulig å ha et 

utenlandsopphold i to etterfølgende semestre. Det betyr et sammenhengende 

utenlandsopphold på inntil 60 studiepoeng. Dette gjelder for begge studieløp. 

Opphold ved et utenlandsk lærested for studenter og lærere og opphold for internasjonale 

gjestelærere ved fakultetet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert kunnskap og 

pensum på aktuelle fagfelt, samt mulighet for bruk av engelsk som fagterminologi og 

undervisningsspråk.   

Innreisende studenter, som kan følge norsk som undervisningsspråk, kan søke om opptak til 

enkeltemner etter denne studieplanen. 

 

6. Praksisstudier 
Praksisstudier har et omfang på til sammen 24 uker. I første semester gjennomfører 

studentene et feltarbeid. I andre semester har studentene en praksisperiode som frivillig i 

frivillig sektor. I fjerde semester i heltidsløpet og sjette semester i deltidsløpet har studentene 

en lengre praksisperiode på 18 uker. I denne praksisperioden er studentene ute i praksis i 

offentlig, privat eller frivillig sektor i en profesjonell rolle. I femte semester i heltidsløpet og 

tredje semester i deltidsløpet gjennomfører studentene et prosjektarbeid.  

I praksisstudier får studentene mulighet til å være i yrkessituasjoner hvor de blant annet får 

erfaring med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i samarbeid 

med de som oppsøker hjelp. Studentene får dessuten mulighet til å delta i samarbeidsmøter 

og derigjennom kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå. I 

praksisstudiene får studentene veiledning underveis, enten fra faglærer ved høgskolen eller 

fra kvalifisert veileder i praksisfeltet.  

Praksisperioden på 18 uker må være gjennomført og bestått i sin helhet for å kunne gå 

videre i studiet.  

 

7. Vurderingsformer 
Studiet har varierte vurderingsformer. Vurderingsformene tar utgangspunkt i 

læringsutbyttebeskrivelsene og studentenes arbeid i det enkelte emne. Arbeidsmappene 

inngår som en viktig del av studentenes læringsprosess frem mot eksamen.  

Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, 

eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Eksamen har til hensikt å prøve 
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studentene i læringsutbyttene som gjelder for emnet, og skal sikre at studentene holder et 

tilfredsstillende faglig nivå. Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter 

A-E for bestått, F for ikke bestått eller bestått/ikke bestått. Alle vurderinger fremkommer på 

vitnemålet. Hvert emne har sin vurderingsform som er nærmere beskrevet under det enkelte 

emne.  

 

8. Skikkethetsvurdering 
VID vitenskapelige høgskole har et lovpålagt ansvar for å vurdere om studentene er skikket 

til å bli sosionom. Vurderingen er underlagt forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om 

universiteter og høyskoler § 4-10, sjette ledd. Skikkethetsvurderingen skal avdekke om 

studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende 

skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av 

studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en 

student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. 

 

9. Studiets oppbygning 
Studiet er utformet i tråd med bestemmelser i forskrift om felles rammeplan for helse- og 

sosialfagutdanninger av 6. september 2017 og forskrift om nasjonal retningslinje for 

sosionomutdanning av 15. mars 2019, lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 

høgskoler og forskrift av 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole. 

Studiet skal ha en oppbygning som bidrar til progresjon for begge studieløpene. For 

heltidsstudentene er første studieår i hovedsak et år med innføring i rammer og 

problemområder for sosialt arbeid. Andre studieår gir studentene mer inngående kunnskap 

om spesifikke fagområder og metodiske tilnærminger i sosialt arbeid. Det tredje studieåret gir 

studentene anledning til å tilegne seg mer avansert kunnskap og til å fordype seg.  

Deltidsstudentene tar emnene i samme rekkefølge som på heltid, med unntak av ett emne. 

Første og andre studieår gir i hovedsak innføring i rammer og problemområder for sosialt 

arbeid. Tredje studieår er identisk med andre studieår på heltid, og gir mer inngående 

kunnskap om spesifikke fagområder og metodiske tilnærminger i sosialt arbeid. Det siste 

studieåret vektlegger mer avansert kunnskap og gir større mulighet til faglig fordypning.  

For flere av emnene er det lagt inn progresjonskrav i emnebeskrivelsen. For å starte i et 

emne med progresjonskrav må progresjonskravet være oppfylt.   

Begge studieløpene avsluttes med en bacheloroppgave tilsvarende 15 studiepoeng.  
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Første studieår heltid 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

Basos1010_H Introduksjon til sosialt 
arbeid 

20 Høst O 

Basos1020_H Samfunnsvitenskapelig 
og juridisk 
kunnskapsgrunnlag i 
sosialt arbeid 

10 Høst O 

Basos1030_1 Sosialt arbeid i et 
livsløpsperspektiv 

20 Vår O 

Basos1040_1 Sosialt arbeid i frivillig 
sektor 

5 Vår O 

Basos1050_1 Livssyn, verdier og 
relasjoner i profesjonell 
praksis 

5 Vår O 

Andre studieår heltid 

Emnekode Emnenavn  Studiepoeng Semester  

Basos2010_1 Sosialt arbeid med 
individer og grupper i 
sårbare livssituasjoner 

30 Høst O 

Basos2020_1 Profesjonsutøvelse i 
sosialt arbeid 

20 Vår O 

Basos2030_1 Etikk og fagrefleksjon i 
sosialt arbeid 

10 Vår O 

Tredje studieår heltid 

Emnekode  Emnenavn Studiepoeng Semester  

Basos3010_1 Samfunnsarbeid og 
sosialt arbeid i 
organisasjoner 

20 Høst O 

Basos3020_1 Sosialt arbeid i grupper 
og institusjoner 

10 Høst O 

Basos3030_H Kunnskapsutvikling i 
sosialt arbeid 

10 Vår O 

Basos3040_1 Forskningsdesign og 
metode 

5 Vår O 

Basos3050_1 Bacheloroppgaven 15 Vår O 
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Første studieår deltid 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

Basos1010_D Introduksjon til sosialt 
arbeid 

20 Høst O 

Basos1020_D Samfunnsvitenskapelig 
og juridisk 
kunnskapsgrunnlag i 
sosialt arbeid 

10 Vår O 

Basos1040_1 Sosialt arbeid i frivillig 
sektor 

5 Vår O 

Basos1050_1 Livssyn, verdier og 
relasjoner i profesjonell 
praksis 

5 Vår O 

Andre studieår deltid 

Emnekode Emnenavn  Studiepoeng Semester  

Basos3010_1 Samfunnsarbeid og 
sosialt arbeid i 
organisasjoner 

20 Høst O 

Basos1030_1 Sosialt arbeid i et 
livsløpsperspektiv 

20 Vår O 

Tredje studieår deltid 

Emnekode  Emnenavn Studiepoeng Semester  

Basos2010_1 Sosialt arbeid med 
individer og grupper i 
sårbare livssituasjoner 

30 Høst O 

Basos2020_1 Profesjonsutøvelse i 
sosialt arbeid 

20 Vår O 

Basos2030_1 Etikk og fagrefleksjon i 
sosialt arbeid 

10 Vår O 

Fjerde studieår deltid 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester  

Basos3020_1 

 

Sosialt arbeid i grupper 
og institusjoner 

10 Høst O 

Basos3030_D Kunnskapsutvikling i 
sosialt arbeid 

10 Høst O 

Basos3040_1 Forskningsdesign og 
metode 

5 Vår O 

Basos3050_1 Bacheloroppgaven 15 Vår O 
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Emnebeskrivelser 

 

Introduksjon til sosialt arbeid 

Introduction to social work 

Innhold 

Emnet gir en innføring i sosialt arbeid som 

akademisk disiplin, fag og profesjon. Den historiske 

utviklingen av faget og noen av fagets sentrale 

epoker blir belyst i dette emnet. Menneskerettigheter, 

menneskesyn og yrkesetikk tematiseres for å sette 

faget inn i en større verdimessig sammenheng. 

Emnet gir en introduksjon til den norske 

velferdsstaten og velferdspolitikk. Det legges særlig 

vekt på forholdet mellom sosialpolitikk, levekår og 

menneskers mulighet til sosial deltagelse i det norske 

samfunnet. Emnet anlegger en bred inngang til 

hvordan sosiale problemer oppstår, utvikler og 

vedlikeholdes i en samfunnsmessig sammenheng.  

Det gis innføring i sentrale teorier og perspektiver i 

sosialt arbeid. Gjennom konkrete eksempler fra 

sosialt arbeids praksis får studentene demonstrert 

hvordan ulike perspektiver kan anvendes i faglige 

sammenhenger.   

Emnet gir en grunnleggende innføring i 

vitenskapsteori og forskningsmetoder, og et første 

innblikk i fagets forsknings- og utviklingsarbeid. I 

dette emnet trener studentene på akademisk 

skriving, kritisk tenkning og faglig refleksjon.  

Hovedtemaer: 

• Sosialt arbeids historie og sosialt arbeid som 

fag, profesjon og praksis 

• Teorier og perspektiver i sosialt arbeid 

• Sosiale problemer på ulike nivåer 

• Velferdspolitikk og velferdsstaten  

• Forholdet mellom sosial- og velferdspolitikk og sosialt arbeid 

• Forholdet mellom individ og samfunn 

• Internasjonalt sosialt arbeid 

• Menneskerettigheter og konvensjoner 

• Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode 

• Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Emnekode: Basos1010 

Antall studiepoeng: 20 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer 

 
Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
80 timer 

Inkludert 12 timer i Læringsgrupper 

 Omfang studentstyrt arbeid: 

400 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
540 

Progresjonskrav: Ingen 
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Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om sosialt arbeids historie og utvikling, nasjonalt og internasjonalt 

• har kunnskap om diakoni og den diakonale tradisjonen i sosialt arbeid  

• har kunnskap om sosialt arbeid som akademisk disiplin, fag og profesjon 

• har kunnskap om utvalgte teorier og perspektiver i sosialt arbeid 

• har kunnskap om sosialt arbeids verdigrunnlag og yrkesetikk 

• har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en 

samfunnsmessig sammenheng 

• har kunnskap om velferdsstatens verdigrunnlag, oppbygning og funksjon 

• har kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler og sosialpolitikkens betydning 

for sosialt arbeids praksis 

• har kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid, sosial 

inkludering har for deltagelse i samfunnet i ulike faser av livet 

• har kunnskap om menneskerettigheter og samenes særskilte status som urfolk 

• har grunnleggende kunnskap om tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid 

• har grunnleggende kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder, og kjenner til 

ulike kunnskapssyn og vitenskapsteoriens plass i sosialt arbeid 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan reflektere over fagets verdigrunnlag i møte med politiske mål og virkemidler 

• kan anvende kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsarbeid i samtaler  

• har grunnleggende kompetanse i akademisk skriving 

• har grunnleggende kompetanse i bruk av vitenskapelige metoder 

• kan finne, vurdere og henvise til kilder og fremstille faget muntlig og skriftlig 

• kan anvende digitale verktøy relatert til fag og studier 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte 

• har innsikt hvordan ulike perspektiver kan anvendes i utøvelsen av sosialt arbeid 

• har innsikt i sosiale problemer på ulike nivåer 

• har innsikt i etiske problemstillinger i sosialt arbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Feltarbeid 

• Muntlige fremlegg 

• Forelesninger 
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• Arbeidskrav 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Innlevering av skriftlige oppgaver 

Alle obligatoriske aktiviteter må være levert for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning – Basos_H (Heltid) 

Vurderingsform  Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell hjemmeeksamen 4 døgn A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10%)  

Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10 %) over fire 

døgn. 

  

Vurderingsordning – Basos_D (Deltid) 

Vurderingsform  Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell mappeeksamen Ett semester/2 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamensmappen skal inneholde to arbeidskrav som studentene har arbeidet med 

underveis i semesteret, og som kan bearbeides frem mot eksamensinnlevering. 

Eksamensmappen skal i tillegg inneholde et notat på 1000 ord (+/- 10 %) som utgjør en 

overbyggende tekst for de to andre arbeidskravene. Studentene jobber med notatet i to uker.  

Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10 %) over fire 

døgn. 
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Samfunnsvitenskapelig og juridisk kunnskapsgrunnlag i sosialt 

arbeid 

Social sciences and law in social work 

Innhold 

Emnet gir grunnleggende innføring i 

samfunnsvitenskapelige teorier og juridiske 

rammebetingelser med relevans for sosialt arbeid. I 

fagene sosiologi, psykologi, juss, sosialantropologi 

og kriminologi belyses faktorer som har betydning for 

enkeltindividet, som påvirker samspillet mellom 

enkeltindivider og mellom enkeltindivider og 

samfunn. I emnet legges det vekt på å vise 

forbindelser mellom fagene og hvordan fagene har 

hatt betydning for utvikling av sosialt arbeids 

kunnskapsgrunnlag. Emnet har til hensikt å vise 

hvordan kunnskap fra ulike disipliner har betydning 

for sosialt arbeid. 

Hovedtemaer: 

• Grunnleggende teorier, perspektiver og 

begreper i sosiologi, sosialantropologi, 

psykologi og kriminologi med relevans for 

sosialt arbeid 

• Rettssystemer og juridisk metode 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om sosiologiske perspektiver 

på makt, klasse, stigma, roller og normer 

• har kunnskap om sosialantropologiske perspektiver på kultur, integrasjon og forholdet 

mellom minoritet og majoritet 

• har kunnskap om kognitiv psykologi, gruppe- og sosialpsykologi, motivasjons- og 

emosjonspsykologi og personlighetspsykologi 

• har grunnleggende kunnskap om psykologiske perspektiver med relevans for sosialt 
arbeid 

• har kunnskap om rettssystemet og juridisk metode 

• kjenner til forskningsmetoder og analytiske tilnærminger i fagene 

• kjenner til perspektiver på kriminalitet, samt vilkår og begrunnelser for straff 

 

 

 

Emnekode: Basos1020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: - 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
40 timer  

Inkludert 6 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 

Progresjonskrav: Ingen 
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Ferdigheter 

Studenten 

• kan forklare og anvende sentrale faglige begreper skriftlig og muntlig 

• har grunnleggende ferdigheter i å anvende sentrale begreper i analyse av sosiale 

relasjoner, prosesser og strukturer 

• kan reflektere kritisk rundt ulike tilnærminger innenfor psykologi, sosiologi og 

sosialantropologi 

• kan anvende psykologiske begreper i sosialt arbeid på individ- og gruppenivå 

• har grunnleggende ferdigheter i å finne og tolke relevante lovtekster 

• har grunnleggende ferdigheter i å vurdere juridiske spørsmål på det sosialfaglige 

området 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kjenner til betydningen av samfunnsvitenskapelige perspektiver, teorier, metoder og 

begreper som del av sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag 

• kjenner til hvordan rettssystemet er bygget opp og har innsikt i jussens betydning i 

sosialt arbeid 

• kjenner til digitale ressurser som lovdata, statistikkbanker og relevante 

forskningsportaler 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Seminar 

• Forelesninger 

• Arbeidskrav  

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Innlevering av skriftlig oppgave 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen Åtte uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen bygger videre på et arbeidskrav som studentene har arbeidet med underveis i 

emnet. Eksamen er en individuell skriftlig besvarelse på 2000 ord (+/- 10 %).  

Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10 %) over fem 

døgn. 
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Sosialt arbeid i et livsløpsperspektiv 

Social work in a life-cycle perspective 

Innhold 

Emnet gir kunnskap om velferdsstaten og det norske 

samfunnet som ramme for menneskers livsløp. Det 

settes søkelys på betydningen av levekår, og 

forholdet mellom levekår, inkludering og sosial 

deltagelse i alle faser av livet.  

Emnet gir en oversikt over allmenne juridiske rammer 

som virker inn i menneskers hverdagsliv gjennom 

ulike livsfaser. Barns rettigheter i det norske 

samfunnet vektlegges spesielt  

Emnet behandler sentrale teorier som viser ulike 

måter å forstå menneskers utvikling på. Studentene 

introduseres for perspektiver på barn og barndom, og 

hva som er god omsorg og normal utvikling hos barn. 

Sårbare overganger og livsfaser i et livsløp 

tematiseres i dette emnet. 

Emnet belyser hvilken rolle og funksjon familien har, 

og viser hvordan vi forstår familien som 

samfunnsinstitusjon. Nåtidige forståelser blir satt i en 

historisk og kulturell sammenheng for å vise hvordan 

forståelser av normalitet kan endres over tid.  

I dette emnet får studentene innføring i 

kommunikasjonsteori og relasjonsarbeid, og trener 

på ulike kommunikasjonsøvelser. 

Hovedtemaer: 

• Livsløp, livsfaser og overganger 

• Utviklingspsykologi 

• Familie, foreldreskap og omsorg for barn 

• Juridiske og velferdspolitiske rammer i et livsløpsperspektiv 

• Barne- og familierett 

• Levekår, inkludering og sosial deltagelse 

• Nettverksarbeid og systemteoretiske perspektiver 

• Kommunikasjonsteori og relasjonsarbeid 

• Ulike velferdsstatsmodeller  

• Samfunnsøkonomi 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

 

 

Kunnskaper 

Emnekode: Basos1030 

Antall studiepoeng: 20 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:  

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
80 timer 

Inkludert 18 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
460 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
540 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Studenten 

• har kunnskap om velferdspolitikk, sosialpolitikk og sosialøkonomi med vekt på 

levekår, sosial inkludering og aktiv deltagelse 

• har kunnskap om sentrale lover innen velferdsforvaltningen, med vekt på barne- og 

familierett 

• har kunnskap om familie og foreldreskap i en historisk, sosial, kulturell og nåtidig 

sammenheng 

• har kunnskap om sentrale utviklingspsykologiske teorier og forskning på området 

• har kunnskap om samiske barns rett til å vokse opp med samisk språk og kultur 

• har kunnskap om livsløp, livsfaser og overganger for barn, ungdom, voksne og eldre 

• har kunnskap om den aldrende befolkningen og deres behov 

• har kunnskap om nettverksteori og systemteoretiske perspektiver 

• har kunnskap om relasjonsarbeid og kommunikasjonsteori, og om relasjonens 

betydning i profesjonell kommunikasjon 

• har grunnleggende kunnskap om samtaler med barn, unge og voksne 

• har kjennskap til ulike velferdsstatsmodeller, og kan gjenkjenne likheter og forskjeller 

mellom disse 

 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan finne relevante lovtekster, utøve sosialfaglig skjønn og gi råd og veiledning 

avgrensede situasjoner innen barn- og familierett 

• kan anvende kunnskap om barns utvikling i faglige sammenhenger 

• kan anvende metoder for kartlegging av nettverk og sosiale relasjoner  

• kan samarbeide med mennesker uavhengig av holdninger, væremåter og 

handlingsmønstre 

• kan anvende kunnskap om relasjonsarbeid og kommunikasjon i samtale med barn, 

unge, voksne og eldre  

 

Generell kompetanse 

Studenten 

• har innsikt i sosialpolitikkens og velferdssystemenes betydning for menneskers livsløp 

• har innsikt i betydningen av kommunikasjons- og relasjonsarbeid i sosialt arbeid 

• kjenner sårbare overganger i et livsløpsperspektiv 

• kjenner til menneskers ulike utgangspunkt, verdier og levemåte 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Forelesninger 

• Arbeidskrav 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 
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• Innlevering av skriftlige oppgaver  

• Muntlig presentasjon 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell muntlig eksamen 30 minutter A-F 

 

Tillatte hjelpemidler:  
«Utskrift av relevante lover vil være tilgjengelig under eksaminasjonen.» 
 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen tar utgangspunkt i pensum og en case som studentene har jobbet med underveis i 

emnet. 

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen 
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Sosialt arbeid i frivillig sektor 

Social work in the voluntary sector 

Innhold 

Emnet gir innføring i frivillighetspolitikk, frivillighetens 

verdigrunnlag og den frivillige innsatsens betydning 

for den enkelte og samfunnet. Gjennom praksis i 

frivillig sektor får studentene erfaring med å møte 

mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Emnet 

gir innsikt i rollen som frivillig og danner grunnlag for 

å forstå betydningen av godt samspill mellom 

offentlig, privat og frivillig sektor i sosialt arbeid. I 

dette emnet får studentene mulighet til å trene på 

relasjonsbygging og videreutvikle sine 

samtaleferdigheter i praksis.   

Hovedtemaer: 

• Frivillighetspolitikk og frivillig sektor 

• Forholdet mellom frivillig, privat og offentlig 

sektor 

• Forskjeller og likheter i rollen som frivillig og 

profesjonell  

• Relasjonsarbeid og kommunikasjon 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om frivillighetspolitikken i Norge 

• har grunnleggende kunnskap om frivillighetens verdigrunnlag og betydning i vårt 

samfunn 

• har grunnleggende kunnskap om tillit, respekt og anerkjennelse i sosialt arbeid 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan initiere og utøve rollen som frivillig i henhold til forventninger og krav 

• kan møte mennesker med tillit, respekt og anerkjennelse 

• kan reflektere over egne verdier og holdninger i møte med mennesker 

• kan reflektere over maktaspektet i rollen som frivillig 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kjenner til frivillighetens rolle i helse- og sosialpolitikken 

• har innsikt i frivillighetens muligheter og begrensninger i helse- og sosialtjenester 

Emnekode: Basos1040 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
16 timer 

Inkludert 4 timer i Læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
59 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 

Progresjonskrav: Basos1010 
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• forstår betydningen av godt samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og kan 

reflektere over rollefordelingen mellom sektorene 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Praksis i frivillig sektor 

• Forelesninger 

• Arbeidsbok  

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

•  Bekreftet 60 timer praksis i frivillig sektor.  

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Mappevurdering (arbeidsbok) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamensmappen består av en arbeidsbok som studenten har jobbet med gjennom hele 

semesteret. 

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen med unntak av varighet. Utsatt eksamen vil 

være tidlig påfølgende semester for å unngå forsinket studieløp. 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldviews, values and relations in professional practice 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle 
bachelorprogrammer. Det skal ses i sammenheng 
med profilemnet på masternivå, og bygger tematisk 
opp mot VIDs ph.d.--programmer i henholdsvis 
Diakoni, verdier og profesjonell praksis, og Teologi 
og religion.  
 
Emnet gir en innføring i hvordan livssyn og verdier 
spiller en rolle for den enkeltes utøvelse av 
profesjonell praksis. I dette emnet vil studentene 
kunne tilegne seg et begrepsapparat og redskaper til 
å arbeide med egen fagpersonlige utvikling. Målet er 
å bidra til å øke bevissthet om verdier og til å utvikle 
seg som reflekterte og modige profesjonsutøvere. I 
dette emnet er fokuset særlig studentenes 
livssynskompetanse, verdibevissthet og på diakoni 
som et perspektiv på profesjonell praksis.  
 

Hovedtemaer: 

• Verdier og den verdibevisste profesjonsutøver  

• Tro, livssyn og livssynskompetanse i møte 
med mennesker  

• Diakonalt perspektiv på og diakoniens rolle i 
profesjonell praksis, herunder en 
presentasjon av VIDs tradisjoner og 
begrunnelser for profesjonell praksis  

• Verdier, livssyn og profesjonell praksis forstått 
i et flerkulturelt perspektiv  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kjennskap til historiene til institusjonene som nå utgjør VID, deres verdigrunnlag 
og begrunnelser for profesjonell praksis  

• har kunnskap om diakoni som utgangspunkt for profesjonell praksis  

• har kunnskap om livssyns betydning for eksistensiell meningsdannelse og kan 
identifisere dette i profesjonelle relasjoner  

 

 

 

Emnekode: Basos1050 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: - 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
15 timer 
Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Ferdigheter 

Studenten 

• har en reflektert trygghet i møte med medmenneskers livssyn og verdier i 
profesjonsutøvelsen  

• kan avdekke verdikonflikter og maktforhold i konkrete praktiske situasjoner 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kan reflektere over egne verdier og livssyn og hvilken betydning disse har for egen 
profesjonsutøvelse  

• kan reflektere over diakoni som veiviser for profesjonell praksis  

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettbaserte leksjoner  

• Seminarer/forelesninger  

• Studentaktive metoder som fremmer selvrefleksjon og tverrfaglighet i samhandling 
med medstudenter  

Obligatoriske aktiviteter 
 

• Tilstedeværelse 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 2 døgn  Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en individuell skriftlig besvarelse på 1500 ord (+/- 10 %). 

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen.  

 

‘ 
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Sosialt arbeid med individer og grupper i sårbare livssituasjoner 

Social work with individuals and groups in vulnerable life circumstances 

Innhold 

Emnet vektlegger sosialt arbeid i offentlig 

velferdsforvaltning og ser spesielt på sosionomers 

rolle og mandat i NAV og barneverntjenesten. 

Studentene skal arbeide med hvordan de kan bistå 

mennesker som oppsøker eller har behov for 

offentlige tjenester. Studentene skal trene på å 

anvende faglig kunnskap, etisk dømmekraft og 

juridisk skjønn i utøvelsen av sosialt arbeid.  

Emnet retter oppmerksomheten mot mennesker som 

befinner seg i sårbare og utsatte livssituasjoner eller 

livsfaser, og tematiserer hvordan arbeidsledighet, 

fattigdom, omsorgssvikt, psykiske lidelser og 

rusavhengighet kan bidra til marginalisering og 

utenforskap. 

Emnet anlegger et ressursperspektiv, og tematiserer 

hvordan medvirkning, myndiggjøring og mobilisering 

av ressurser kan bidra til å styrke menneskers 

posisjon i eget liv og i samarbeid med tjenestene. 

I dette emnet vektlegges ferdigheter i kommunikasjon 

som trengs i møte med mennesker som utøver og 

utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep. I skriftlig 

kommunikasjon skal studentene trene på å skrive 

dokumenter som for eksempel journal og 

saksfremstilling.  

Hovedtemaer:  

• Sosialt arbeid i NAV og barnevernet 

• Velferdsrett og juridisk skjønnsutøvelse 

• Skriftlig saksbehandling og dokumenter i 

sosialt arbeid 

• Samspillet mellom økonomiske, sosiale og helsemessige forhold 

• Migrasjon, marginalisering og utenforskap  

• Medvirkning, myndiggjøring og ressursmobilisering 

• Rusavhengighet og psykiske lidelser 

• Omsorgssvikt, vold og overgrep i ulike livsfaser 

• Kriser, kriseteori og konflikthåndtering 

• Teorier og metoder i profesjonell kommunikasjon 

• Helhetsperspektiv i sosialt arbeid 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

 

Emnekode: Basos2010 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:  

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
120 timer 

Inkludert 18 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
690 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Kunnskaper 

Studenten 

• har bred kunnskap om sosiale problemer og andre forhold som kan bidra til sårbare 

og utsatte livssituasjoner 

• har bred kunnskap om samspillet mellom økonomiske, sosiale og helsemessige 

forhold og hvilke konsekvenser det kan ha for den enkelte, særlig for barn som 

pårørende 

• har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordelingen i velferdsforvaltningen, med vekt på 

NAV og barneverntjenestens rolle og mandat 

• har kunnskap om sentrale lover i velferdsforvaltningen, med særlig vekt på 

saksbehandling og dokumentbehandling i NAV og barneverntjenesten 

• har kunnskap om arbeidsliv, aktiveringspolitikk, arbeidsinkludering, inntektssikring og 

arbeidets betydning for helse og velferd 

• har kunnskap om privatøkonomi og økonomisk rådgivning, og kjenner til 

gjeldsordninger 

• har kunnskap om sosialfaglige metoder og arbeidsprosesser i sosialt arbeid 

• har kunnskap om omsorgssvikt og konsekvenser av omsorgssvikt 

• har kunnskap om medvirkning, myndiggjøring og ressursmobilisering i sosialt arbeid 

• har kunnskap om vold og overgrep i ulike livsfaser 

• har kunnskap om rusavhengighet og psykiske lidelser, og kjenner til ulike 

forståelsesmodeller og noen behandlingsformer 

• har kunnskap om tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i NAV 

og barneverntjenesten 

• har kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsarbeid i profesjonelt sosialt arbeid 

• har kunnskap om konfliktteori og konflikthåndtering 

 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan anvende faglig kunnskap til å sette inn tiltak for å forebygge, lindre eller avhjelpe 

sosiale problemer 

• kan anvende rettsregler, gi råd og veiledning og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i 

velferdsforvaltningen 

• kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, 

arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

• behersker aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og 

beslutningstaking i sosialt arbeid 

• kan identifisere og mobilisere ressurser på måter som fremmer medvirkning og 

innflytelse 

• kan arbeide tverrprofesjonelt og tverrfaglig rundt mennesker i sårbare livssituasjoner 

• kan identifisere faktorer og sette inn tiltak for å forebygge, redusere eller lindre 

konsekvenser av vold og overgrep uavhengig av alder 

• kan samtale med barn, unge, voksne og eldre om omsorgssvikt, vold og overgrep 

• kan kommunisere med mennesker i alle aldre i ulike livssituasjoner og livsfaser 

• kan reflektere over etiske problemstillinger i velferdsforvaltningen 
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Generell kompetanse 

Studenten 

• kan samhandle med brukere, pårørende og samarbeidspartnere med forskjellig 

kulturtilhørighet i lærings-, mestrings- og endringsprosesser 

• har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet og kan synliggjøre ulikhet og 

fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i sårbare livssituasjoner 

• har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering, og kjenner til ikke-diskriminerende 

praksiser  

• kjenner til muligheter og begrensninger ved bruk av digital kommunikasjon i 

profesjonell praksis 

• har oversikt over velferdslovgivningen og kan forvalte sentrale lover og rettigheter 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Seminarer  

• Forelesninger 

• Arbeidskrav 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Innlevering av skriftlige oppgaver 
 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 7 døgn A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en individuell skriftlig besvarelse på 2500 ord (+/- 10 %).  

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen. 
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Profesjonsutøvelse i sosialt arbeid 

Professional practice in social work 

Innhold 

Emnet består av 18 uker ekstern veiledet praksis. 

Praksisstudiene gjennomføres i offentlig-, privat- eller 

frivillig sektor i Norge eller i utlandet. 

Emnet gir studentene mulighet til å utvikle sin 

personlige og faglig kompetanse ved å kombinere 

teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i 

autentiske yrkessituasjoner.  

I dette emnet skal studentene møte og bistå 

mennesker i rollen som profesjonell. Studentene får 

blant annet erfaring med kontaktetablering, 

utredning, saksbehandling og beslutningstaking. Ved 

å anvende og integrere kunnskap fra flere 

fagområder får studentene anledning til å opparbeide 

seg sosialfaglig handlingskompetanse i praksis.  

I praksisstudiene skal studentene anvende 

erfaringene til å vurdere og evaluere sin egen 

fagpersonlige utvikling sammen med veileder i 

praksisfeltet og kontaktlærer på høgskolen.  

Hovedtemaer: 

• Læring i praksis 

• Veiledning 

• Relasjonsbygging og kommunikasjon 

• Arbeidsmetoder i sosialt arbeid  

• Digitale fagsystemer som anvendes på 

praksisstedet 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om praksisfeltet som arena for læring 

• har kunnskap om veiledning og veiledningsprosesser 

• har kunnskap om metoder som retter seg mot enkeltindivider, familier og grupper på 

praksisstedet 

• har kunnskap om normer og regler i arbeidslivet 

• har kunnskap om digital sikkerhet på sitt praksissted 

 

 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 20 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 18 uker 

Undervisningsomfang: 
25-30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 

Omfang studentstyrt arbeid: 
 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
560 

Progresjonskrav: Fullført og bestått 
1-6 

Emnekode: Basos2020 

Antall studiepoeng: 20 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 18 uker  

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
25 timer (inkludert 10 timer i 
læringsgrupper)  
 
Omfang studentstyrt arbeid: 
53 timer 
 
Totalt antall studentarbeidstimer: 
 540 timer 

Progresjonskrav: Basos1010, 
basos1020, basos1030, basos1040 
og basos1050 

Må tas samtidig med basos2030 
ved ordinær studieprogresjon 
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Ferdigheter 

Studenten 

• kan redegjøre for sentrale problemstillinger innenfor praksisstedets arbeidsområde 

• kan planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsprosesser i sosialt arbeid 

• kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser i arbeid 

med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere 

• kan anvende metodiske tilnærminger på individ-, familie- og gruppenivå 

• kan formidle sosialt arbeid muntlig og skriftlig i relevante sammenhenger 

• behersker digitale verktøy på sitt praksissted, og kjenner til verktøyenes muligheter 

og begrensninger i sosialt arbeid 

• kan reflektere kritisk over maktaspektet i profesjonelt sosialt arbeid, særlig på eget 

praksissted 

• kan reflektere over egen fagpersonlig utvikling 

• kan reflektere over fagetiske problemstillinger på eget praksissted 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kan arbeide selvstendig og som deltaker i en gruppe 

• kjenner til tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid relatert til eget praksissted 

• har innsikt i egen mestring og utvikling i praksis, og kjenner til egne styrker og 

svakheter  

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Praksisstudier 

• Veiledning 

• Praksismøter 

• Forelesninger 

• Arbeidskrav  

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Innlevering av skriftlige oppgaver 

• Innlevering av praksisstedets vurdering av praksis 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i forkant av praksisvurdering. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Praksisvurdering Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hele praksisperioden må være gjennomført og anbefalt godkjent av praksisstedet for å få 

praksisvurdering.  

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen. 
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Etikk og fagrefleksjon i sosialt arbeid 

Ethics and reflective practice in social 

work 

Innhold 

Emnet gir grunnleggende innføring i etiske begreper, 

temaer og relevante teorier. Problemstillinger med 

relevans for sosialt arbeids praksis vektlegges. I 

dette emnet skal studentene trene på å utvikle faglig 

og etisk dømmekraft gjennom refleksjon over 

erfaringer fra praksis. Emnet har en tett kobling til 

praksisstudier i samme semester. 

Hovedtemaer: 

• Dømmekraft, empati og profesjonell praksis 

• Relevante etiske teorier og grunnbegreper 

• Profesjonsetiske utfordringer 

• Etiske dilemmaer i profesjonell praksis 

• Etisk refleksjon i profesjonsutøvelse 

• Menneskesyn: sårbarhet, kategorisering, 

autonomi og relasjon 

• Praktisk kunnskap 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om etiske begreper, temaer og 
relevante etiske teorier 

• har kunnskap om sammenhengen mellom faglige og personlige verdier, og hvordan 
de gjensidig påvirker hverandre 

• kunnskap om menneskesyn og verdier i sosialt arbeid  
 

 
Ferdigheter 

Studenten 

• kan identifisere etiske dilemmaer og gjennomføre etisk refleksjon i profesjonell 
praksis  

• kan møte brukere med respekt og empati 

• kan reflektere over hvordan verdier, relasjoner og kontekst påvirker 
profesjonsutøvelsen  

• kan anvende egne erfaringer som kilde til etisk refleksjon og dannelse  
 

 

Emnekode: Basos2030 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:  

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
40 timer 

Inkludert 10 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  

Må tas samtidig med basos2020 ved 
ordinær studieprogresjon 
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Generell kompetanse 

Studenten 

• har kunnskap om hvordan menneskesyn legger føringer for vår dømmekraft  

• har innsikt i etiske problemstillinger og kan reflektere etisk om situasjoner i sosialt 
arbeids praksis 

• har innsikt i forbindelsen mellom kunnskap, verdisyn og egne holdninger i 
dømmekraft 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Forelesninger 

• Arbeidskrav  

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Innlevering av skriftlig oppgave 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.  

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en individuell skriftlig besvarelse på 2000 ord (+/- 10%).  

Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10 %) over fem 

døgn.  



 

29 
 

Samfunnsarbeid og sosialt arbeid i organisasjoner 

Community work and social work in organizations 

Innhold 

Emnet tematiserer samfunnsarbeid som metode i 

sosialt arbeid. Emnet viser hvordan polisk 

påvirkningsarbeid og arbeid med interessegrupper og 

lokalsamfunn kan bidra til å forebygge og redusere 

helse- og sosiale problemer. Det legges vekt på 

tilnærminger som fremmer menneskers makt og 

innflytelse. Emnet anlegger et lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv. 

Emnet gir en bred oversikt over hvordan norske 

velferdstjenester er organisert, og vektlegger 

samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. 

Prosjektarbeid, tjenesteutvikling, innovasjon, 

endringsprosesser i organisasjoner som jobber med 

mennesker behandles i dette emnet. Studentene skal 

anvende kunnskap om prosjekt som 

organisasjonsform i et sosialfaglig utviklingsarbeid.  

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap om 

forebyggende arbeid og folkehelsearbeid, og ser på 

forholdet mellom folkehelse og levekår. Emnet viser 

hvordan globale aktører kan bidra til å skape og løse 

problemer, og hvordan globale forhold kan påvirke 

sosialt arbeid i Norge.  

Hovedtemaer: 

• Samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid 

• Sosialt arbeid i organisasjoner 

• Empowerment og myndiggjøring 

• Makt, innflytelse og likestilling 

• Tverrprofesjonelt, tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeid 

• Tjenesteutvikling, sosial innovasjon og entreprenørskap 

• Forebygging, folkehelse og levekår 

• Forholdet mellom helse og sosiale forhold 

• Prosjektarbeid som metode i sosialt arbeid 

• Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har bred kunnskap om samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 20 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 

Undervisningsomfang: 
80 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
? 

Omfang studentstyrt arbeid: 
? 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
540 

Progresjonskrav: Fullført og 
bestått 1, 2 og 4? 

Emnekode: Basos3010 

Antall studiepoeng: 20 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
80 timer  

Inkludert 6 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
400 timer heltid 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
540 

Progresjonskrav: Ingen 
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• har kunnskap om sosialpolitisk påvirkningsarbeid og ikke-diskriminerende sosialt 

arbeid 

• har bred kunnskap om organisasjoner som utøver sosialt arbeid 

• har kunnskap om teoretiske perspektiver på organisasjoner som utøver sosialt arbeid 

• har kunnskap om verdiers betydning i organisasjoner 

• har kunnskap om prosjekt som arbeids- og organisasjonsform 

• har kunnskap om sosial innovasjon og tjenesteutvikling i sosialt arbeid 

• har kunnskap om folkehelsearbeid nasjonalt og internasjonalt 

• har kunnskap om forebyggende sosialt arbeid 

• har kunnskap om frivillighet som virkemiddel i helse- og sosialpolitikken 

• har kunnskap om samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor 

• har kunnskap om tverrprofesjonelt, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 

Ferdigheter 

Studenten 

• behersker metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse og likestilling 

• kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer til å fremme mestring og endring i 

samarbeid med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere  

• kan anvende prosjektarbeid som organisasjonsform i arbeid med sosialfaglige 

problemstillinger  

• kan anvende kunnskap som bidrar til likeverdige tjenester for minoriteter, herunder 

samiske brukere 

• kan anvende sosialfaglig kunnskap inn i tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid  

 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kan planlegge, gjennomføre, koordinere og lede samfunnsarbeid og sosialt arbeid i 

organisasjoner 

• kjenner til måter å involvere innbyggere i prioriteringer og oppgaveløsninger på 

kommunalt nivå 

• har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og kan bidra til allmenn 

opplysning og politisk rådgivning i sosialt arbeid 

• har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet, og kan gjenkjenne ulike 

former for makt i organisasjoner 

• har kjennskap til forholdet mellom folkehelse og levekår, nasjonalt og internasjonalt 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Forelesninger  

• Prosjektarbeid 

• Veiledning 

• Arbeidskrav 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 
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• Innlevering av skriftlig oppgave 

• Digital oppgave 

• Muntlig fremlegg 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.  

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell muntlig eksamen 30 minutter A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen tar utgangspunkt i et gruppearbeid studentene har arbeidet med underveis i emnet.  

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen. 
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Sosialt arbeid i grupper og institusjoner 

Social work in groups and institutions 

Innhold 

Emnet omhandler sosialt gruppearbeid som metode i 

sosialt arbeid. Emnet tar for seg de ulike fasene i 

sosialt gruppearbeid, fra planlegging til avslutning og 

evaluering. Det legges særlig vekt på ledelse av 

gruppeprosesser i sosialt gruppearbeid og lederrollen 

i nettverksarbeid og ansvarsgrupper.    

I dette emnet skal studentene trene på ferdigheter i 

gruppeledelse og anvende kunnskap om 

samhandling og samarbeid til å lede og koordinere 

tjenester og tiltak på ulike nivåer i helse- og 

velferdstjenester.  

Emnet gir innføring i miljøterapeutisk arbeid, og 

tematiserer miljøterapeutisk arbeid i ulike 

institusjoner hvor sosialt arbeid utøves. Arbeid med 

barn og unge vektlegges, herunder sosialt arbeid i 

skolen. Emnet belyser også miljøterapeutiske 

tilnærminger i rusomsorg, psykisk helsevern og 

arbeid med eldre.  

Hovedtemaer: 

• Sosialt gruppearbeid og selvhjelpsgrupper 

• Faser i sosialt gruppearbeid: Planlegging, 

rekruttering, oppstart, gjennomføring, 

avslutning og evaluering av grupper  

• Ledelse av prosesser i sosialt gruppearbeid 

• Institusjonsarbeid, miljøarbeid og miljøterapi 

• Ledelse, samarbeid og samhandling i helse- 

og velferdstjenester 

• Arbeidsmiljø og profesjonell selvivaretakelse 

• Kollegaveiledning  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om ulike former for sosialt gruppearbeid og selvhjelpsgrupper 

• har kunnskap om gruppeledelse og gruppelederrollen  

• har kunnskap om når og hvordan sosialt gruppearbeid kan benyttes for å forebygge, 

redusere og avhjelpe sosiale problemer 

• har kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som metode og arbeidsfelt 

• har kunnskap om profesjonell selvivaretakelse 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:  

Undervisningsomfang: 
39 timer heltid/deltid? 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
? 

Omfang studentstyrt arbeid: 
? 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 

Progresjonskrav: ? 

Emnekode: Basos3020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: - 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
40 timer 

Inkludert 9 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 

Progresjonskrav: Basos1040, 
basos2020. 

Ved ordinær studieprogresjon er 
studenten ferdig med alle emner på 
1000 og 2000 tallet. 
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• kjenner til ulike veiledningstradisjoner 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan anvende faglig kunnskap for å vurdere om sosialt gruppearbeid er en egnet 

metode 

• kan anvende sosialt gruppearbeid som metode i sosialt arbeid 

• kan anvende faglig kunnskap til å fremme mestring og endring i sosialt gruppearbeid 

og i miljøarbeid  

• kan anvende faglig kunnskap om relasjoner og kommunikasjon i sosialt gruppearbeid 

og i miljøarbeid  

• kan reflektere kritisk over maktaspektet i sosialt gruppearbeid og i miljøarbeid 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kan planlegge, gjennomføre og lede sosialt gruppearbeid   

• kjenner til hvordan teori, forskning og egen kompetanse kan benyttes for å utvikle og 

gjennomføre gruppetiltak 

• kjenner til manualbaserte gruppeprogrammer og kan vurdere hvem som kan ha nytte 

av dem 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Fremlegg 

• Forelesninger 

• Arbeidskrav 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Muntlig fremlegg 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.  

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en individuell skriftlig besvarelse på 2000 ord (+/- 10 %).  

Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10 %) over fem 

døgn. 
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Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid 

Knowledge development in social work 

Innhold 

Emnet tematiserer ulike former for kunnskap og 

kunnskapsutvikling, og åpner for refleksjon og kritisk 

vurdering av profesjonell kunnskap, sosialt arbeids 

kunnskapsgrunnlag og eget kunnskapstilfang i 

praksis.  

Temaer fra tidligere emner hentes frem og settes inn 

i nye sammenhenger for å gi en utdypet forståelse av 

kunnskapsutvikling. I emnet arbeider studentene med 

å se seg selv og sin kunnskap utenifra, hvordan tåle 

usikkerhet og kritisk vurdere kompleksiteten i sosialt 

arbeids kunnskapstilfang. 

Hovedtemaer: 

• Ulike kunnskapsteoretiske retninger 

• Profesjonsteori 

• Kunnskapsstatus på ulike felt 

• Evidens og beste praksis 

• Vitenskapelig kunnskap 

• Erfaringskunnskap 

• Brukerkunnskap 

• Skjønnsutøvelse 

• Etiske og juridiske elementer og et 

sammensatt vurderingsgrunnlag i konkret 

praksis 

• Kunnskap og makt, finansiering, rapportering 

og rammebetingelser 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har bred kunnskap om teoretiske perspektiver i sosialt arbeid og bidrag fra andre 
relevante fagområder 

• har kunnskap om vitenskapsteoretiske posisjoner og hvilken betydning disse har for 
hvordan kunnskap utvikles og forstås 

• har kjennskap til kunnskapsdebattene i sosialt arbeid 

• har kjennskap til metodeutvikling, innovasjon, forsknings- og utviklingsarbeid relevant 
for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt 

 

Ferdigheter 

Emnekode: Basos3030 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:- 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
38 timer 

Inkludert 6 timer i Læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
232 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 

Progresjonskrav: : Basos1040, 
basos2020. 

Ved ordinær studieprogresjon er 
studenten ferdig med alle emner på 
1000 og 2000 tallet. 
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Studenten 

• kan reflektere over hvordan erfaringskunnskap, brukerkunnskap og vitenskapelig 
kunnskap kan anvendes for å bidra til kvalitet i tjenestene 

• kan reflektere kritisk over muligheter og begrensninger i vitenskapelig kunnskap i 
møte med praksis 

• kan tilegne seg ny kunnskap som fremmer kunnskapsbasert praksis og innovasjon i 

samspillet mellom utdanning, forskning og praksis  

• kan anvende dokumentasjon og utøve skjønn basert på kunnskap og tilgjengelig 

informasjon  
 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kan anvende kunnskap til refleksjon over menneskers ulike utgangspunkt og 
sårbarhet, verdier og levemåter 

• kan formidle faget og utveksle synspunkter og erfaringer med samarbeidspartnere og 
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

• kan fatte beslutninger i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon 
og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster 

• kjenner til fagets vitenskapshistoriske posisjoner og profesjonens samfunnsansvar 

• kjenner til hvordan kunnskap utvikles og forstås 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Forelesninger 

• Arbeidskrav 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Innlevering av skriftlig oppgave 

• Arbeid i seminargrupper 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.  

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell mappeeksamen Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamensmappen skal inneholde et gruppearbeidskrav på 1500 ord (+/- 10 %) som 

studentene har arbeidet med underveis i emnet. Gruppearbeidskravet skal bearbeides og 

leveres individuelt til eksamensmappen. I tillegg skal studentene skrive et refleksjonsnotat 

med utgangspunkt i en oppgitt oppgavetekst på 1000 ord (+/- 10 %).  

Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10 %) over fem 

døgn. 
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Forskningsdesign og metode 

Research design and methods 

Innhold 

Emnet omhandler forskningsmetoder og 

vitenskapsteori. Emnet behandler 

forskningsprosessens ulike faser, og gir innføring i 

hvordan et forskningsopplegg planlegges og 

gjennomføres basert på kvalitative og kvantitative 

tilnærminger ut fra forskningsetiske hensyn. Emnet 

har til hensikt å øke studentenes kompetanse til å 

lese, forstå og anvende forskning. Innholdet i emnet 

gir grunnlag for arbeid med bacheloroppgaven. 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapsteori 

• Kvalitativ metode 

• Kvantitativ metode 

• Forskningsetikk 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har kunnskap om samfunnsvitenskapelig 

metode - muligheter og begrensninger 

• har kunnskap om etiske hensyn og 

problemstillinger knyttet til en 

forskningsprosess 

• kjenner til vitenskapsteoretiske posisjoner 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan argumentere for valg av metode med hensyn til en problemstilling 

• kan redegjøre for noen sentrale aspekter ved gjennomføring av kvalitative og 
kvantitative undersøkelser 

• kan reflektere over vitenskapsteoriens og forskningsmetoders relevans for sosialt 
arbeid 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kjenner til ulike vitenskapelige metoder og vitenskapelig virksomhet  

• kjenner til betydningen av vitenskapsteoretiske posisjoner  

Emnekode: Basos3040 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer 

Inkludert 3 timer i læringsgrupper 

Omfang studentstyrt arbeid: 
115 timer heltid/ 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav:   

Må tas samtidig med basos3050 ved 
ordinær studieprogresjon. 
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• kan tilegne seg ny kunnskap som fremmer kunnskapsbasert praksis og innovasjon i 
samspill mellom utdanning, forskning og praksis 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper 

• Forelesninger 

Obligatoriske aktiviteter 

• Innlevering av skriftlig oppgave 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell hjemmeeksamen 5 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en individuell skriftlig besvarelse som består av flere kortsvarsoppgaver.  

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen.  
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Bacheloroppgaven 

Bachelor thesis 

Innhold 

I emnet skal studentene gjennomføre et individuelt 
fordypningsarbeid med sosialfaglig relevans. 
Studentene får mulighet til å arbeide systematisk og 
metodisk ut fra teoretiske prinsipper og med relevant 
forskning. Studentene skal arbeide med å beskrive, 
belyse, analysere og drøfte faglige problemstillinger 
på en systematisk, reflektert og kritisk måte. Emnet 
vektlegger betydningen av kunnskapsbasert sosialt 
arbeid. 
 
Studenten kan velge mellom:  
1: Litteraturoppgave: En problemstilling drøftes med 
bakgrunn i allerede foreliggende teoretiske og 
empiriske studier 
2: Empirisk oppgave: Studenten samler inn data selv 
gjennom en egen undersøkelse. Undersøkelsen kan 
foretas gjennom enkle kvantitative tilnærminger (for 
eksempel spørreskjemaundersøkelser) eller ved en 
kvalitativ tilnærming (for eksempel intervjuer) 
 
Hovedtemaer: 

• Forskningsprosessen  

• Systematisk litteratursøk 

• Kritisk vurdering av kilder 

• Akademisk skriving og formidling 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Studenten 

• har bred kunnskap om et selvvalgt sosialfaglig relevant temaområde 

• har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosesser 

• har kunnskap om hvordan fagstoff formidles i tekst, og hva som kjennetegner en god 
akademisk tekst 

 

Ferdigheter 

Studenten 

• kan planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid med en problemstilling 

• kan velge og begrunne forskningsdesign på bakgrunn av problemstilling   

• kan presentere, analysere og drøfte fagstoff og har tilegnet seg akademiske 
skriveferdigheter 
 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 

Undervisningsomfang: 
12 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
? 

Omfang studentstyrt arbeid: 
? 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  

Emnekode: Basos3050 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 

Omfang undervisning og annet 
lærerstyrt arbeid: 
30 timer 

Inkludert; 

6 timer i læringsgrupper 

4 timer individuell veiledning 

Omfang studentstyrt arbeid: 
375 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Forutgående 
semestre må være gjennomført og 
bestått. Må tas samtidig med 
basos3040 ved ordinær 
studieprogresjon. 
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Generell kompetanse 

Studenten 

• kan foreta selvstendige faglige vurderinger og reflektere etisk og kritisk over et tema 

• kan oppdatere seg på forskningsbasert kunnskap i det sosialfaglige feltet 

• kan formidle fagkunnskap muntlig og skriftlig 

• kan utføre forberedte litteratursøk, vurdere kilder og utøve kildekritikk 

• behersker god henvisningsskikk, herunder referansehåndtering og siteringsskikk 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Læringsgrupper  

• Veiledning  

• Forelesninger 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Individuell veiledning 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Bacheloroppgave Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Bacheloroppgaven er en individuell besvarelse på 9000 ord (+/- 10 %). 

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen. 
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Emner for innreisende studenter 

 

Social Justice in a Global Perspective  

Course Content 

This course will explore social justice in a global 

perspective, addressing injustices caused by global 

processes such as economic globalization, foreign 

investments, movement of labor, migration, 

environment, and peace and conflicts. 

In the course, various theoretical perspectives, 

concepts and approaches to social justice will be 

applied.  

The course will also focus on rights and legal 

perspectives related to social justice. 

By reverting to, among others, human rights law, the 

students will be given a tool to identify and to address, 

both theoretically and practically, social injustice. 

Furthermore, the course will explore how such 

perspectives and approaches can be applied to social 

work practice and social policies in a global context in 

order to promote social justice. In its goal, this course 

aims to create an in-depth understanding of social 

justice and inspire to counter social injustices that 

occur because of historical, economic or other 

hierarchies. 

Main Subjects: 

• Theories and concepts of social justice  

• Effects of social injustices on individuals and 

society 

• Implications of structural injustices for social work practices and policies  

• Significance of race, ethnicity, gender, poverty etc. for social justice 

• Migration, climate change and social justice 

• Human rights as a tool to work against social injustices 

• Social work practice and social policies in a global context  

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the students the following learning outcome, sectioned into 

knowledge, skills and general competence: 

 

Course Code: BASOS4010 

Number of ECTS: 10  

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Elective (bachelor 
level) 

Year of Study: N/A 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Spring (January) 

Compulsory Attendance: Yes 

Professional Training: No 

Length of Professional Training: 
N/A 

Scope of Tuition: 
30 hours 

Scope of other Learning Activities: 
N/A 
 
Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload:  270 hours 
 
Prerequisites:  

Enrollment in a bachelor program and 
completed minimum two semesters 
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Knowledge: 

The Student 

• Has insights into social justice theories and concepts and their relevance for 

social work and social policies in a global context  

• Has knowledge of how human rights are relevant for social work and social 

policies in a global context 

• Has a critical understanding of the interconnectedness of social injustices on a 

global scale 

 

 

Skills: 

The Student 

• Demonstrates insight into and understanding of global challenges of today, such 

as migration, climate changes, poverty and conflict, in the perspective of social 

justice and human rights  

• Is able to reflect upon the implications these global challenges have for social 

work practice and for social policies 

• Is able to apply theories in a way that connects analysis to action, with the goal to 

combat global social injustices  

 

General Competence: 

The Student 

• Has developed awareness and knowledge about social justice issues and the 

interconnectedness between local and global levels, e.g. between his/her 

personal life, communities, institutions, and the broader society 

• Is able to understand the interconnectedness between social justice, human rights 

and social work and policies 

• Is able to critically assess social justice theories and approaches 

 

Work and Teaching Methods 

• Lectures 

• Participation in discussions and group work 

• Oral presentations 

 

Compulsory Activities 

• Individual written assignment and oral presentation  

• Prepared comments to co-student’s oral presentation 

• Group project – poster production and presentation 

• Minimum 75 % attendance in class 

 

Assessment 
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Form of Assessment Duration Grade 

Individual written assignment (2000 words) 
Two weeks home 
exam 

A-F 

 

 

 

Reading List (545 pages) 

Dean, H. 2009. Critiquing capabilities: the distractions of a biguiling concept. Critical Social 

Policy, 99, 261-278. (17 pages) 

Ferguson, I., Ioakimidis, V., and Lavalette, M. (2018). Global social work in a political context. 

Radical perspectives, Chapter 5-9. Bristol : Policy Press (100 pages) 

Fraser, N. and Axel Honneth (2003). Redistribution or recognition: A political-philosophical 

exchange. Chapter 1, London/New York: Verso. (109 pages) 

Garret, M. (2010). Recognizing the limitations of the political theory of recognition: Axel 

Honneth, Nancy Fraser and social work. British Journal of Social Work, 40, 1517-1533. (17 

pages) 

Gubrium, E.K. and Pellissery, S. (2017) Anti-poverty measures: The potential for shaming 

and dignity building through delivery interactions, International Journal of Social Quality, 

volume 7, 1-17 (17 pages). Download from: http://dx.doi.org/10.3167/IJSQ.2016.060202.  

Honneth, A. (2004). Recognition and justice. Outline of a plural theory of justice. Acta 

Sociologica, 47 (4), 351-364. (15 pages) 

Houston, S. (2016). Empowering the ‘shamed’ self: Recognition and critical social work. 

Journal of Social Work, 16(1), 3-21. (19 pages) 

Ife, J. (2012). Human Rights and Social Work: Towards a Rights-Based Practice. Cambridge: 

Cambridge University Press (3. ed.), 204-253. (50 pages) 

Powell, J., Menendian, S., Ake, W., 2019. Targeted Universalism, pp. 4-45. (41 pages) 

https://haasinstitute.berkeley.edu/sites/default/files/targeted_universalism_primer.pdf 

Robeyns, I. (2017). Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-

examined. Open Book Publishers. Chapter 1, 2 and 3 (169 pages) 

Walker, R. et al. (2013). Poverty in global perspective: Is shame a common denominator? 

Journal of social policy, 42(2), 215-233. (18 pages) 

 

Recommended reading: 

Dean, H., Bonvin, J-M., Vielle, P., and Farvaque, N. (2005). Developing capabilities and 

rights in welfare-to-work policies, European Societies, 7(1), 3-26. (22 pages) 

De Feyter, K. (2005). Human Rights: Social Justice in the Age of the Market. London: Zed 

Books. 

Ferguson, I., Ioakimidis, V., and Lavalette, M. (2018). Global social work in a political context. 

Radical perspectives, Chapter 1-4. Bristol: Policy Press. 
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Fraser, N. and Axel Honneth (2003). Redistribution or recognition: A political-philosophical 

exchange. Chapter 2, London/New York: Verso.  

Gubrium, E.K., Leibetseder, B., Dierckx, D. and Raeymaeckers, P. (2017), Investing in work: 

A multi-level assessment of intensified social assistance landscapes in Austria, Belgium and 

Norway, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 37, Issue 9/10. 

Gubrium, E.K. and I. Lødemel (2014a) ‘Not Good Enough’: Social Assistance and Shaming 

in Norway, in Gubrium, E.K., S. Pellissery, and I. Lødemel (Eds), The Shame of It: Global 

Perspectives on Anti-Poverty Policies, Policy Press, Chapter 5. 

Hodge, D. (2012). Social Justice, International Human Rights, and Religious Persecution: 

The Status of the Marginalized Human Right – Religious Freedom. Social Work and 

Christianity, 39, 3-26. (24 pages) 

Hölscher, D. (2015). Considering Nancy Fraser’s notion of social justice for social work: 

Reflections on misframing and the lives of refugees in South Africa. Ethics and Social 

Welfare 8(1), 20-38. (19 pages) 

Robeyns, I. (2003). Is Nancy Fraser’s critique of theories of distributive justice justified? 

Constellations, 10(4), 538-553. (16 pages) 

Robeyns, I. (2017). Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-

examined. Open Book Publishers. Chapter 4 and 5 (80 pages) 

Sen, A. (1993). Capability and well-being. In M. C. Nussbaum and A. Sen (eds), The Quality 

of Life, chapter 2. Oxford: Clarendon Press. 

Webb, S. (2010). (Re)assembling the left: The politics of redistribution and recognition in 

social work. British Journal of Social Work, 40, 2364-2379. (16 pages) 
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Introduction to the Norwegian Welfare State 

Course Content 

This course introduces the Norwegian welfare state 

model, giving a broad introduction to its main 

characteristics. The Norwegian welfare state is 

universal, ambitious, and focused on giving services 

to the citizens. The course will explore what this 

implies for citizens and for social workers and nurses.  

The course explores how the Norwegian welfare 

system has developed since 1945, addressing 

historical as well as contemporary conflict lines in 

welfare and social policies.  

The course examines a wide range of policies, such 

as parental leave, state-sponsored day care for 

children, labour market regulations, health policies as 

well as integration measures and conditions applying 

to various types of immigrants in order to give a 

broad description of the main characteristics of the 

Norwegian welfare state.  

The course explores the implications of the welfare 

state for social work in the Norwegian context.   

 

 

Main Subjects: 

• The characteristics of the Nordic welfare state 

• The history of the Norwegian welfare state 

• The main welfare systems  

• Welfare state, families, and children  

• Immigration and the welfare state  

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the students the following learning outcome, sectioned into 

knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The student 

• has knowledge of the Nordic welfare state model, its development, and changes over 
time. 

• has knowledge of how the welfare state influences the lives of citizens  

Course Code: basos4020 

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Elective 

Cycle: First Cycle 

Year of Study 

Full Time: Not Relevant 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Spring/Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Length of Profressional Training: - 

Scope of Tuition and other 
learning activities: 
40 hours 

Scope of Self-Study Activities: 230 
 
Total Workload: 
270 

Prerequisites:  

Enrollment in a bachelor program 
and completed minimum two 
semesters 
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• has knowledge of how welfare policies shape social work and health services 

 

• Skills: 

The student 

• can address and analyse welfare policies from different perspectives 

• can reflect upon how welfare policies impact the life chances of individuals 

• can question and discuss the role of the welfare state for social work and health 
services 

 

General Competence: 

The student 

• has acquired basic knowledge about the Norwegian welfare state 

• has developed insights into the relationship between welfare policies and social work 
and health services.  

 

Work and Teaching Methods 

• Lectures 

• Supervision 

• Field visit 

Compulsory Activities 

• Participation in class  

• Written task aprox. 1200 words 

• Oral presentation  

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 

Written assignment One semester A-F 

Additional Information about Assessment: 

 

Individual written assignment 4000 words (+/- 10%) 

Continued assessment is a home exam over 3 days. 

 

Reading List 

Reading list, course 20: Introduction to the Norwegian Welfare State (10 ECTS) (SOS-901) 
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**Angell, O.H. (2008). The Norwegian Welfare State.In: E. Maagerø and B. Simonsen (eds.): Norway. Society and 

culture. 2. ed. Kristiansand: Portal forlag. (24 pp.) 

 

Brochman, G. and Hagelund, A. (2011) Migrants in the Scandinavian Welfare State. In The Journal ofMigration 
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Bugge, Hanna (2021) Welfare conditionality and democratic citizenship in Norway. Journal of European Social 

Policy 31 ( 2) 209 – 222 (23 pp)  

 

*Dølvik, J.E. (2013) The Norwegian labour market model: Transitions and trends. In Rusten, G., Pothoff, K. and 

Sangolt, L (eds) Norway: Nature, industry and society. Bergen: Fagbokforlaget (14 pp)  

 

Ellingsæter, Anne Lise (2013) Scandinavian Welfare States and gender (de)segregation: Recent trends and 

processes. Economic and Industrial Democracy, vol 34, issue 3, pp 501  - 518 (18 pp)  

 

Ervik,R. and Kildal, N. (2015) From Collective to Individual Responsibility? Changing problem definitions of the 

welfare state. In Ervik, R., Kildal, N. and Nilssen, E. (ed): New Contractualism in European Welfare State Policies. 

London: Rougledge (20 pp).  

 

Farstad, Gunhild Regland and Stefansen (2015) Involved fatherhood in the Nordic context: dominant narratives, 

divergent approaches. Norma: International Journal for Masculinity Studies 10 ( 1) 55 – 70 (15 pages)  

 

Halvorsen, K. and Stjernø, S. (2008). Work, oil and welfare.The welfare state in Norway.Oslo: 

Universitetsforlaget. (177 pp.) UT HELSE . CA 150 SIDER 1 

 

Hansen, Helle (2020) Institutional Paradoxes in Norwegian labour activation. In Lund, Rebecca W.B., Ann Christin 

E. Nilsen (ed)  Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge Advances in Research Methods. 

Routledge (12 pp)  

 

Hiilamo, H., Kangas, O., Fritzell, J., Kvist, J. and Palme, J .(2013) A recipe for a better life: Experiences from the 

Nordiccountries. CMI ,Marti Ahtisaari Centre, Finland. Url:http://cmi.fi/wp-

content/uploads/2016/04/NordicRecipe_report_final.pdf( 

18 pages)  

 

*Johansen, S. (2013) Welfare state policies and practices in Norway. In Rusten, G., Potthof, K. and Sangolt, L. 

(ed) Norway: Nature, industry and society. Bergen: Fagbokforlaget (16 s).  

 

Johnsen, Julian Vedeler and Katrine Holm Reiso (2020) Economic effects of workfare reforms for single mothers: 

Benefit substitution and labour supply responses, Scandinavian Journal of Economics, 122 ( 2) 494 – 523 (30 pp) 

(denne er jeg veldig I tvil om, for den er ganske lang og nokså økonomisk)  

 

Kildal, Nanna (2011) The new contract and incentive thinking in social policy. In Blomberg, Helena and Nanna 

Kildal (ed) Workfare and welfare state legitimacy, NorWel studies in Historical Welfare State Research, Helsinki ( 

14 pp)  

 

Kjørstad, Monica (2017) Do your duty – demand your right: a theoretical discussion of the norm of reciprocity in 

social work. European Journal of Social Work 20 (5) 630 – 639 (10 pp) 

http://cmi.fi/wp-content/uploads/2016/04/NordicRecipe_report_final.pdf
http://cmi.fi/wp-content/uploads/2016/04/NordicRecipe_report_final.pdf
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Misje, Turid (2021) The precarious inclusion of homeless EU migrants in Norwegian public welfare: Moral 

bordering and social workers’ dilemmas, Critical social policy pp 1 – 21 (20 p.)  

 

*Pedersen, A.W and Kunhle, S. (2017) The Nordic Welfare State Model. In Knutsen, O. (ed) The Nordic Models in 

Political Science. Challenged, but still viable? Bergen: Fagbokforlaget (pp 219 –238, 19 p.)  

 

Saunes, Ingrid Sperre, Marina Karanikolos, Anna Sagan (2020) Norway. Health system review. Health systems in 

transition vol 22, no 1: 18+https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/norway-health-system-review-20 

(tilsammen 150 sider, ikke alle er relevante, men antakelig er det lurt å byte kapittelet om helse hos Stjernø og co 

med denne fordi denne er oppdatert).  

 

Skivenes, Marit (2015) How the Norwegian Child Welfare System approaches Immigrant Children, in Skivenes, 

Marit, Ravinder Barn, Katrin Kritz, Tarja Pösö (ed) Child Welfare Systems and Migrant Children: A Cross Country 

Study of Policies and Practice. Rougledge. Abingdon. (23 pp)  

 

Syltevik, LivJohanne (2017) A sociological perspective on changes in the family in Norway. I Tilden, T. og 

Wampold B.E (red) Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Therapy: The empirically informed 

therapist, Springer International. Accesible through EBSCO.  (18 p.) 

 

Storø, Jan (2021) Leaving care in Norway in a historic and current perspective: As a function of the Nordic welfare 

state model. Child & family social work 26: 240 – 247 (7 pp).  

 

Sønneland, Anne Margrethe (2020) Social work in a changing welfare state: Norway. Sajid (ed): The Palgrave 

Handbook of Social Work Education. Palgrave Macmillan. Pp 19 – 29. (10 pages)  

 

van der Wel, K., Dahl, E., and Bergsli, H. (2016) The Norwegian policy to reduce health inequalitites: key 

challenges. In Nordic Welfare Research, 01/2016, pp 19-29. Accesible through IDUNN (10 pp).  

 

Aaslund, Håvard and Sissel Seim (2020) ‘The Long and Winding Road’ – Collective action among 

people experiencing homelessness. International Journal of Action Research 16 (2) 87 – 108 (21 

pages)  

 

 

Ca. 650 pages +150 pages literature chosen by the student for the assignment  
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