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1. Presentasjon av studiet 
 

Masterstudiet i barnevernsarbeid skal bidra til 

analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i 

barnevernet og andre arenaer der sosialarbeidere 

møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.  

Masterstudiet er del av VIDs lange tradisjon med å 

tilby utdanning innenfor sosialt arbeids fagfelt. Studiet 

bygger på VIDs verdigrunnlag med et helhetlig 

menneskesyn, solidarisk engasjement og 

fremtidsrettet kunnskap. Utdanningen er basert på 

forskrift om nasjonal retningslinje for 

masterutdanning i barnevernsarbeid. 

Masterstudiet i barnevernsarbeid har en todelt profil 
som for det første handler om en forståelse av 
barnevernfeltet og for det andre bygger det videre på 
sosialfaglige bachelor utdanningers kompetanse i 
barnevernfeltet.  

Sosialt arbeid har en grunnleggende forståelse av 
betydningen å se «personen i situasjonen». 
Mennesker kan ikke ses isolert fra sine omgivelser 
og relasjonelt arbeid er sentralt for å bistå barn, unge 
og familier i utsatte livssituasjoner. 

Masterstudiet i barnevernsarbeid er basert på en sosialøkologisk forståelse. Det innebærer 
en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger 
som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp. Familiens levekår og nettverk er viktige 
for å forstå familiens helhetlige situasjon og hvordan foreldre kan legge til rette for barns 
omsorgsbetingelser og påvirker hva som kan bidra til endring der det er behov for det. Som 
en del av en sosialøkologisk forståelse er en bevissthet om eget ståsted som 
profesjonsutøver, barnevernets diskurser og organisering samt politisk føringer viktig for å gi 
en helhetlig forståelse av barnevernets arbeid. Masterstudiets profil er også preget av en 
forståelse av at problematikken i barnevernet ofte kjennetegnes av komplekse problemer. 
Det er problemer der det ikke en klar definisjon av hva problemet er eller hva som er 
løsningen. Problemene er sammenvevd og vanskelig å dele opp, og de involverer gjerne 
flere personer, tjenester og sektorer. I møte med disse problemene er det nødvendig med en 
faglig skjønnsutøvelse som bygger på et sammensatt kunnskapsgrunnlag. I masterstudiet 
legges det vekt på arbeid med å bygge kritisk faglig analytisk kompetanse og kompetanse i å 
gjøre grundige vurderinger og gi gode faglige begrunnelser basert på en 
kunnskapsforståelse der både forskning, erfaring og brukernes kunnskap trekkes inn. 

Den sosialøkologiske profilen er gjennomgående både med hensyn til innhold i enkeltemner 
og valg av emner.  

Emnene Helhetlig barnevernsarbeid, Samarbeid om tjenester til barn og unge, Forståelse og 
vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon og Relasjonsarbeid i barnevernkontekster 
tematiserer barnevernets arbeid i ulike systemer og samspill mellom ulike systemer.  

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode: MABA 

Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: 

Master i barnevernsarbeid 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Heltid og 

deltid (50 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 4 uker 

Fastsatt studietid: Velg et element. 

2 år heltid 

4 år deltid 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 
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Barnevernet arbeider innenfor juridiske rammer og et godt juridisk grunnlag er en 
forutsetning for et forsvarlig barnevernsarbeid. Juridisk tematikk er derfor både lagt til egne 
emner, men også integrert i andre emner og vil blant annet prøves gjennom en nasjonal 
deleksamen i juss.  

Ansatte i barnevernet står overfor store utfordringer og må være del av en kontinuerlig 
utvikling både, på fag- og på tjenestenivå. Aktiv deltagelse i innovasjonsprosesser og faglige 
utviklingsprosjekter er derfor sentral kompetanse ansatte bør ha og studiet har derfor et eget 
emne; innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet.  

Masterstudiet gir mulighet for at studentene kan velge fordypningsområder ut fra egen 
interesse og kunnskapsbehov. Emner tilsvarende 20 studiepoeng kan velges blant valgfrie 
fordypningsemner på studiet, fra master i sosialt arbeid, andre mastertilbud ved VID eller 
enkeltemner fra andre høgskoler med relevans for studiet. Det er også mulig å ta emner på 
internasjonale partnerinstitusjoner. Fordypningsemnene knyttet til studiet er felles med 
master i barnevern. Det er Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse, 
Ettervern, Digitalisering i barnevernet, Introduksjon til barnevernledelse, Kvalitativ analyse og 
Kvantitativ analyse.  
  
Arbeidet med emnene Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk og 
Masteroppgaven vil gi mulighet for faglig fordypning innenfor et område studentene har 
særlig interesse for og kompetanse i å gjennomføre forskningsprosjekter.  
 
Praksis utvikles gjennom møter mellom brukere og de som arbeider i førstelinjen samt ut ifra 
politiske og ressursmessige rammebetingelser. I studiet vektlegges praksisnær undervisning 
og forskning som kan bidra til videreutvikling av kritiske fagpersoner og lærende 
organisasjoner. Eksempelvis kan undervisningen knyttes til praksis ved studenters 
arbeidsplasser og tjenester, institusjoner og organisasjoner VID samarbeider med.  
 
Mange av problemstillingene i barnevernet har likhetstrekk på tvers av land og regioner. 
Internasjonale erfaringer og forskning vil trekkes inn for å gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
Hvordan barn oppdras og hva som vurderes å være god omsorg vil også variere med 
sosiokulturelle forhold. En kultursensitiv forståelse i barnevernets arbeid er derfor nødvendig 
for å sikre at barn, unge og foreldre opplever seg møtt, ivaretatt og at barnevernet kan bidra 
til nødvendig endring av barns omsorgsbetingelser der det er behov for det. Dette er tematikk 
som berøres i flere av emnene i masterutdanningen.  
 
Mastergrad oppnås etter fullførte og beståtte obligatoriske emner tilsvarende 70 
studiepoeng, fordypningsemner tilsvarende 20 studiepoeng og bestått masteroppgave med 
30 studiepoeng. 
 

Studiet kvalifiserer til: 

• Stillinger innenfor bl.a. barneverntjenesten, institusjonsbarnevernet, sosial-, helse- og 
omsorgsvirksomheter som krever kunnskap på høyere grads nivå  

• Stillinger innenfor undervisning 

• Stipendiatstillinger ved Ph.d. utdanninger 
 

2. Målgruppe og opptakskrav 
 
Mastergradsstudiet i barnevernsarbeid er et tilbud til de som har oppnådd bachelorgrad 
og/eller fullført treårig grunnutdanning som sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller 
tilsvarende utdanning fra andre land.  
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Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller 
barnevernspedagog (180 studiepoeng).  

I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig 
utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da 
dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i 
utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant 
praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. 
desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad. Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 
12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige 
høgskole. 

Det kan søkes om godskriving av tidligere utdanning tatt ved VID eller innpass av tidligere 
utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner.  
 

3. Læringsutbytte 
 

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

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 

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

Kunnskaper 

Kandidaten 

• Har utdypet kunnskap om barnevernets fagområde med spesialisert innsikt i en 
sosialøkologisk tilnærming til barnevernet og barnevernsarbeid 

• Har inngående kunnskap om barnevernets historie, sentrale diskurser og 
verdigrunnlag og kan analysere barnevernets problemstillinger i lys av denne 
kunnskapen 

• Har inngående kunnskap om sentrale teoretiske tilnærminger og metoder i 
barnevernet relatert til både nasjonal og internasjonal litteratur 

• Har inngående kunnskap om og kan analysere hvilken betydning sosiale forhold har 
for hjelpebehov hos barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner med ulik kulturell 
bakgrunn 

• Har inngående kunnskap om ulike perspektiver på barns utvikling og 
omsorgssituasjon 

• Har inngående kunnskap om relasjonsarbeid i møte med barn, unge og familier i 
barnevernet i ulike kontekster og familier med ulik kulturell bakgrunn 

• Kan analysere problemstillinger i barnevernets arbeid med utgangspunkt i en kritisk 
tilnærming med vekt på samfunnsvitenskapelige perspektiver 

• Har inngående kunnskap om juridisk metode, forsvarlig rettsanvendelse og 
rettssikkerhet i barnevernet og forhold som inngår i vurderingen av barnets beste 

• Har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder, vitenskapsteori og 
forskningsetikk med relevans for barnevernsfeltet 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over muligheter og hindringer for et 
helhetlig barnevernsarbeid og foreta forsvarlig skjønnsutøvelse 



  

4 
 

• Kan samarbeide med barn, unge og familier og er bevisst på maktforhold og 
strukturer som hindrer medvirkning og reelt samarbeid 

• Kan lede og koordinere samarbeid mellom ulike tjenester og brukere 

• Kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å bygge på ressurser i familier og 
nettverk som fremmer mestring  

• Kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger og egne data 

• Kan kommunisere tydelig, skriftlig og muntlig, om faglige problemstillinger og 

dokumentere grunnlag for vurderinger  

• Kan anvende juridisk metode og faglig kunnskap for å foreta og begrunne 

skjønnsutøvelse i barnevernet og sikre barns og foreldres rettigheter 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• Har en helhetlig forståelse av barnevernets oppgaver og kan arbeide sammen med 
barn, unge og familier og andre tjenester for å sikre at barn og unge lever under 
forsvarlige forhold 

• Kan bidra til nytenkning og innovativt arbeid i barnevernet og samspillet mellom 
barnevernet og andre tjenester basert på praktisk, forskningsbasert og teoretisk 
kunnskap i samarbeid med ulike faggrupper, sivilsamfunn og brukere og 
brukergrupper 

• Kan arbeide selvstendig med vitenskapelige kunnskapskilder og tekster, og 
behersker disiplinens regler for god henvisningsskikk og kildekritikk 

• Kan gjennomføre selvstendige forsknings- og utviklingsarbeid under veiledning og 
formidle resultater fra dette i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper 

• Kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft 

• Kan legge til rette for og bygge tillitsforhold til og formidle omsorg, forståelse og 
respekt for barn, unge og familier  
 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
 

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

Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og student- og lærerstyrte seminar. Som 

supplement til mer tradisjonelle læringsformer vil det gjennom studieløpet tas i bruk varierte 

kilder for å fremme innsikt, for eksempel ulike medier som skjønnlitteratur, podcaster eller 

film. 

Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom samlingene vil det inngå arbeid 

med digitale leksjoner og digitale samlinger. Det tas i bruk ulike former for samarbeidslæring 

gjennom høgskolens læringsplattform. Studiet er tilrettelagt som et fleksibelt studium og det 

gis mulighet for studentaktivitet og samarbeid på tvers av geografisk avstand og tid.  

Studiet har en praksisnær profil. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, 

case, praksisrelevant forskning og gjesteforelesere fra ulike deler av praksisfeltet, gir 

undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag. Teori og metode 

knyttes til praksisfeltets arbeid, forutsetninger og utfordringer.  

Arbeid med utvikling av ferdigheter for å gjøre faglige vurderinger og gi gode begrunnelser 

for vurderingene, er en sentral del i studiet. Det krever evne til å se situasjoner fra ulike 

perspektiver og trekke inn relevant informasjon og forholde seg kritisk til denne. For å utvikle 

kompetanse i vurdering og beslutninger, benyttes læringsformer som fremmer kritisk 
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analytiske ferdigheter, for eksempel casebasert metodikk og gruppediskusjoner. Gjennom 

studiet vil studentene arbeide i grupper med kritisk refleksjon. 

I studiet legges det stor vekt på utvikling av skriftlige ferdigheter. I en masterutdanning er 

utvikling av ferdigheter i akademisk skriving en viktig bestanddel og i arbeid i barnevernet er 

det avgjørende at de ansatte har gode ferdigheter til å formulere seg presist og dekkende 

skriftlig.  

Vitenskapelig ansatte ved VID har til enhver tid prosjekter som kan gi studentene innsikt i 

relevante problemstillinger i feltet, men også om forsknings- og utviklingsarbeid som 

arbeidsformer. Arbeidet presenteres gjennom aktuelle emner i studiet. I tillegg skal det 

regelmessig arrangeres et FOU-forum der studenter presenteres for og gis mulighet til 

involvering i forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnevernet. 

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet både fra lærere og medstudenter. Å 

kunne gi og ta imot tilbakemeldinger hensiktsmessig på andres og eget arbeid, er ferdigheter 

med stor betydning for arbeid i barnevernet. Hvilke former for tilbakemelding som vil bli 

benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene og eller undervisningsplanene.  

For å kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes deltakelse på emnet 

og gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Det er obligatorisk 

tilstedeværelse på all undervisning. Ved fravær over 25% må det søkes fakultetet om å 

kompensere fraværet. Krav til tilstedeværelse ses emnevis. Det vil da foretas en vurdering 

om det kan gis alternative arbeidskrav som på en faglig forsvarlig måte godtgjør at 

læringsutbyttet nås. For mer informasjon, se utfyllende bestemmelser for master og 

videreutdanninger i sosialt arbeid.  

5. Internasjonalisering 
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 

barnevernfeltet i et internasjonalt perspektiv.  

Fakultetet har erfaring med både student- og lærermobilitet og studenter som tas opp på 

masterstudiet 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. Et aktuelt mobilitetsvindu vil for 

heltidsstudentene være 3. semester. Da vil studier i utlandet kunne godkjennes som 

erstatning for 2 valgfrie fordypningsemner på til sammen 20 studiepoeng og et emne 

tilsvarende emnet «Forståelse og vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon» på 10 

studiepoeng. Det vil da totalt tilsvare 30 studiepoeng. Det er også mulig med 

utenlandsopphold 4. semester, når studentene arbeider med masteroppgaven og kan få 

veiledning digitalt.  

Tilsvarende vil deltidsstudentene kunne reise ut i 5., 6., 7. og/eller 8. semester. Da arbeider 

de med valgfrie fordypningsemner og masteroppgaven. Fakultet har avtaler med 

utenlandske universiteter om emner som vil være aktuelle for studentene å gjennomføre.  

Det legges også til rette for at studenter fra utenlandske læresteder kan ta emner på engelsk 

i høstsemesteret. Dette vil tilbys i samarbeid med andre utdanningsprogram ved fakultetet og 

VID. 
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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.  

Det legges til rette for at studentene skal utvikle ferdigheter i engelsk som profesjonsspråk 

blant annet ved at deler av undervisningen og pensum er på engelsk. Studentene kan også 

velge å levere skriftlige arbeidskrav på engelsk.   

I masterutdanningen er internasjonal litteratur sentralt for å sikre bred faglig og fagkulturell 

forståelse på fagfeltet. I tillegg til norsk litteratur, består pensum av en omfattende andel 

internasjonal litteratur. Noen bidrag er publisert på et nordisk språk, men det internasjonale 

pensumet er i hovedsak presentert på engelsk.  

6. Praksisstudier 
 

Studiet har 4 ukers praksis i emnet Relasjonsarbeid i barnevernkontekster. Praksisstudiene 

skal bidra til integrasjon av teori og utvikling av ferdigheter i praktisk arbeid. Praksisen kan 

tas samlet eller strekkes gjennom hele semesteret. Det avtales konkret med den enkelte 

student hvordan praksis gjennomføres. 

Det er mulig for studentene å utføre praksisperioden på eget arbeidssted. Det undertegnes 

egen avtale mellom praksisstedet og VID for praksisperioden. Studenten skaffer praksisplass 

selv, og må søke fakultetet om godkjenning av plassen. Det utarbeides en avtale mellom 

praksisplass, student og fakultet. Se fakultetets utfyllende bestemmelser for praksisstudier 

ved mastere i sosialt arbeid og barnevernsarbeid. 

7. Vurderingsformer 
 

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

eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Det avlegges eksamen i hvert emne.  

Vurderingsformene kommer frem av emnebeskrivelsene. Det vektlegges at vurderings-

formene bygger på studentenes arbeid og bidrar til økt læringsutbytte i det enkelte emne.  

Vurderingsuttrykket er enten gradert karakter A-F. eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra 

alle emnene inngår på vitnemålet. Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert 

karakter A-F. 

Utsatt eksamen har samme vurderingsordning som ordinær. 

8. Studiets oppbygning
 
Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 

• Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 

• Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 
Utdannings- og forskningsdepartementet) 

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

• Forskrift av 9.april 2021 om nasjonal retningslinje for masterutdanning i 
barnevernsarbeid 
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Masterstudiet er et samlingsbasert studium med 6 samlinger pr. år. 70 studiepoeng er 
obligatorisk i tillegg til masteroppgave på 30 studiepoeng. 20 studiepoeng er valgfrie 
fordypningsemner. Masterstudiet kan tas både på heltid (2 år) og deltid (4 år).  

 

Oppbygging av studiet vises i tabeller nedenfor: 

 
Heltidsløp 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAB5010 Helhetlig barnevernsarbeid  10 Høst O 

MAB5020 Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet 10 Høst O 

MAB5030 Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid 5 Høst O 

MABA5040 Samarbeid om tjenester til barn og unge 5 Høst O 

MAB5050 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 15 Vår O 

MAB5060 Sentrale juridiske temaer i barnevernet  5 Vår O 

MABA5070 Relasjonsarbeid i barnevernkontekster 10 Vår O 

2. studieår 

MABA6010 Forståelse og vurdering av barn- og unges 

omsorgssituasjon 

10 Høst O 

 Valgfritt fordypningsemne 10 evt. 5+5 Høst V 

 Valgfritt fordypningsemne 10 evt. 5+5 Høst V 

MAB6090 Masteroppgave 30 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgfritt fordypningsemne 
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Deltidsløp 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAB5010 Helhetlig barnevernsarbeid 10 Høst O 

MAB5030 Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid 5 Høst O 

MABA5070 Relasjonsarbeid i barnevernkontekster 10 Vår O 

MAB5060 Sentrale juridiske temaer i barnevernet 5 Vår O 

2. studieår 

MAB5020 Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet 10 Høst V 

MABA5040 Samarbeid om tjenester til barn og unge 5 Høst V 

MAB5050 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 15 Vår O 

3.studieår 

 Masteroppgave  Høst O 

MABA6010 Forståelse og vurdering av barn- og unges 

omsorgssituasjon 

10 Høst O 

 Valgfritt fordypningsemne  10 evt. 5+5 Vår V 

 Masteroppgave  Vår O 

4. studieår 

 Valgfritt fordypningsemne 10 evt. 5+5 Høst V 

 Masteroppgave  Høst O 

MAB6090 Masteroppgave 30** Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgfritt fordypningsemne. **Masteroppgaven gir uttelling for studiepoeng siste semester 
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Emnebeskrivelser 
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Helhetlig barnevernsarbeid 

Holistic work within child welfare 

Innhold 

Introduksjonsemnet til masterstudiet presenterer 

grunnlaget for en helhetlig forståelse av barnevernets 

funksjon og plass i samfunnet, oppgaver og 

utfordringer. Dette inkluderer hvordan forståelse og 

utøvelse av barnevern henger sammen med 

historiske tradisjoner og diskurser i Norge og 

internasjonalt samt med utviklingen i andre deler i 

samfunnet.  

En sosialøkologisk tilnærming gir et grunnlag for en 

helhetlig forståelse av barns oppvekst- og 

omsorgsbetingelser som inkluderer ulike sosiale og 

kulturelle forståelser av omsorg. Hverdagslivs- og 

livsløpsperspektiv vil bidra til å se barn og unges 

oppvekst i et helhetlig perspektiv.  

Emnet introduserer sentrale temaer som blir utdypet 

videre i andre emner i masterstudiet. Det gis også 

innføring i akademisk skriving, skriftlig og muntlig 

kommunikasjon. 

 

Temaer: 

• Barnevernets rolle, makt, medvirkning og samfunnsmandat 

• Barnevernfeltets historie, diskurser og politiske føringer for barnevernets arbeid 

• Ulike perspektiver på barns utvikling og omsorgsbetingelser, og familier i utsatte 

livssituasjoner med vekt på en sosialøkologisk tilnærming  

• Forståelse av foreldreskap og barndom i lys av mangfold, hverdagsliv og livsløp   

• Barnevernsfeltet som preget av sammensatte og komplekse, gjenstridige, problemer  

• Skjønnsutøvelse, begrunnelse og vurdering av barnets beste i komplekse 

problemsituasjoner 

• Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid og ulike institusjonelle logikker 

• Kvalitet i skriftlig og muntlig kommunikasjon i barnevernet 

• Yrkesetikk, faglig forsvarlighet og etiske problemstillinger og dilemma i barnevernet 

• Digitale verktøy og systemer i barnevernsarbeid  

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om barnevernets historie, mandat og maktposisjon og kan 

analysere barnevernets rolle i lys av denne kunnskapen 

Emnekode: MAB5010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
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• Har avansert kunnskap om sentrale diskurser, politiske føringer og teoretiske 

perspektiver i barnevernfeltet 

• Har inngående kunnskap om ulike perspektiver på barns utvikling og 

omsorgssituasjon og betydning av familiers kulturelle bakgrunn, hverdagsliv og 

levekår  

• Har inngående kunnskap om en sosialøkologisk forståelsesmodell og kan analysere 

barns omsorgssituasjon i lys av denne  

• Har kunnskap om godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid på et avansert nivå  

• Har utdypet kunnskap om kjennetegn ved ulike typer organisasjoner som utfører 
tjenester og tiltak i barnevernet  

• Har inngående kunnskap om forhold som inngår i vurderingen av barnets beste  

• Har avansert kunnskap om skjønnsutøvelsen i barnevernet 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike perspektiver på og forståelser av barns 
utvikling og betydning av familiens levekår 

• Kan analysere barn og unges omsorgssituasjon i lys av kunnskap om familiens 
erfaringer, ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning 

• Kan analysere egen rolle og makt som fagperson og myndighetsutøver i barnevernet 

• Kan analysere hvordan tjenester preges av ulike institusjonelle logikker 

• Kan systematisk og kritisk reflektere over egen forståelse og faglig tilnærming, 
handlingsmuligheter og begrensninger 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til egne verdier og yrkesutøvelse i møte med 
barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere i en barnevernkontekst 

• Anerkjenne og vise respekt for kompleksiteten i familiers livssituasjon og være 
oppmerksom på kompleksitetens betydning for barnevernets arbeid 

• Kan kommunisere om barnevernets mandat, posisjon og oppgaver med barn, unge, 
foreldre og samarbeidspartnere 

• Kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i vurderingen av barnets beste 

• Kan vurdere og kommunisere konstruktivt om andres tekstlige bidrag 

• Kan kritisk bruke og vurdere digitale verktøy og systemer i barnevernsarbeid 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Litteraturseminar (refleksjon over roman og artikler) 

• Digitale leksjoner 

• Arbeid med tekst  

• Medstudentrespons på studentarbeider 

Obligatoriske aktiviteter 

• Skriftlige arbeidskrav og medstudentrespons 

• Tilstedeværelse 

 



  

12 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig indviduell hjemmeeksamen  En uke A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2500 ord +/- 10 %. 
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Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid 

Law in child welfare 

Innhold 

Emnet gir en grundig juridisk metodeforståelse for 

hva man bygger på, og hvordan man resonerer, når 

man tar stilling til rettslige spørsmål på 

barnevernfeltet (rettsanvendelse). Emnet vil ta 

utgangspunkt i ulike rettslige problemstillinger (både 

av materiell og prosessuell art) som oppstår når det 

offentlige velferdsapparatet skal oppfylle utsatte 

barns, og deres foreldres rettigheter, og sikre riktig 

rettslig forståelse ved bruk av tiltak, og 

ved tvangsinngrep.   

Juridisk metodekunnskap vil sette kandidatene i 

stand til å løse rettslige spørsmål som 

oppstår i konkrete praktiske sitasjoner i 

barnevernfaglig arbeid. Juss er et dynamisk fagfelt 

som endres i takt med både samfunnsutvikling, og 

rettsutvikling i både nasjonale og internasjonale 

organ. Søkelys på inngående juridisk 

metodeforståelse gjør at man kan løse nye rettslige 

spørsmål som oppstår, og vil være uavhengig hvilket 

lovverk som skal anvendes på de konkrete 

problemstillingene.     

Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid prøves 

gjennom en nasjonal del-eksamen i juss. Denne 

utarbeides av NOKUT og gjennomføres likt for alle 

masterstudenter i barnevern og barnevernsarbeid 

ved utdanningsinstitusjoner i Norge. Den nasjonale 

del-eksamenen vil danne grunnlag for den samlede 

barnevernsrettslige kunnskapen som behøves for å 

sikre utsatte barn og unge, og deres foreldres 

rettigheter i barnevernfaglig arbeid.  

Hovedtemaer: 

• Juridisk metode og sentrale rettskilder 

• Juridisk analyse og skjønnsutøvelse 

 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten  

• Har inngående kunnskap om juridisk metodelære (rettskildelære)  

 

Emnekode: MAB5030 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 
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Ferdigheter: 

Studenten  

• Kan selvstendig identifisere rettslige problemstillinger, og anvende juridisk metode 

ved løsning av rettslige relevante problemstillinger(rettsanvendelse) 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan analysere relevante eksisterende og fremtidige rettslige problemstillinger og 

rettskildemateriell på barnevernfeltet 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger på campus 

• Digitale leksjoner 

• Studentaktive seminarer/problembasert læring i forbindelse med oppgaveløsning 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Skriftlig arbeidskrav med vekt på ferdigheter i juridisk metode og utøvelse av juridisk 

skjønn 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Nasjonal deleeksamen arrangert av NOKUT, 
individuell eksamen under tilsyn 

 4 timer Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt til eksamen 
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Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet 

Social innovation and service development in child welfare 

Innhold 

Emnet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter 
til å bidra til innovasjon og utvikling av fag, tjenester 
og organisasjon på lokalt nivå i barnevernet i 
partnerskap med brukere, samarbeidspartnere og 
lokalsamfunn. Emnet tar utgangspunkt i brukernes 
behov, det legges vekt på modeller og metoder som 
styrker utvikling av bærekraftige løsninger til beste for 
barn, unge og familier i utsatte situasjoner. I emnet 
inngår utvikling av alternative arbeidsformer og tiltak 
på strukturelt nivå i samarbeid mellom offentlig, privat 
og frivillig sektor. 

 

Temaer: 

• Innovasjon, læring og fagutvikling i 

barnevernet 

• Rammer og forutsetninger for bærekraftig 

tiltaksarbeid, som strukturelle, juridiske, 

organisatoriske og sosialfaglige 

• Prinsipper for utviklingsarbeid, som 

partnerskap, medvirkning, samarbeid, 

bærekraftighet, forankring og kommunikasjon. 

• Metoder og organisering av tiltaksarbeid, somprosjektarbeid, kartleggingsverktøy, 

planlegging og gjennomføring. 

• Læring og evaluering  

 

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

og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har avansert kunnskap om sosial innovasjon og kjennetegn ved denne formen for 
utviklingsarbeid i barnevernet 

• Har avansert kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for innovasjon 

og tjenesteutvikling innenfor barnevernet og andre sosiale tjenester i lys av norsk og 

internasjonal forskning 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere behov for og anvende medvirkningsbaserte metoder for innovasjon og 

tjenesteutvikling i en lokal barnevernkontekst 

Emnekode: MAB5020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
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• Kan selvstendig og kritisk analysere rammer, metoder og modeller for innovasjon fag- 

og tjenesteutvikling i barnevernet 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan bidra til nytenkning i innovasjon-, fag og tjenesteutviklingsprosesser innenfor 

sosiale tjenester 

• Kan bruke relevante metoder for å organisere samarbeids-, kommunikasjons,- og 

læringsprosesser på ulike nivåer i utviklingsarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Arbeid med case 

• Muntlige og skriftlige arbeider, individuelt og i gruppe med tilbakemeldinger fra lærere 

og medstudenter 

Obligatoriske aktiviteter 

• Presentasjon på samling 

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 uker A-F 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2500 ord +/- 10 %. 
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Samarbeid om tjenester til barn og unge 

Cooperation between services for children and youth 

Innhold 

Godt barnevernsarbeid handler i mange tilfeller om å 

få tjenester for barn og unge til å virke sammen. 

Tjenestene er i stor grad organisert ut fra 

sektortilhørighet og lokale forhold. Emnet setter 

søkelys på hvordan det å sette barn, unge og familier 

i sentrum for samarbeidet kan bidra til at de mottar 

tjenester som er mer treffsikre og har en 

hensiktsmessig virkning.  

Tema: 

• Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid 

• Institusjonelle logikker 

• Samarbeid på ulike nivåer i organisasjoner 

• Individuell plan og ansvarsgrupper 

• Barn, unge og foreldres medvirkning og 

deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har avansert kunnskap om strukturer som bidrar til å fremme og hemme 

tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid i tjenesteapparatet rettet mot barn, unge og 

familier 

• Har avansert kunnskap om hvordan tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid kan 

bidra til god hjelp til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner 

• Har kunnskap om forskjellige rammer for tjenester og samarbeid mellom offentlige 

tjenester 

• Har inngående kunnskap om hvordan ulike institusjonelle logikker legger føringer for 

vurderinger innenfor ulike fagtradisjoner og ulike tjenester 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan anvende kunnskap om tverrprofesjonelt, og tverretatlig samarbeid til å planlegge, 

lede og følge opp samarbeid i barnevernet  

• Kan analysere og identifisere drivere og barrierer for tverretatlig og tverrprofesjonelt 

samarbeid i en kommunal og regional kontekst 

• Kan legge til rette for barns, unges og foreldres medvirkning i samarbeid med 

tjenesteapparatet 

Emnekode: MABA5040 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan bidra til å koordinere tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid i komplekse 

situasjoner sammen med barn, unge og foreldre 

• Kan målrettet og inkluderende lede møter der deltakere med ulike mål og virkemidler 

møtes for å bidra til barns beste 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Digitale leksjoner 

• Feltarbeid med kartlegging av tjenesteapparatet i egen kommune 

• Spillefilm, se og diskutere samarbeid i barnevernsarbeid med utgangspunkt i aktuell 

film,  

• Praktiske øvelser 

Obligatoriske aktiviteter 

• Skriftlig arbeidskrav basert på feltarbeidet 

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell muntlig eksamen  30 minutter A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Studentene forbereder en presentasjon på oppgitt tema (ca. 10 min) og videre drøftes 

presentasjonen i lys av pensum.  
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of science, Research Methods and Research Ethics 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle 

kunnskapsteoretiske perspektiver og 

problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 

de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 

sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 

ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 

og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 

belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 

fagfeltene blir tematisert.   

 

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 

kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 

systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 

forskjellige måter å generere data, analytiske 

fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 

Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 

brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 

etiske ansvar tydeliggjøres. 

 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for kvantitative metoder, en innføring i sentrale 

begreper, ulike typer av design og metoder for innsamling av kvantitative data. 

Anvendelsesområder, muligheter og begrensninger for ulike design og metoder drøftes. Det 

gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet 

behandler også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler 

sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 

• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 

• Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 

• Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 

• Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 

• Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 

• Forskningsetikk 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Emnekode: MAB5050 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 
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Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 

grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

• Har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 

reflektert innen ens eget fagfelt 

• Har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 

forskningsdesign og forskningsmetoder 

• Har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 

• Har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 

• Har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 

forskningsprosjekt 

• Har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 

forskningstradisjoner 

• Har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer 
innenfor enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig 
forskningstradisjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 

betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

• Kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 

kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

• Kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 

innenfor studentens eget fagfelt 

• Kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 

tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 

besvare 

• Kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 

korrekt måte 

• Kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 

tidsaktuelle faglige debatter 

• Kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 

faglige områder 

• Kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 

artiklers relevans for eget fagområde 
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• Kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 

humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 

• Seminarer og forelesninger 

• Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 

• Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 

• Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innen hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 

øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe eller annet. Det kan også være 

arbeid med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

• Studentene må skrive en skriftlig oppgave med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeoppgave 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 
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Sentrale juridiske temaer i barnevernet 

Central legal issues in child protection 

 

Innhold 

Emnet bygger på grunnleggende kunnskap om 
rettssystemet, allmenne juridiske rammer med relevans 
for barnevern, inkludert barns rettigheter, juridisk 
metode og begynnende tolkning av lover. Tematikk i 
emnet bygger videre på emnet Rettsanvendelse i 
barnevernfaglig arbeid som har fokus på juridisk 
metodeforståelse. 
 
Emnet vektlegger kunnskap som skal gi studentene et 
grunnlag for selvstendig å utøve juridisk skjønn og 
anvende loven på konkrete faktum av barnevern-rettslig 
relevans. 
 
Emnet tematiserer sentrale juridiske temaer som har 
betydning for barnevernet, og baserer seg på nyere 
juridisk forskning og rettsutvikling. Avansert analyse og 
tolkning av rettigheter fra nasjonale rettskilder, den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs 
konvensjoner er sentrale deler av dette emnet. 
 

Temaer: 

• Barn og foreldres rettigheter og medvirkning 

• Sentrale juridiske vurderingstema i barnevernets arbeid 

• Barnevernsrettslig domspraksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol 

• Urfolkets rettigheter i møte med barnevernet 

• Forvaltningsrettslige prinsipper i barnevernet 
 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, rett til informasjon og 

medvirkning, og om barnets beste som rettsprinsipp 

• Har inngående kunnskap om forvaltningsrettslige prinsipper og saksbehandling 

• Har inngående kunnskap om reglene om taushets- og opplysningsplikt, 
opplysningsrett og avvergingsplikt 

• Har avansert kunnskap om samiske barns rett til en oppvekst der deres etniske, 
språklige og kulturelle tilknytninger ivaretas  

• Kan redegjøre for det rettslige grunnlaget for barnevernets rolle og samfunnsmandat 

• Kan redegjøre skriftlig og muntlig for barnevernsfaglige og juridiske vurderinger og 

beslutninger ut fra et helhetlig rettskildebilde og juridisk metode  

Emnekode: MAB5060 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 
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• Har inngående kunnskap om hvordan rettssystemet på barnevernfeltet er bygget opp 

og sentrale rettskilder på barnevernfeltet, herunder FNs barnekonvensjon, Den 

europeiske menneskerettskonvensjon og Haagkonvensjonen av 1996 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan ivareta barnets beste, barnas og foreldrenes rettssikkerhet og andre 
rettsprinsipper 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til begrepet barnets beste og hvordan begrepet 

kan anvendes i møte med barn, unge og familier 

• Kan selvstendig identifisere og analysere juridiske-, yrkes- og forskningsetiske 

problemstillinger, særlig på det barnevernsrettslige området 

• Kan foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse for å sikre barns og 

foreldres rettigheter 

• Kan dokumentere juridiske og barnevernfaglige vurderinger og beslutninger i et 

fagfelt som er preget av stadig utvikling og endringer i sosiale og juridiske 

kunnskapsgrunnlag  

• Kan selvstendig anvende saksbehandlingsregler i barnevernfaglig arbeid 
 
Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan kritisk vurdere jussens betydning for barnevernet 

• Har oversikt over alle sentrale lover og rettigheter i forbindelse med barnevern, særlig 

barnevernsloven, barneloven, forvaltningsloven, menneskerettsloven og 

rettsprinsipper 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger på campus 

• Digitale leksjoner 

• Studentaktive seminarer/ problembasert læring (PBL) i forbindelse med 
oppgaveløsning 

 

For best mulig utbytte, forventes det grundig forberedelse før og aktiv muntlig deltakelse i 

undervisningen. 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Skriftlig arbeidskrav med vekt på utøvelse av juridisk skjønn 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Relasjonsarbeid i barnevernkontekster 

Building and maintaining relationships within the context of child welfare  

 

Innhold 

Emnet omhandler relasjonsarbeid i familier, sosialt 

nettverksarbeid og miljøterapi i og utenfor institusjon. 

Emnet har en praktisk utøvende orientering og 

presenterer forskning og teori om arbeidsområdene 

og ulike tilnærminger og metoder.  

I løpet av emnet skal studentene gjennomføre 

praksis med et omfang på fire uker. I praksisarbeidet 

skal oppmerksomheten særlig være rettet mot 

hvordan praksisstedet forholder seg til barns, unges 

og foreldres omgivelser, og hvordan de kan utnyttes 

som ressurs i arbeidet til barns beste. 

Praksisarbeidet gir også grunnlag for tematisering av 

selvivaretakelse for profesjonsutøvere som står i 

faglig og personlig utfordrende situasjoner i arbeidet 

sitt. Gjennom emnet engasjeres studentene i kritisk 

vurdering av tilnærminger og metoder med relevans 

for tematikken.  

Tema: 

• Familiearbeid, foreldrestøttende tiltak og 

foreldrekonflikter 

• Sosialt nettverk, tilnærminger og metoder for 

nettverksarbeid 

• Institusjonsomsorg 

• Miljøterapeutiske tilnærminger rettet mot barn og unge 

• Relasjonsarbeid i og utenfor institusjon   

• Samtaler og kommunikasjon med barn og unge 

• Oppfølging av barn, unge og foreldre  

• Makt, myndighetsutøvelse og rolleforståelse i familie-, nettverksarbeid og miljøterapi 

• Selvivaretakelse i profesjonelt arbeid 

 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om familie- og relasjonsarbeid i en barnevernskontekst 

• Har inngående kunnskap om sosialt nettverksarbeid 

• Har inngående kunnskap om institusjonsomsorg og miljøterapi med barn og unge 

Emnekode: MABA5070 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 4 uker i løpet av 
semesteret, ca 120 timer 

Undervisningsomfang: 
25 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
Ca 125 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
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• Har kunnskap om analyse av foreldrekonflikter og kan anvende dette i møte med 

foreldre i barnevernet 

• Har inngående kunnskap roller, makt og myndighetsutøvelse i familiearbeid, 

nettverksarbeid og miljøterapi 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike perspektiver på og tilnærminger i 
arbeidet med familier og nettverk 

• Kan kommunisere, samarbeide og legge til rette for medvirkning med barn, foreldre 
og nettverk om tiltak i barnevernet 

• Kan vurdere egnethet og planlegge bruk av nettverksterapeutiske tilnærminger for 
ulike situasjoner / sammenhenger 

• Kan planlegge og arbeide selvstendig med miljøterapeutiske tilnærminger i og utenfor 
institusjon 
 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan kommunisere om barn og unges omsorgssituasjon og foreldres 

omsorgskompetanse med barn og foreldre, samarbeidspartnere og andre 

• Kan lede og koordinere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i barnevernsfeltet i 

komplekse situasjoner  

• Har en kritisk forståelse av og kan anvende kunnskap om barnevernets maktposisjon 

i tiltaksarbeid i barnevernet 

• Kan ivareta seg selv i utfordrende samarbeidsrelasjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Digitale leksjoner 

• Studiebesøk/ pop-opp VID 

• Praktiske øvelser  

• Presentasjoner av praksiserfaringer (i grupper, digitalt) 

• Ressursforelesninger på campus 

Obligatoriske aktiviteter 

• 120 timer praksis der skriftlige arbeidskrav med refleksjonsnotater er koblet til 

praksisen 

• Medstudentrespons på skriftlig arbeidskrav  

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig indviduell hjemmeeksamen En uke A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2500 ord +/- 10 %. 
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Forståelse og vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon 

Understanding and assessing child and youth care situations     

Innhold 

Emnet handler om vurderinger, begrunnelser og 

skjønnsutøvelse i barnevernet, og hvordan de 

påvirkes av sosiale forhold i omgivelsene til barn, 

unge og familier. I emnet presenteres 

samfunnsvitenskapelige perspektiver på hvordan 

sosiale forhold har betydning for oppvekst og 

familiers levekår. Studentene skal analysere hvordan 

slike forhold gir ulike utgangspunkt for livsutfoldelse, 

barns utvikling, omsorgsutøvelse og endringsarbeid. 

Kunnskap om og ferdigheter i å begrunne faglige 

vurderinger, samt øvelse i skriftlig dokumentasjon og 

kommunikasjon vektlegges.  

Temaer: 

• Vurdering, begrunnelse og skjønnsutøvelse i 

barnevernet 

• Kompleksitet og dilemma i vurderinger 

• Skriftlig dokumentasjon av grunnlag for 

vurderinger og beslutninger i barnevernet 

• Standardiserte metoder og 

beslutningsstøttesystemer i barnevernet 

• Faglig forsvarlighet i barnevernfaglig arbeid 

• Samfunnsvitenskapelige perspektiver på oppvekst og familie 

• Sammenhenger mellom levekår og mulighet for omsorgsutøvelse 

• Omsorgssvikt og overgrep 

• Helse og funksjonsnedsettelser  

• Sosiokulturelt og livssynsrelatert mangfold i kontekst av oppvekst og familieliv 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har avansert kunnskap om skjønnsutøvelse, vurderinger og beslutninger knyttet til 

komplekse problemstillinger i barnevernet  

• Har inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som belyser barns utvikling 

og barn og familiers livssituasjon 

• Har avansert kunnskap om hvordan helse, funksjonsnedsettelser, sosiale forhold og 

levekår kan virke inn på barns utvikling og omsorgssituasjon  

• Har avansert kunnskap om hvordan omsorgssvikt og overgrep oppstår og kommer til 

uttrykk i et livsløpsperspektiv 

• Har inngående kunnskap om tiltak som kan bidra til å sikre barn og unge en forsvarlig 

omsorgssituasjon 

Emnekode: MABA6010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
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• Har inngående kunnskap om hva kravet til faglig forsvarlighet innebærer i ulike deler 

av barnevernets arbeid 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere og vurdere barn- og unges oppvekst og omsorgssituasjon i lys av 

helsesituasjon, sosiale forhold og levekår  

• Kan analysere bekymringer om omsorgssvikt i lys av oppdatert forskning  

• Kan samarbeide med barn og foreldre og relevante offentlige tjenester ved innhenting 

av informasjon og vurdering av tiltak  

• Kan reflektere kritisk over faglige og etiske dilemmaer i vurdering av barns 

omsorgssituasjon og aktuelle tiltak 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse for 

å gjøre vurderinger og ta beslutninger til barnets beste 

• Kan anvende beslutningsstøttesystemer og standardiserte metoder reflektert og 

kritisk 

• Kan identifisere og analysere risikoområder i egen virksomhet og bidra til at disse 

følges opp for å forebygge svikt i tjenesten  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan utøve godt skjønn og kommunisere og begrunne vurderinger om barns 

omsorgssituasjon i lys av et sammensatt kunnskapsgrunnlag 

• Kan kommunisere, dokumentere og skriftliggjøre kunnskapsgrunnlag, vurderinger og 
konklusjoner om barns omsorgssituasjon i egnet form til relevante mottakere 

• Kan bruke samfunnsfaglig kunnskap til å analysere sosiale problemer 

• Kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å sikre at barn og unge får nødvendig 
hjelp og omsorg 

• Kan varsle hensiktsmessig om strukturelle og individuelle feil og mangler i 

saksbehandling og oppfølging  

• Kan reflektere kritisk over hvordan yrkesetikk, egne verdier og kulturell tilhørighet 

påvirker profesjonsutøvere i barnevernet 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Digitale leksjoner 

• Arbeid med case 

• Ferdighetstrening – hjemmebesøk, samtaler og begrunnelser 

• Litteratur og filmgrupper 

Obligatoriske aktiviteter 

• Skriftlige arbeidskrav knyttet til øvelse i kommunikasjon av vurderinger og 

beslutninger. Inkluderer medstudentrespons. 

• Tilstedeværelse 
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Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen i grupper på 2-3 45 min Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

På muntlig eksamen skal studentene først gi en kort presentasjon med utgangspunkt i en på 

forhånd utdelt barnevernssak. Etter en samtale rundt presentasjonen, legges det til en ny 

informasjon om saken og studentene oppfordres til å reflektere over hvordan denne 

informasjonen kan gi ny innsikt i vurderingen av omsorgssituasjonen.  
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Valgfrie fordypningsemner 
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Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse  

Supporting children and parents when children are in care 

Innhold 

Barnevernet har ofte en krevende rolle overfor barn 

og foreldre underveis i og i etterkant av en 

omsorgsovertakelse. De skal utøve makt og kontroll, 

samtidig som de skal støtte og ivareta. Hensynene er 

ofte mange og kan være motstridende. 

Omsorgsovertakelser utgjør kanskje den delen av 

barnevernets ansvarsområde der deres maktposisjon 

kommer særlig til uttrykk. Emnet tematiserer makt og 

støtte, samt hvordan barnevernet kan ivareta flere 

perspektiv samtidig, både barnas, fosterforeldres- og 

foreldres perspektiv.  

 

Temaer: 

• Barnesentrering og foreldreinvolvering 

• Makt og avmakt i samarbeid mellom 

barneverntjenesten og foreldre 

• Samarbeidsutfordringer mellom barnevern og 

foreldre i omsorgsovertakelser 

• Barn og foreldres medvirkning og deltakelse 

• Sosial støtte, peer-mentoring og 

likepersonsarbeid 

• Ulike programmer/metoder for å støtte foreldre 

• Menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner med betydning for 

foreldresamarbeid når foreldre ikke har omsorgen 

• Tilbakeføring og gjenforening 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har kunnskap om sorg og stigma knyttet til det å bli fratatt omsorgen for et barn 

• Har inngående kunnskap om samarbeidsutfordringer og barrierer for samarbeid 

mellom barnevernet og foreldre etter omsorgsovertakelser 

• Har inngående kunnskap om hvordan legge til rette for barn og foreldres medvirkning 

og deltakelse og barrierer for dette ved omsorgsovertakelse 

• Har inngående kunnskap om sosiale støttesystemer og metoder for oppfølging av 

barn og foreldre etter omsorgsovertakelse 

• Har inngående kunnskap om menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner 

om barn og foreldres rettigheter 

• Har kunnskap om hensyn som bør vektlegges i arbeid med tilbakeføring av barn etter 

omsorgsovertakelse 

Emnekode: MAB6051 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 
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Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til hva en barnesentrert versus en 

foreldresentrert diskurs innebærer 

• Kan analysere og reflektere rundt egen maktforståelse og barnevernets maktposisjon 

og mulige samarbeidsutfordringer etter omsorgsovertakelse 

• Kan samarbeide med barn og foreldre og andre omsorgspersoner ved en 

omsorgsovertakelse og legge til rette for medvirkning 

• Kan samarbeide med barn og foreldre og andre omsorgspersoner ved tilbakeføring 

og gjenforeningsprosesser 

• Kan kartlegge og arbeide med foreldres sosiale støttesystemer, forstå dynamikken i 

grupper og betydningen av likepersonsarbeid 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Har en kritisk forståelse av barnevernets rolle ved omsorgsovertakelser  

• Har inngående kunnskap om menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og 

sentrale lovbestemmelser knyttet til oppfølging av barn og foreldre etter 

omsorgsovertakelse 

• Kan arbeide på en ivaretakende måte med barn, unge, foreldre og andre 

omsorgspersoner etter en omsorgsovertakelse 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Ferdighetstrening 

• Samarbeid og dialog med brukerorganisasjoner 

• Analyse av rettsdokumenter 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Skriftlig arbeidskrav 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Ettervern 

Aftercare in child welfare 

Innhold 

Ettervern er barnevernets tiltak for unge mellom 18 

og 25 år.. I emnet vil barnevernets ansvar for 

oppfølging av ungdom som har hatt tiltak i 

barnevernet drøftes, opp mot andre tjenester 

oppgaver og mandat. 

I emnet ses barnevernets tiltak i et livsløpsperspektiv. 

Mange unge med tiltak i barnevernet har behov for 

støtte i overgangen til voksenlivet slik andre unge 

ofte får fra sine foreldre. Unge som har hatt tiltak i 

barnevernet, har mindre mulighet for støtte fra sine 

foreldre og barnevernet er derfor viktig i denne 

overgangsperioden for ungdommene.   

For å kunne utforme et hensiktsmessig ettervern for 

den enkelte må ansatte i barnevernet både 

samarbeide med den enkelte ungdom, deres nettverk 

og ofte også andre tjenester, samt ha forståelse for 

det juridiske grunnlaget for ettervernet. Dette er 

forhold som vektlegges i emnet.  

Hovedtemaer: 

• Ettervernet – historisk bakgrunn og sentrale 

diskurser 

• Det juridiske grunnlaget for ettervern 

• Ungdomsfasen og samarbeid med ungdommen 

• Forskning om ettervernstiltak – en helhetlig tilnærming 

• Grunnmodell og arbeidsmåter vedrørende ettervern 

• Nettverk og relasjoner, ettervern i et livsløpsperspektiv 

• Unge med særlige behov 

• Samarbeid med andre tjenester 

• Å avslutte ettervernet 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om ettervernets historie og sentrale diskurser om ettervern 

• Har avansert kunnskap om det juridiske grunnlaget for ettervern 

• Har inngående kunnskap om aktuell forskning om ettervern 

• Har avansert kunnskap om relasjoners betydning i ettervernsfasen og forståelse for 

ettervern i et livsløpsperspektiv 

• Har inngående kunnskap om ungdomsgrupper med særlige behov 

Emnekode: MAB6052 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 
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• Har inngående kunnskap om grunnmodell og arbeidsmåter vedrørende ettervern 

• Har inngående kunnskap om forskjeller i barnevernet og NAVs mandat og innhold i 

oppfølging av ungdom  

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan kritisk analysere og vurdere hvilke ettervernstiltak som er egnet for den enkelte 

ungdom 

• Kan samarbeide med og legge til rette for medvirkning for ungdom og deres 

omsorgspersoner om utforming og evaluering av ettervernet  

• Kan kommunisere faglige begrunnelser for ettervern i møte med ungdom, deres 

omsorgspersoner og andre fagpersoner og dokumentere vurderingene 

• Kan lede og koordinere tiltaksoppfølging fra flere tjenester 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Har en kritisk forståelse av barnevernets særegne rolle og mandat vedrørende 

ettervern 

• Kan kritisk analysere muligheter og begrensninger i barnevernets arbeid med 

ettervern 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Vurdering av case og aktuelle tiltak 

• Forelesninger 

• Seminar 

• Digitale leksjoner 

Obligatoriske aktiviteter 

• Skriftlig arbeidskrav med analyse av case og tiltaksplaner 

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Casebasert eksamen  

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Digitalisering i barnevernet 

Digitization in child welfare 

Innhold 

Barnevernet er inne i en omfattende utvikling i bruk 

av sosiale medier og digitale verktøy.  

I emnet tematiseres innhold i ulike digitale verktøy og 

bruk av sosiale medier samt muligheter og 

utfordringer knyttet til bruken av dem både for 

barneverntjenesten og institusjoner og mellom barn 

og foreldre. Det legges vekt på vurdering av etiske 

sider ved bruk av digitale verktøy innenfor rammen 

av et arbeid der skjønnsutøvelse står sentralt.  

Hovedtemaer: 

• Bruk av sosiale medier i barnevernet og 

mellom barn og foreldre 

• Digitale verktøy og skjønnsutøvelse 

• Digi barnevern 

• NettvettEtiske vurderinger knyttet til 

digitalisering i barnevernet 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om ulike digitale 
verktøy som anvendes innen barnevernet 

• Har inngående kunnskap om bruk av sosiale 
medier i barnevernsfeltet 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan analysere betydning av digitale verktøy i barnevernsarbeid 

• Kan kritisk vurdere og anvende ulike sosiale medier og digitale verktøy i en 

barnevernkontekst 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan vurdere fordeler og ulemper ved ulike digitale verktøy og bruk av sosiale medier i 
barnevernet 

• Har innsikt i etiske spørsmål og problemstillinger relatert til digitalisering i barnevernet 

 

Emnekode: MAB6053 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 
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Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Seminar 

• Utprøving av digitale verktøy 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Skriftlig arbeidskrav med analyse av et digitalt verktøy 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Introduksjon til barnevernledelse 

Introduction to management in child welfare 

Innhold 

I barnevernets organisering er det mange lederroller 

og oppgaver: barnevernleder, institusjonsleder, 

teamledere, ledelse av ulike samarbeidsfora osv. 

Dette emnet gir en introduksjon til ledelsestemaer 

med særlig relevans for barnevernfeltet. 

Hovedtemaer: 

• Lederrollen i barnevernet 

• Faglig ledelse og organisasjonskultur 

• Internkontroll og betydning av å lære av feil   

• Ledelse av beslutningsprosesser 

• Etikk i barnevernledelse 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har kunnskap om ulike perspektiver på 

ledelse 

• Har inngående kunnskap om faglig ledelse og 

ledelse av beslutningsprosesser 

• Har kunnskap om etiske aspekter ved ledelse 

i barnevernet 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan lede samhandlingsprosesser og tverrprofesjonelle nettverk  

• Kan lede beslutningsprosesser og faglige drøftinger  

• Kan analysere etiske implikasjoner ved barnevernets beslutningsprosesser 

• Kan legge til rette for veiledning av medarbeidere  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan bruke internkontrollforskriften i ledelsesarbeid i barnevernet 

• Kan legge til rette for fagutvikling i en barnevernkontekst 

 

Emnekode: MAB6054 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 4. studieår  

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 
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Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Seminar med drøfting av case 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Refleksjonsnotat knyttet til erfaringer/case med ledelse i barnevernsarbeid 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Kvalitativ analyse 

Qualitative analysis 

Innhold 

I arbeid med masteroppgaven vil analyse av 

innsamlede data være sentralt. I dette emnet 

presentes og drøftes ulike analysetilnærminger 

innenfor kvalitativ forskning. Emnet går særlig inn på 

tematisk analyse, diskursanalyse og narrativ analyse.  

Barnevernets arbeid foregår innenfor en institusjonell 

kontekst der de institusjonelle betingelsene legger 

føringer for arbeidet. Dette er det viktig å ha et 

bevisst forhold til i forskning om barnevernrelatert 

tematikk og dette drøftes i emnet.  

Emnet behandler også diskusjoner og forståelser av 

hvordan kvalitative data kan generaliseres og etiske 

vurderinger i analyse og presentasjon av kvalitativt 

materiale. 

Hovedtemaer: 

• Generelt om analyse av kvalitative data 

• Analytiske spørsmål 

• Tematisk analyse 

• Diskursanalyse 

• Stegvis deduktiv metode 

• Institusjonell etnografi 

• Generalisering /overførbarhet i kvalitativ forskning 

• Etiske vurderinger i presentasjon av kvalitativt materiale 

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har avansert kunnskap om analyse av kvalitative data og særlig tematisk analyse, 

diskursanalyse, analytiske spørsmål og stegvis deduktiv metode 

• Har avansert kunnskap om analyse som inkluderer institusjonelle forhold 

• Har inngående kunnskap om generalisering av kvalitative data 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere kvalitative data på en systematisk måte  

• Kan presentere analyse av kvalitative data 

 

 

Emnekode: MAB6055 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan kritisk vurdere egen analyse av kvalitative data 

• Kan vurdere hensiktsmessige analytiske tilnærminger innenfor kvalitativ forskning 

• Kan gjøre kritiske etiske vurderinger av presentasjon av kvalitativt materiale 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Seminar med utprøving av ulike analytiske tilnærminger 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Arbeidskrav – notat med vurdering av analyse av eget materiale 

• Vurdering av medstudenters notat 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen bygger videre på arbeidskravet og vurdering av analyse av eget materiale 

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Kvantitativ analyse 

Quantitative analysis 

Innhold 

I arbeid med masteroppgaven vil analyse av 

innsamlede data være sentralt. I dette emnet 

presentes og drøftes ulike analysetilnærminger 

innenfor kvantitativ forskning. Emnet har en praktisk 

tilnærming og det legges vekt på forståelse av 

kvantitative tilnærminger. Ulike statistiske 

tilnærminger drøftes blant annet regresjon og 

slutningsstatistikk.  

 

Hovedtemaer: 

• Analyse av kvantitative data 

• Statistikk 

• Generalisering i kvantitativ forskning 

• Etiske vurderinger i presentasjon av 

kvantitativt materiale 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har avansert kunnskap om ulike kvantitative analyseformer 

• Har inngående kunnskap om muligheter for generalisering av kvantitative data 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan analysere kvantitative data på en systematisk måte  

• Kan anvende statistiske analyseteknikker og fortolke resultatene  

• Kan presentere analyse av kvantitative data på en måte som ivaretar krav til 

kvantitativ forskning 

• Kan vurdere kvantitativ forskningslitteratur med et kritisk blikk 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan kritisk vurdere egen analyse av kvantitative data 

• Kan vurdere hensiktsmessige analytiske tilnærminger innenfor kvantitativ forskning 

• Kan gjøre kritiske etiske vurderinger av egen presentasjon av kvantitativt materiale 

 

Emnekode: MAB6056 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
15 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 
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Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Seminar med utprøving av ulike analytiske tilnærminger 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tilstedeværelse 

• Arbeidskrav – notat med vurdering av analyse av eget materiale 

• Vurdering av medstudenters notat 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen bygger videre på arbeidskravet og vurdering av analyse av eget materiale 

Omfang 2000 ord +/- 10 %. 
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Masteroppgave 

Thesis 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal 
utføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans 
for fagfeltet barnevernsarbeid. Masteroppgaven 
utgjør 30 studiepoeng. Arbeidet med 
masteroppgaven skal gi studentene trening i å 
forholde seg til spørsmål og tema relatert til 
barnevern ut fra teoretiske perspektiver og relevant 
forskning. Det skal også gi trening i å arbeide 
systematisk og metodisk, og bidra til at studentene 
utvikler en kritisk holdning i metodiske spørsmål. 
Masteroppgaven kan baseres på en empirisk 
undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. 
Arbeidet kan knyttes til et kvalitets- eller 
tjenesteutviklingsarbeid og/eller et evaluerings-
prosjekt.  

For å sikre at masterarbeidet starter tidlig, gi 
mulighet for refleksjon over tid, sikre progresjon og 
anledning til å knytte seg til pågående 
forskningsprosjekter, starter arbeidet med 
masteroppgaven i 2. semester (heltid) og 4. 
semester (deltid). Arbeidet følges videre opp i de 
øvrige semester med ulike former for seminarer og 
veiledning.  

Læringsutbytte 

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

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om det aktuelle området for masteroppgaven 

• Har inngående kunnskap om krav til vitenskapelig arbeid på masternivå 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger og egne data 

• Kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og 
analysemetode(r) ut fra den valgte problemstillingen 

• Kan vurdere forskningsetiske problemstillinger relatert til masteroppgaven  

• Kan vurdere relevante teoretiske perspektiver ut fra den valgte problemstillingen 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

Emnekode: MAB6090 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke aktuelt 

Fortløpende gjennom hele studiet 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Undervisningsomfang: 
Masteroppgaveseminarer gjennom 
studiet, det varierer per semester og 
noe avhengig av studieløp. 

12 timer veiledning 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 
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• Har dokumentert innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte 
temaet og kan relatere egne funn til denne 

• Kan formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav 

• Kan kritisk vurdere den valgte metoden 

• Kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 
databaser på et avansert nivå 

• Kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler 
for god henvisningsskikk og kildekritikk 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Prosjektskisse 

• Individuell veiledning 

• Masteroppgaveseminar 

Obligatoriske aktiviteter 

• Innlevering av problemstilling med begrunnelse. Problemstillingen må godkjennes. 

Kriteriet for godkjenning er at problemstillingen gir et grunnlag for å kunne skrive en 

prosjektskisse. 

• Innlevering av prosjektskisse. Prosjektskissen skal godkjennes. Kriteriet for at denne 

kan godkjennes er at den gir et grunnlag for å starte arbeidet med masteroppgaven. 

• Deltakelse på masteroppgaveseminarer med fremlegg av eget arbeid og kommentar 

til medstudent 

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Normalt individuell skriftlig innlevering av 
masteroppgave 

 A-F 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Avsluttende eksamen er normalt individuell skriftlig innlevering av masteroppgaven. Evt. 
samskriving må godkjennes på forhånd.  
Det er to frister for innlevering en i mai og en i november.  

Veileder er ikke sensor. Ved ny innlevering av masteroppgaven ved ikke bestått karakter (F) 

og ved ønske om å forbedre karakter, skal studenten levere en omarbeidet utgave. 

Vilkår for å gå opp til avsluttende eksamen – innlevering av masteroppgave: Bestått alle 

obligatoriske emner og fordypningsemner tilsvarende 20 studiepoeng 

Se for øvrig retningslinjer for masteroppgaven ved VID vitenskapelige høgskole og utfyllende 

bestemmelser om masteroppgave ved programområde sosialt arbeid. 


