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Studiebeskrivelse 
 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse. 
 

 

Generell beskrivelse av studieprogrammet 

Formålet med sosionomutdanningen er å kvalifisere praksisorienterte og reflekterte profesjonsutøvere 

som kan bistå enkeltpersoner, familier eller grupper med å forebygge, redusere og mestre sosiale 

problemer. Sosionomutdanningen er en praksisorientert og akademisk utdanning i sosialt arbeid, med 

profesjonsspesifikke arbeidsmåter basert på forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap, og egne 
yrkesetiske standarder. Arbeidet som sosionom baserer seg på en forståelse av sammenhengen mellom 

individuelle problemer og den samfunnsmessige kontekst slike problemer oppstår i. Dette innebærer å 

synliggjøre og motvirke strukturer i samfunnet som skaper sosial ulikhet og svekker menneskers 
livsvilkår og deltakelse. 

 

Sosialt arbeid springer ut av en forståelse av at mennesker aktivt og relasjonelt kan forholde seg til 

sine medmennesker og de strukturer de lever under. Faget retter seg mot arbeid med mennesker i alle 
aldre, og sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor. 

 

Gjennom studiet får studentene samarbeide med ulike aktører Dette gjelder brukere og 
brukerorganisasjoner, praktikere i ulike velferdstjenester og frivillige organisasjoner. Studenter kan 

være med i ‘Nattergalen’, et tilbud om mentor til skolebarn i alderen 8-12 år med minoritetsbakgrunn: 

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/nattergalen. UiA har et formalisert 
og utstrakt samarbeid med praksisfeltet gjennom Praxis-Sør: https://www.uia.no/senter-og-

nettverk/praxis-soer. Studenter får bl.a. veiledning av tidligere brukere av hjelpeapparatet, såkalte 

erfaringskonsulenter, underveis i studiet og når de er i praksis. 

 
Bachelorutdanningen i sosialt arbeid er et 3-årig integrert bachelorprogram. Studieplanen bygger på 

forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353) samt forskrift om nasjonal retningslinje 
for sosionomutdanningen (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-409). 

 

 

Studieprogrammets oppbygging 

Første studieår er i hovedsak et innføringsår der studentene får kjennskap til sentrale rammer og 

problemområder i faget sosialt arbeid og får trene på grunnleggende kommunikasjons- og 

samhandlingsferdigheter. I andre studieår skal studentene få mer kunnskap om spesifikke fagområder 
og trening i ulike ferdigheter og konkrete metodiske tilnærminger. I tredje studieår skal studentene 

kunne tilegne seg mer avansert kunnskap om faglige problemstillinger, og de skal kunne reflektere 

kritisk over egen profesjon og profesjonsutøvelse. I løpet av studiet skal studentene få anledning til å 

fordype seg i arbeid enten med en utvalgt målgruppe eller en særskilt metodisk tilnærming gjennom 
praksisstudier og skriving av bacheloroppgave. Studiet tilrettelegges slik at studentene får trening i 

praktiske ferdigheter og utfordres på egne holdninger og forforståelser. 

  

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/nattergalen
https://www.uia.no/senter-og-nettverk/praxis-soer
https://www.uia.no/senter-og-nettverk/praxis-soer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-409
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1. semester SO-105 

 

Sosialt arbeid og sosiale problemer 

 

 

20 studiepoeng 

SO-106 

 

Mangfold og minoritetsperspektiver i sosialt 

arbeid 

 

10 studiepoeng 

2. semester SO-107 

 

Marginalisering og inkludering 

 
20 studiepoeng 

SO-104-1 

 

Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse 

 
10 studiepoeng 

3. semester PS-101-1 

 

Psykologiske emner 

 

 

10 studiepoeng 

ME-110-1 

 

Praktisk 

samfunnsforskning 

 

10 studiepoeng 

SV-135-1 

 

Sociology of Welfare and Equality 

 

 

10 studiepoeng 

4. semester SO-202-1 

 
Sosialt arbeid med barn og familier 

 

15 studiepoeng 

JU-205-1 

 
Juridiske emner 

 

15 studiepoeng 

5. semester SO-300-2 
 

Praksis i sosialt arbeid 

 

30 studiepoeng 

6. semester SO-308 

 

Sosialt arbeid med grupper, samfunnsarbeid 

og boligsosialt arbeid 

 

15 studiepoeng 

SO-307 

 

Bacheloroppgave i sosialt arbeid 

 

 

15 studiepoeng 

 
 

Læringsutbytte 

Etter fullført studium forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 
 

 

Kunnskap 
Kandidatene skal etter endt studium ha: 

• bred kunnskap om sosialt arbeids historie og plass i samfunnet 

• bred kunnskap om og forståelse for brukermedvirkning på ulike nivåer 

• kunnskap om mennesker og om møter mellom mennesker 

• bred kunnskap om kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrenser 

• bred kunnskap om og forståelse for hvordan samfunnsmessige prosesser skaper og vedlikeholder 

sosiale problemer 

• kunnskap om politiske, juridiske og økonomiske sammenhenger som sosionomer skal fungere 

innenfor 

• kunnskap om sentrale prinsipper i organiseringen av velferdsordningene 

• kunnskap om og forståelse for vitenskapelige teorier, begreper, forskning, metoder og verktøy som 
er relevant for sosialt arbeid 

 

 
Ferdigheter 
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Etter endt studium skal kandidatene kunne: 

• møte brukere av hjelpeapparatet med respekt og empati og se likeverd som en grunnleggende 

forutsetning for sosialt arbeids yrkespraksis 

• utøve faglig skjønn, kunne grunnleggende saksbehandling, og kunne gi råd og veiledning ved å 
anvende ulike teoretiske perspektiver på sosiale problemer 

• samhandle profesjonelt på tvers av tjenester, og koordinere tverrfaglig samarbeid 

• reflektere kritisk over egen yrkesutøving og nyttiggjøre seg veiledning i egen faglig utvikling 

 

Generell kompetanse 
Kandidatene skal etter endt utdanning være i stand til: 

• etisk refleksjon og ha holdninger preget av ydmykhet, velvilje og respekt overfor brukernes 

verdier og livsvalg 

• å se sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk sosialt arbeid 

• å være seg bevisst sosionomenes samfunnsmandat og se seg selv som en aktør i samfunnet og i 

utviklingen av eget fag 
 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening (vi øver på 
kommunikasjon og samhandling) og praksisstudier. Det blir gitt veiledning individuelt eller i gruppe. I 

første studieår inngår 6 ukers praksis og i tredje studieår inngår praksis av ett semesters varighet. 

Frammøte på forelesningene er normalt ikke obligatorisk, men det er krav om frammøte i deler av 

emnene, slik som f.eks. ferdighetstrening, praksis og undervisning i samarbeid med praksisfeltet. 
 

 

Vurderingsformer 

Studiet benytter seg av stor variasjon i vurderingsformer med skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen 

både individuelt og i gruppe og muntlig eksamen. Hjemmeeksamen i gruppe vurderes med bestått/ikke 

bestått, mens man for de andre vurderingsformene benytter graderte karakterer fra A-F. 

 
 

Internasjonalisering 

Studieprogrammet tar i bruk internasjonal pensumlitteratur, og det dras veksler på globale perspektiver 

som er sentrale for flere emner det undervises i. I studiet legges det vekt på å utvikle kunnskap om 
mangfold, konsekvenser av globalisering og migrasjon og kulturelt komplekse samfunn. I 

mentorprogrammet Nattergalen kan du få erfaring med å arbeide med barn med minoritetsbakgrunn. 

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det vil bli gitt noe undervisning på engelsk. 
 

Vi anbefaler alle våre studenter å benytte muligheten til å dra på utveksling. Utveksling til en av våre 

samarbeidspartnere vil gi unik erfaring og mulighet til å få internasjonale perspektiver som er nyttige 
for studiet og senere yrkesutøvelse. I 3. semester er det mulig å søke utveksling til alle 

utdanningsinstitusjoner som studieprogrammet samarbeider med. I 5. semester kan studentene søke 

om å gjennomføre praksis i utlandet ved ulike institusjoner. Praksisutveksling skal være til steder vi 

har en samarbeidsavtale med, og disse skal primært være knyttet til et universitet. 
 

Det finnes flere gode avtaler om utveksling, blant annet Erasmus+. For nærmere informasjon om 

hvilke steder studentene kan dra på utveksling, se UiAs nettsider om studentutveksling: 
https://www.uia.no/student/utveksling. 

 

 

Vilkår for å gå videre i studiet 

Studentene skal ha bestått alle emner i de to første årene for å kunne begynne på tredje studieår. 

https://www.uia.no/student/utveksling
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Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Etter endt utdanning skal sosionomen kunne arbeide med sosiale- og mellommenneskelige problemer 

på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå, og skape grunnlag for dialog, medvirkning og 

samarbeid. Sosionomen skal kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og 
oppvekstsvilkår i samarbeid med mennesker og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser. I dette 

inngår tverrprofesjonelt samarbeid, hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle. 

 
Sosionomutdanningen gir grunnlag for tilsetting blant annet innenfor NAV, sosial- og 

barneverntjeneste, spesialisthelsetjeneste, kommunal rus-, helse- og omsorgstjeneste, PP-tjeneste, 

familiekontor, til arbeid med flyktninger og migranter, kriminalomsorg, skole, ideelle organisasjoner, 
m.m.  

 

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til blant annet masterprogram i sosiologi og sosialt arbeid ved 

Universitetet i Agder, samt flere andre videreutdanninger og masterstudier. 
 

Les mer om karrieremuligheter for samfunnsvitere på www.uia.no/karriereveier 

 
 

Fører til grad 

Fullført studium fører frem til graden Bachelor i sosialt arbeid med rett til yrkestittelen sosionom. 

 
 

Studentevaluering 

Studieevaluering gjennomføres årlig i studieråd i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.2. 

 
 

Andre opplysninger 

• Dette studiet krever politiattest. Informasjon om politiattest finner du på UiAs nettsider eller her: 

http://www.uia.no/politiattest. 

• Taushetserklæring signeres elektronisk i forbindelse med semesterregistrering på Studentweb. 

• Det er innført krav om løpende skikkethetsvurdering av alle studenter. Du kan lese mer om det på 

UiAs nettsider, http://www.uia.no/soeknadsfrist-og-opptak/skikkethetsvurdering 

• Enkelte av emnene undervises sammen med studenter fra andre studieprogram. 

• Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning 

og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d. 

 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

  

http://www.uia.no/karriereveier
http://www.uia.no/politiattest
http://www.uia.no/soeknadsfrist-og-opptak/skikkethetsvurdering
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Struktur - emneoversikt 

1. semester 
 

 

SO-105 Sosialt arbeid og sosiale problemer 

20 studiepoeng - høst- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 
samt generelle kompetanse: 

 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• kunnskap om sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag og historiske utvikling 

• forståelse for hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig 
sammenheng  

• kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap og metoder i sosialt arbeid 

• bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning 

 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

• kunne anvende kunnskap om sosiale problemer for å fremme mestring og endring i samarbeid med 

enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere 

• kunne anvende kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, for å identifisere ressurser 

og gi håp i samarbeid med mennesker som er i sårbare livssituasjoner 

• kunne anvende aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking 

• kunne møte mennesker på en måte som fremmer muligheter for brukermedvirkning 

• kunne beherske digitale verktøy og kjenne til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid 
 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• kjennskap til forhold som bidrar til ulikhet, og kunne arbeide for å fremme sosial rettferdighet 

sammen med mennesker i utsatte posisjoner 

• kjennskap til hvordan egne verdier påvirker møter med mennesker i ulike situasjoner 

• kjennskap til brukermedvirkning 
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Innhold 
Emnet vil gi kjennskap til sosialt arbeids historie og fagets utvikling. Videre vil emnet gi en innføring i 

hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng, der sosial 

klasse, utenforskap og marginalisering er sentrale begrep. 

 
Studentene vil introduseres for sosialarbeiderrollen, med særlig vekt på betydningen av 

kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med brukere. Studentene vil lære om hvordan de kan 

nyttiggjøre seg sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder i profesjonell yrkesutøvelse i samarbeid med 
brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger og gruppearbeid, seminarer, obligatorisk lærerledet ferdighetstrening. Forventet 
arbeidsomfang er omtrent 540 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Arbeidskrav må være bestått. Obligatorisk deltakelse i ferdighetstrening. Nærmere beskrivelse av 
arbeidskravet vil bli opplyst på Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 
8 dagers individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

 

Studiepoengreduksjon 
SO 102 med 10 studiepoeng 
 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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SO-106 Mangfold og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid 

10 studiepoeng - høst- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 
 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter, 

samt generelle kompetanse: 
 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• kunnskap om mangfoldighet i det norske samfunnet 

• kunnskap om menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, samt om likestillings- og 
diskrimineringsloven 

• kunnskap om sosiale problemer og maktutøvelse ulike minoriteter og diskriminerte/ekskluderte 

grupper ofte erfarer 

• kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering knyttet til dimensjoner som klasse, 

kjønn, etnisitet, migrasjonsbakgrunn, religion/livssyn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

• kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk, samt om barns rett som urfolk til 

å vokse opp med samisk språk og kultur 

 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

• kunne reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for alle 

brukere 

• kunne reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til å utjevne maktforskjeller mellom 

befolkningsgrupper 
 

Generell kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og som bidrar til å utjevne 
maktforskjeller mellom befolkningsgrupper 

• kunne bidra til utvikling av god praksis 

 

Innhold 
Emnet gir en innføring i diversitet, ulikhet og makt i dagens Norge. Emnet gir grunnleggende 
kunnskaper om menneskelig mangfold i det norske samfunnet, samt en innføring i relevante nasjonale 

og internasjonale lover og konvensjoner. Studentene vil lære om maktutøvelse og sosiale problemer 

som minoriteter og diskriminerte/ekskluderte grupper ofte erfarer. Det rettes oppmerksomhet mot 
dimensjonene klasse, kjønn, etnisitet/‘rase’, alder, funksjonsevne, migrasjonsbakgrunn, 

religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I emnet vil en diskutere hva det 

er som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for alle befolkningsgrupper og til å utjevne maktforskjeller 

mellom slike grupper. 
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Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, seminar og obligatorisk ferdighetstrening i grupper. Forventet arbeidsomfang er omtrent 

270 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Arbeidskrav må være bestått. Obligatorisk deltakelse i ferdighetstrening. Nærmere beskrivelse av 

arbeidskravet vil bli opplyst på Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 
5-timers individuell skriftlig skoleeksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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2. semester 
 

 

SO-107 Marginalisering og inkludering 

20 studiepoeng - vår- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 
samt generelle kompetanse: 

 

Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha 

• bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, og velferdspolitikkens betydning for 

sosialt arbeids praksis  

• kunnskap om ulike oppvekst- og levekår med betydning for individers helse, utdanning, 

livskvalitet og arbeidsdeltakelse 

• kunnskap om praksisteorier i sosialt arbeid med vekt på relasjon, kommunikasjon og tett 

oppfølging i samhandling med individer og familier 

• kunnskap om arbeidsbegrepet, arbeidslinja, arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsliv og 
arbeidsinkludering 

• kunnskap om arbeids- og velferdsetatens ytelser og tjenester samt metoder i arbeid og samarbeid 

med berørte parter, inkludert tverrfaglig og interorganisatorisk samarbeid og samarbeid med 

brukerorganisasjoner 
 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne reflektere kritisk over velferdspolitiske rammer og roller for sosialt arbeids yrkesutøvelse på 
områdene som emnet er innrettet mot 

• kunne anvende ulike kunnskapskilder til forståelse av sosiale problemer – for å forebygge 

marginalisering og fremme inkludering, mestring og endring, i samarbeid med enkeltpersoner, 

familier og andre samarbeidspartnere 

• ha erfaring med muntlig fremstilling og skriftlig dokumentasjon 

 
Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten 

• kjenne til forhold og prosesser som bidrar til marginalisering, diskriminering og utenforskap for 

individer og grupper 

• ha kunnskap om hvordan en gjennom samarbeid med berørte parter kan styrke menneskers 
egenverd, gi sosial støtte (fremme mestring) og bidra til inkludering på sentrale samfunnsarenaer 

• kunne reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i 

yrkesutøvelsen 

 
 

Innhold 
Emnet omhandler forhold som kan hemme og fremme inkludering og samfunnsdeltakelse for ulike 
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utsatte grupper. Hovedvekten legges på perspektiver knyttet til utenforskap i utdanning og arbeid samt 

teori, tilnærminger og arbeidsformer som gir kunnskap om hva som kan styrke og svekke deltakelse. 
Det legges særlig vekt på gruppa ungdom og unge voksne. Praksisstudier inngår i emnet. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, obligatorisk ferdighetstrening, 6 ukers obligatorisk praksis, gruppearbeid og seminarer. 
Forventet arbeidsomfang er omtrent 540 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Arbeidskrav må være bestått. Deltakelse på obligatorisk seminar og ferdighetstrening. Gjennomført og 

bestått praksis. Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 
8 dagers individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

 

Studiepoengreduksjon 
SO 103 med 5 studiepoeng 
SO 203 med 5 studiepoeng 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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SO-104 Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse 

10 studiepoeng - vår- ett semester - Kristiansand 

 

Inngår i studieprogram 

• Sosialt arbeid, bachelorprogram 

• Barnevern, 5-årig masterprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 

 

Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

• ha grunnleggende kunnskap om sentrale grunnlagsetiske teorier og profesjonsetiske spørsmål med 

særlig vekt på sosialt arbeid og barnevern 

• kunne konkretisere etiske utfordringer slik disse kommer fram i sosialt arbeid og oppøve evne til å 

reflektere over disse med utgangspunkt i etisk tenkning og teori 

• ha grunnleggende kunnskap om menneskerettigheter, sentrale konvensjoner og sosialarbeidernes 
yrkesetiske grunnlagsdokument 

 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

• kunne reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til bevissthet om egne holdninger og 

verdier 

• kunne identifisere og konkretisere etiske utfordringer slik disse kommer fram i sosialt arbeid og 

barnevern 

• ha innsikt i etiske problemstillinger og kunne håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med 

mennesker 
 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten 

• ha innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeids profesjonsetikk og relevante etiske teorier 

• ha innsikt i og kunne reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og 
politiske krav i tjenesteutøvelsen 

• ha evne til etisk refleksjon og dømmekraft 

 

Innhold 
Emnets innhold kan deles i to hoveddeler: grunnlagsetikk og sosialt arbeids etikk. I grunnlagsetikken 
vil de ulike etiske retningene, bl.a. relasjonsetikken og etisk refleksjon, vektlegges. I sosialt arbeids 

etikk vil holdninger og verdier, profesjonsetikken, møtet og samtalen som etisk utfordring bli 

behandlet. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, gruppeoppgaver og refleksjonsoppgaver. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Studentene må ha bestått arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere beskrivelse av 

arbeidskravet vil bli opplyst på Canvas ved semesterstart. 
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Eksamen 
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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3. semester 
 

 

PS-101 Psykologiske emner 

10 studiepoeng - høst- ett semester - Kristiansand 

 

Inngår i studieprogram 

• Sosialt arbeid, bachelorprogram 

• Barnevern, 5-årig masterprogram 
 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 

 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• kunnskap om de grunnleggende disipliner i psykologi, herunder sosialpsykologi, 

utviklingspsykologi, helsepsykologi, læringspsykologi, individuelle forskjeller i personlighet og 
evner, samt tenking og hukommelse 

• kunnskap om nevropsykologi som grunnlag for atferd og for forståelse av psykiske lidelser 

• kunnskap om risikobegrepet, psykiske risikofaktorer, samt ulike psykiske lidelser 

• kunnskap om stress og stressmestring 

• kunnskap om konflikt og konflikthåndtering 

• kunnskap om selvmordsforebygging  

 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne anvende innsikt i grunnleggende disipliner i psykologi inn i fagfeltet sosialt arbeid og 
barnevern 

• kunne diskutere ulike psykologiske perspektiv på atferd 

• kunne reflektere over risiko knyttet til psykisk helse, sosialt arbeid og barnevern 

• kunne diskutere forholdet mellom individet og de sosiale omgivelsene 

• kunne anvende grunnleggende kunnskap om konflikthåndtering 

 

Generell kompetanse 
Etter fullført emne skal studenten kunne 

• redegjøre for og diskutere sentrale perspektiv og tema i psykologi 

• redegjøre for hva som kjennetegner vitenskapelig psykologi 

• redegjøre for forholdet mellom tanker, følelser og atferd 

 

 

Innhold 
Emnet har som mål å gi en oversikt over og innføring i faget psykologi. Studenten lærer blant annet 

om psykologifagets teoretiske fundament, psykologiens opphav og den historiske utviklingen av 

psykologi som vitenskapelig disiplin. Videre gis det en innføring i ulike forståelser av psykiske 
lidelser, samt skillet mellom akademisk og anvendt psykologi. Det vektlegges også å gi en forståelse 

av hva psykologien kan bidra med til sosialarbeideren og barnevernsarbeiderens faglige forståelse og 

yrkesutøvelse, samt kunnskap om konflikt og konflikthåndtering. 

 



 

 

15 
 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid samt obligatorisk deltagelse på to nærmere definerte dagsseminar. 

Estimert arbeidsomfang er 270 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Deltagelse på obligatoriske dagsseminar. Innlevert og godkjent arbeidskrav. Nærmere opplysninger i 

Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 
5 timers skriftlig individuell skoleeksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 

emnet publiseres i Canvas. 

 

Studiepoengreduksjon 
PS-100-1 med 10 studiepoeng. 

 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 

  



 

 

16 
 

ME-110 Praktisk samfunnsforskning 

10 studiepoeng - høst- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 

• Sosialt arbeid, bachelorprogram 

• Sosiologi, bachelorprogram 
 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 

 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske tenkemåter 

• kunnskap om fasene i en forskningsprosess 

• kunnskap om kjennetegn ved kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 

• kjennskap til praksisnær forskning i sosialt arbeid  

 
Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne vurdere fordeler og begrensninger ved kvalitative og kvantitative metoder 

• kunne reflektere over forskningens etiske dimensjoner 

• kunne identifisere metodiske design i publiserte forskningsarbeid 

• kunne reflektere over forskningsresultaters relevans for eget fagområde 

• kunne planlegge og gjennomføre en enkel empirisk undersøkelse 

• kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig 

og skriftlig  
 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten 

• ha forståelse for hvordan vitenskap produseres og hva som er styrker og svakheter ved ulike 
vitenskapelige metoder  

 

Innhold 
Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tenkemåter. Emnet presenterer og 
diskuterer sentrale begreper innenfor samfunnsvitenskapelige metoder, metodenes logiske oppbygging 

og hvordan kvalitative data (intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (statistikk) produseres. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Studentene må ha godkjent alle arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bli 
opplyst om i Canvas. 

 

Eksamen 
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter. 
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Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 

midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 

emnet publiseres i Canvas. 

 

Tilbys som enkeltemne 
Ja. Med forbehold om ledig plass/kapasitet. 

 

Studiepoengreduksjon 

• ME-107-1 med 5 studiepoeng. 

• ME-104-1 med 5 studiepoeng. 

• ME-108-1 med 5 studiepoeng. 

• ME-109-1 med 5 studiepoeng. 

• ME-108-G med 5 studiepoeng. 
 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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SV-135 Sociology of welfare and equality 

10 studiepoeng - høst- 3. semester - Kristiansand 

 

Inngår i studieprogram 

• Sosialt arbeid, bachelorprogram 

• Sosiologi, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Engelsk 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 

 

Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

• ha grunnleggende kunnskap om sentrale velferdssosiologiske og -politiske temaer og 

problemstillinger 

• ha kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker 

levekår 

• ha bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig 
sammenheng 

• ha kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, 

psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og 

utenforskap 
 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne analysere og drøfte sentrale prinsipper i organiseringen av velferdsordningene, og 

spenninger og dilemmaer knyttet til utformingen av dem 

• kunne anvende sosiologiske teorier og begreper i kritiske analyser av velferdspolitiske 
utfordringer, og i diskusjoner om mulige løsninger 

 

Generell kompetanse 
Etter fullført emne skal studenten 

• ha forståelse for kompleksiteten i ulike sosiale problemer knyttet til for eksempel rus, psykisk 

helse, bostedsløshet, migrasjon 

• ha innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet 

• ha innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til 

allmenn opplysning og politisk rådgivning 

• ha innsikt i forhold som bidrar til ulikhet, og kunne fremme sosial rettferdighet sammen med 
mennesker i utsatte posisjoner 

 

Innhold 
Studentene får innføring i sentrale tema knyttet til velferdsbegrepet og forståelser av velferd, 
utviklingen av og kjennetegn ved velferdsstaten, teorier om sosiale problemer, klasseteori, 

kjønnsperspektiv på velferdsstaten, velferdspolitiske utfordringer og brukernes rolle i 

velferdssektoren. 
 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer og selvstudium. Forventet arbeidsomfang er omtrent 270 timer. 
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Vilkår for å gå opp til eksamen 
Alle studentene må ha godkjent et skriftlig arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere 

beskrivelse av arbeidskravet vil bli opplyst om i Canvas. 

 

Eksamen 
5 dagers individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 

emnet publiseres i Canvas. 

 

Studiepoengreduksjon 

• SV-119-1 med 10 studiepoeng 

• SV-100-1 med 10 studiepoeng 
 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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4. semester 
 

SO-202 Sosialt arbeid med barn og familier 

15 studiepoeng - vår- ett semester - Kristiansand 
 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 
 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 
SO-105, SO-106, SO-107, SO-104, ME-110, PS-101 og SV-135 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle 

kompetanse: 

 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• bred kunnskap om sosialt arbeid med barn og familier, primært relatert til en barnevernskontekst 

• kjennskap til ulike teoretiske perspektiver innenfor det barnevernfaglige området 

• kunnskap om saksgangen i den kommunale barneverntjenesten fra melding til undersøkelse, 

vurdering av hjelpetiltak og omsorgstiltak 

• kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt, herunder kunnskap om vold 

og seksuelle overgrep  

• kunnskap om hvordan helsemessige, kulturelle, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer virker 
inn på barns livsvilkår, og særskilt om barn som pårørende 

• kunnskap om nettverksarbeid og barnevernsarbeid i et minoritetsperspektiv 

• kunnskap om tverrfaglig samarbeid 

 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

• ha ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med barn og foreldre, om både hverdagsliv og 

vanskelige tema, på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter 

• kunne samtale med barn og unge om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep 

• kunne anvende faglig kunnskap, identifisere ressurser, gi veiledning, arbeide tverrfaglig og 

samarbeide i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner 

• kunne vurdere og avklare bekymringsmeldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge 
ved å beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking 

• kunne anvende rettsregler og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med barn og familier, 

deriblant samiske brukere 

• ha trening i journalskriving 

• kunne finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff, og framstille dette både 

muntlig og skriftlig 

 
Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten 

• ha trening i kritisk refleksjon, særlig knyttet til bevissthet om egne holdninger og verdier samt 

makt- og myndighetsutøvelse 
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• ha innsikt i hvordan utvise dømmekraft og håndtere etiske dilemma i yrkesrollen i sammensatte og 

konfliktfylte situasjoner, eller situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon 

 

Innhold 
Emnet vil fokusere på arbeid med barn og familier i en barnevernkontekst, både i et historisk, 

tverrfaglig og krysskulturelt perspektiv. Sentrale temaer vil være ulike former for omsorgssvikt, 

barnevernets beslutningsgrunnlag og samspillsmodeller, barns rettigheter, barn og unges 
oppvekstarenaer, familie- og nettverksarbeid. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid og seminarer, lærerledet ferdighetstrening og gruppeøvelser, samt 

praksisstudier. Deler av undervisningen er obligatorisk, se undervisningsplanen i Canvas. Forventet 

arbeidsomfang er omtrent 405 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Deltakelse i obligatorisk undervisning og praksisstudier. Godkjent arbeidskrav. Nærmere beskrivelse 

av disse vil framgå av undervisningsplanen. 

 

Eksamen 
Individuell 8 dagers hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 

midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 

emnet publiseres i Canvas. 
 

Studiepoengreduksjon 
SO-201-1 med 10 studiepoeng. 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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JU-205 Juridiske emner 

15 studiepoeng - vår- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 
 

Anbefalte forkunnskaper 
SO-105, SO-107 og SV-135 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter: 

 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten  

• kunne beskrive og forstå hovedtrekkene i juridisk metode og offentligrettslige grunnprinsipper 

• kjenne til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner 

• kunne anvende rettsreglene om saksbehandling i forvaltningen og forvaltningens behandling av 

informasjon 

• kunne anvende de sentrale rettsreglene om velferdsforvaltningens ytelser og tjenester på en 

ansvarlig måte 

• ha kjennskap til rettsreglene om bruk av tvang i velferdsforvaltningen 

• kunne identifisere juridiske aspekter i sammensatte velferdsfaglige problemstillinger 
 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig 
skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere 

 

Innhold 
Emnet starter med en oversikt over juridiske grunnbegreper, juridisk metode og menneskerettighetenes 
plass i norsk rett. Videre blir rettsreglene om velferdsforvaltningens saksbehandling og behandling av 

informasjon (taushetsplikt og offentlighet) gjennomgått. Emnets hovedtema er rettsreglene om 

velferdsforvaltningens ytelser og tjenester og hvilke rettigheter og plikter brukerne har etter 
velferdslovgivningen. Sentrale rettsområder som gjennomgås er sosialrett, trygderett, barnevernrett og 

helse- og omsorgsrett. Det blir også gitt en oversikt over tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger og gruppearbeid. Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 405 timer. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Bestått obligatorisk innlevering (kan leveres individuelt eller i grupper på inntil fem studenter). 
Nærmere opplysninger vil bli gitt i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 
5 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter. 
 

Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 
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midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 

emnet publiseres i Canvas. 
 

Studiepoengreduksjon 

• JU-200-1 med 5 studiepoeng. 

• JU-201-1 med 10 studiepoeng. 

• JU-301-1 med 5 studiepoeng. 

 

Ansvarlig fakultet 
Handelshøyskolen ved UiA 
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5. semester 
 

 

SO-300 Sosialt arbeids praksis 

30 studiepoeng - høst- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 
SO-105, SO-106, SO-107, SO-104, ME-110, SV-135, SO-202, JU-105 og PS-101. 
 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 
 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten  

• ha en forståelse av sammenhengen mellom individuelle problemer og konteksten slike problemer 
oppstår i 

• ha bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid 

• ha bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning  

 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

• kunne finne og anvende forsknings-, erfarings- og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen og 

framstille dette både muntlig og skriftlig 

• kunne vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng 

• kunne reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og 

innovasjon i tjenestene 

• kunne foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger 

• kunne anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og 

systematisk endringsarbeid og veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som 
er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser 

• kunne anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i 

sårbare livssituasjoner 

• beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking 

 
Generell kompetanse  

Etter fullført emne skal studenten 

• ha innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid og profesjonsetikk 

• ha innsikt i etiske problemstillinger og kunne håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med 

mennesker 

• ha innsikt i og kunne reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og 
politiske krav i tjenesteutøvelsen 

• ha innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende 

informasjon og kunne identifisere mulighetsrom innenfor ulike profesjonelle og institusjonelle 

kontekster 
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Innhold 
Gjennom opphold på relevante arbeidssteder og deltakelse i konkrete arbeidsoppgaver skal studenten 
få kunnskap om, innsikt og trening i sosialt arbeid som anvendt fag. Studenten skal få erfaring med å 

etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i samarbeid med de som oppsøker 

hjelp. Videre skal studenten delta i samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid på 
individ- og tjenestenivå. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
I praksis skal studentene følge praksisplassens rutiner og regelverk. Studentene har krav på lesetid 
tilsvarende én arbeidsdag per uke. Det er obligatorisk deltakelse på hele emnet inkludert enkelte 

seminardager arrangert av universitetet i løpet av praksisperioden. 

 
Den enkelte student har krav på individuell veiledning av veileder på praksisstedet. Praksisperioden 

varer ordinært 18 uker sammenhengende og gjennomføres normalt i høstsemesteret 3. studieår. 

Alternative praksisformer som deltakelse i ulike prosjekter i regi av Universitetet i Agder og 

praksisfeltet kan etter avtale inngå som deler av emnet. Gjennomføring av praksis kan medføre 
flytting, da en ikke er garantert praksissted i nærheten av eget bosted. Forberedelser til praksisperioden 

starter semesteret før praksis gjennomføres. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Arbeidskrav må være bestått. Nærmere informasjon gis ved semesterstart. 

 

Eksamen 
Praksis vurderes som bestått/ikke bestått. 
 

Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 

midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 
emnet publiseres i Canvas. 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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6. semester 
 

SO-308 Sosialt arbeid med grupper, samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid 

15 studiepoeng - vår- ett semester - Kristiansand 
 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 
 

Anbefalte forkunnskaper 
SO-105, SO-106, SO-107, SO-104, ME-110, SV-135, SO-202, JU-105 og SO-300. 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 

 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 

• kunnskap om arbeidsprosessen i sosialt arbeid med grupper og i samfunnsarbeid 

• kunnskap om ulike arbeidsmåter i samfunnsarbeid, som arbeid i organisasjoner, 

tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i prosjekt og boligsosialt arbeid 

• kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og 
samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor 

• kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstå samspillet mellom helseutfordringer og sosiale 

problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå 

 
Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

• reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og 

innovasjon i tjenestene gjennom bruk av grupper og samfunnsarbeid 

• anvende ulike metodiske tilnærminger på gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder 

• beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon 

• anvende faglig kunnskap om sosiale problemer for å fremme mestring og endring i samarbeid med 

enkeltpersoner, grupper og samarbeidspartnere 

• anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og samarbeide med barn, ungdom og voksne 
som ivaretar deres interesser og sikrer medvirkning 

 

Generell kompetanse 
Etter fullført emne skal studenten 

• kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver også i sammensatte og konfliktfylte situasjoner 

• ha innsikt i og kunne reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og 

politiske krav i tjenesteutøvelsen 

• kunne forstå utfordringer knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og 

tjenestenivåer 
 

Innhold 
Sosialt arbeid har tradisjonelt hatt fire hovedmetoder. I dette emnet vil vi arbeide med to av disse: 

sosialt arbeid med grupper og samfunnsarbeid, og med boligsosialt arbeid. I samfunnsarbeid vil 
prosjektarbeid inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget. Emnet tar opp ulike arbeidsmåter som bidrar 
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til bedring av levekår og livskvalitet for utsatte grupper. Studentene skal forstå hvordan mobilisering 

av utsatte gruppers ressurser, samt planlegging og iverksetting av tiltak på gruppe- og 
lokalsamfunnsnivå kan bidra til å redusere sosiale problemer. Samarbeid med brukere og brukeres 

pårørende og frivillige organisasjoner er sentralt. 

 

Undervisnings- og læringsformer 
Forelesninger og seminarer, ferdighetstrening knyttet til deltakelse i og ledelse av grupper. Deler av 

undervisningen er obligatorisk, se undervisningsplan i Canvas ved semesterstart. Forventet 

arbeidsomfang er 405 timer. 
 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
Deltakelse på obligatorisk ferdighetstrening og godkjent arbeidskrav. Nærmere informasjon gis i 

Canvas ved semesterstart. 
 

Eksamen 
Skriftlig 8 dagers gruppeoppgave som vurderes med bestått/ikke bestått. Kravet til bestått er nivå 

tilsvarende D. 
 

Studentevaluering 
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for 

emnet publiseres i Canvas. 

 

Studiepoengreduksjon 
SO 304 med 10 studiepoeng 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
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SO-307 Bacheloroppgave i sosialt arbeid 

15 studiepoeng - vår- ett semester - Kristiansand 

 

 

Inngår i studieprogram 
Sosialt arbeid, bachelorprogram 

 

Undervisningsspråk 
Norsk 
 

Anbefalte forkunnskaper 
SO-105, SO-1Y6 SO-17, SO-104, ME-110, SV-135, SO-202 og SO-300. 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studentene har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

samt generelle kompetanse: 
 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten 

• ha bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder rettet mot individer, familier, 

grupper og samfunn 

• kjenne til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens 
samfunnsansvar 

• kjenne til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for sosialt 

arbeid 

 
Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både 

muntlig og skriftlig 

• kunne tilegne seg ny kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med 
kunnskapsbasert praksis. 

• kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap 

 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten 

• kunne formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold 
 

Innhold 
Emnets innhold er knyttet til studentenes arbeid med bacheloroppgaven. Emnet skal gi mulighet til å 

fordype seg i et selvvalgt tema. Det skal også gi trening i å arbeide selvstendig med faglige spørsmål 
og skrive en oppgave som tilfredsstiller krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling. 

Oppgavens tema og problemstilling skal knyttes til kjerneområder i studiet, som er sosialt arbeid 

relatert til utsatte grupper. Studenten skal selv finne informasjon og relevant teori å bruke i oppgaven. 
 

Undervisnings- og læringsformer 
Hovedarbeidsformene i emnet er studentenes eget arbeid med oppgaven og deltakelse på seminar. Det 

gis noen forelesninger og et seminar der det forventes aktiv deltakelse fra studentene, samt to 
individuelle veiledninger. Deler av undervisningen er obligatorisk. Se mer informasjon om dette i 

undervisningsplanen ved semesterstart. Forventet arbeidsomfang er 405 timer. 
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Vilkår for å gå opp til eksamen 
Deltakelse i obligatorisk veiledning. 

 

Eksamen 
Individuell skriftlig bacheloroppgave etter nærmere angitte kriterier og justerende muntlig eksamen. 
Etter at bacheloroppgaven er levert og vurdert, blir det holdt muntlig presentasjon og utspørring 

knyttet til oppgaven. Karakteren på bacheloroppgaven kan justeres etter den muntlige utspørringen, og 

en samlet karakter blir ført på vitnemålet. Gradert karakter. 
 

Studiepoengreduksjon 
SO 306 med 15 studiepoeng 

 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for samfunnsvitenskap 


