Studieplan

Bachelor i sosialt arbeid
Beskrivelse av studiet
Bachelorutdanningen i sosialt arbeid utdanner kvalifiserte profesjonsutøvere som kan bistå enkeltpersoner, familier eller grupper med å
forebygge, redusere og mestre sosiale og helsemessige problemer. Utdanningen legger vekt på forståelse av sammenhengen mellom
individuelle problemer og den samfunnsmessige konteksten slike problemer oppstår i, og skal arbeide med 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, og retter seg mot arbeid med
mennesker i alle aldre. Fullført utdanning gir yrkestittelen sosionom.

Sosionomutdanningen både en akademisk og praksisorientert utdanning. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra teori og
praksis, og fra egne profesjonsspesifikke arbeidsmåter og beslektede fagområder. Det legges vekt på at studentene skal integrere teoretisk
kunnskap, erfarings- og brukerkunnskap, og trenes i kritisk refleksjon over egen profesjon og profesjonsutøvelse i samhandling med andre.
Utdanningen skal således sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet,
deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester. Gjennom studieprogrammet får
studentene kompetanse i å kunne arbeide med sosiale og mellommenneskelige problemer på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå og
skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid.

Studiets hovedspråk er på norsk, men studenter må regne med at enkelte forelesninger vil bli gitt på engelsk, samt at noe pensum kan være på
engelsk.

Studiepoeng
180
Type studium
Bachelor studium
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø og Levanger
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Oppbygging/emner
Åpne alle
1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

EX150S

Dannelsessemester – menneske, samfunn og vitenskap

30 SP

Praksis
(klikk for å velge)

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

SOA1000

Introduksjon til sosialt arbeid

RE120S

Introduksjon til juss

Studiepoeng
15 SP
10 SP
Praksis
(klikk for å velge)

2. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

SOA2002

Sosialt arbeids roller, relasjoner og metoder

20 SP

MET2003

Samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling

10 SP

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng
Praksis
(klikk for å velge)

3. studieår

Høst 2023
Emnekode

Emnenavn

SOA2007

Sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene

Studiepoeng
30 SP

Vår 2024
Emnekode

Emnenavn

SA270S

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

SA205S

Bacheloroppgave, sosialt arbeid

Studiepoeng
10 SP
10 SP
Valgfag
(klikk for å velge)

Læringsutbytte
Ved oppnådd bachelorgrad skal studenten ha oppnådd sluttkompetanse som beskrevet i Forskrift om nasjonal retningslinje for
sosionomutdanning:
Kompetanseområde 1 - Rammer for og perspektiver på sosialt arbeid
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Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn
b) har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids
praksis
c) har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for
individ, familie og samfunn
d) har kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår
e) har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og
frivillig sektor
f) har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen
barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester
g) har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
h) kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk
i) kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar
j) kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger
k) kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
b) kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig
c) kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
d) kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud
e) kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene
f) kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal
kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Generell kompetanse
Kandidaten
a) har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske teorier
b) har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet
c) har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning
d) har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner
e) kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende
arbeidsprosesser
f) kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.

Kompetanseområde 2 - Kunnskap om og arbeid med sosiale problemer –

Kunnskaper
Kandidaten
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a) har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante fagområder
b) har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng
c) har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning
d) har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre
e) har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur
f) har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
g) har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep
h) har kunnskap om arbeidets betydning for helse og velferd, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv
i) har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og
særskilt om barn som pårørende
j) har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i
samfunnet
k) har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og
samfunnsnivå
l) har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og
andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap
m) har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.

Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser for å fremme mestring og endring i samarbeid med
enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere
b) kan anvende ulike metodiske tilnærminger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder
c) kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og
grupper, deriblant samiske brukere
d) kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid og kan veilede brukere,
pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
e) kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere
f) kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner
g) kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en
måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter
h) kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp
og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling
i) kan anvende faglig kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte med mennesker som utøver og utsettes for vold og overgrep. Videre kan
kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
j) kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp
dette systematisk
k) kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt, overfor barn og voksne i
alle aldre
l) kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking
m) kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon
n) kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner
til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid
o) kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.

Generell kompetanse
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Kandidaten
a) har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker
b) har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen
c) har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering, og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn
d) har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen
ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster
e) har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling
f) kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer
g) kan formidle faget og utveksle synspunkter og erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
h) kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole
og arbeidsliv
i) kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte.

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
For søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan opptak gjøres etter vurdering av
realkompetanse etter gjeldende regler beskrevet i opptaksforskriften. I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaringer
fra brukerrettet virksomhet i sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. Erfaringer fra andre
typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant. Et sentralt kriterium er vurderingen av hvor sentralt samhandlingen
og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere sto i den praksis som kreves gjort gjeldende.
Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester

Yrkesmuligheter
Som sosionom vil du kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstsvilkår i samarbeid med enkeltmennesker,
grupper og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser. I dette inngår oppfølgingsarbeid, forvaltning, administrasjon, planarbeid,
formidling, undervisning og tverrprofesjonelt samarbeid hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle. Sosionomer arbeider både i
offentlig, privat og frivillig sektor og utdanningen kvalifiserer til arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste,
kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Videre utdanning
Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke
universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Utenlandsopphold
Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta
emner som erstatter hele femte semester. Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands.
Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. Juni. Søkere må levere
personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første
studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
For bachelor i sosialt arbeid er det i tillegg et krav at minimum 2 år av realkompetansen må være relevant for studiet.
For dette studiet har vi vurdert relevant erfaring slik:
Erfaring fra omsorgsyrke eller annet yrke som innebærer arbeidsoppgaver knyttet til å gi omsorg, som for eksempel arbeid med barn eller
oppfølging av mennesker i utfordrende situasjoner.
Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre.
Omsorg for fosterbarn.
Andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.
Omsorg for egne barn uten spesielle utfordringer, eller verv og oppgaver knyttet til skole- og fritidsaktiviteter tas ikke med i vurderingen.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer
Studiet har obligatorisk fremmøte og deltakelse på aktiviteter knyttet til ferdighetstrening og praksis. Dette dreier seg bl.a. om muntlige
fremlegg, refleksjonsarbeid, kommunikasjonstrening og praksis. Det er utarbeidet eget reglement for obligatorisk undervisning.
Veiledet praksis går over 1, 2 og 4 semester av studiet. Praksis skal godkjennes i henhold til reglement for godkjenning av praksis.

Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgaven.

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.
Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.april 2019.
Praksisreglement som studenter får utdelt før praksisperiodens start.

Progresjonskrav
For å starte på emnet MET2003 Samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling i andre studieår, må EX150S Dannelse være bestått. For
å kunne starte i praksis i andre studieår (PRA2050), må hele første studieår være bestått. For å starte på emnene SOA2007 Sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene, valgemnene i siste semester og SA205S Bacheloroppgave i tredje studieår, må alle emner i første og andre
studieår være bestått. For SA270S Tverrprofesjonell samarbeidslæring kreves det at hele første studieår og SOA2002 er bestått.

Skikkethet
Studenter på bachelor i sosialt arbeid er underlagt skikkethetsvurdering.
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Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som samlet er beregnet til fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre
semester som en langsgående praksis. Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av
praksis er en fulltids praksis. Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder. Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold
til kriterier som framgår av et eget praksisreglement. Det er skriftlige arbeider knyttet til begge praksisperiodene som vurderes til godkjent/ikke
godkjent. For at praksis skal kunne vurderes til bestått, må læringsutbytte være oppnådd, krav til tilstedeværelse i praksis oppfylt og skriftlige
arbeider være godkjent.

Emnebeskrivelser (15)
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Emnebeskrivelser (15)
Dannelsessemester – menneske, samfunn og
vitenskap EX150S
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
DANNELSESSEMESTER – MENNESKE, SAMFUNN OG VITENSKAP EX150S
Studiepoeng

30,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø og Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Erik Christensen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 76 83
erik.christensen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette førstesemesteremnet skal sette studenten i stand til å studere og engasjere seg i faglig aktivitet. Emnet skal gi grunnleggende innføring i
filosofi- og vitenskapshistorie, og i temaer som er sentrale i den forskningen og undervisningen som til en hver tid foregår ved fakultetet.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskaper: Studenten skal:
ha bred kunnskap om vitenskapens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
ha grunnleggende kunnskap om vitenskapens rolle i samfunnsutviklingen
forstå etiske utfordringer i forskning, faglig formidling og i kunnskapsbasert praksis
kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i ulike teksttyper
ha grunnleggende forståelse av seg selv i kommunikasjon og relasjon med andre
Ferdigheter: Studenten skal:
kunne fremføre faglige synspunkter i debatter
kunne strukturere fagstoff, og presentere det i et skriftlig arbeid eller i muntlig form
kunne arbeide både selvstendig og i gruppe
kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker
kunne tenke kritisk vedrørende etiske spørsmål; både om personlige og om studie- og samfunnsrelaterte forhold.
kunne reflektere over eget verdi- og menneskesyn
Generell kompetanse: Studenten skal:
kunne forholde seg kritisk til vitenskaplig kunnskapsproduksjon
være allment orientert innen samfunnsanalyse, etikk og vitenskapsteori
kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
ha innsikt i hva som kjennetegner faglige tekster, og hvordan slike tekster kan påvirke samfunnet
kunne bidra til egen og andres faglige utvikling på en selvstendig og reflektert måte
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Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen består av en veksling mellom forelesninger, studentaktivitet, seminarer og gruppearbeid. Utvalgte deler av pensum blir behandlet i
forelesninger, men studenten har selv ansvar for å gjennomgå alt pensum. Det forventes at studentene påvirker innholdet i diskusjoner og seminarer
ved å bidra med egne innspill og kommentarer.
Følgende deler av undervisningen er obligatorisk:
Introduksjon
Fagseminar
Akademisk tekst
Obligatorisk undervisning omfatter alltid obligatorisk deltakelse, og i noen tilfeller også obligatorisk arbeid. Detaljert beskrivelse av obligatorisk
deltakelse og obligatorisk arbeid foreligger i egen oversikt til emnet.
De tre kravene til obligatorisk oppmøte må være bestått før studenten får levere mappe, og gå opp til skriftlig og muntlig skoleeksamen.
Godkjent obligatorisk oppmøte og obligatorisk arbeid er gyldig kun til og med påfølgende studieår.
Vi viser ellers til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet".

Anbefalte forkunnskaper
Studentene må være forberedt på å lese en del av pensumlitteraturen på engelsk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som del av universitetets
kvalitetssikringssystem

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse 1 - Introduksjonsuke, minimum 80% deltakelse, teller 0/3 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Obligatorisk deltakelse 2- Fagseminar: min.80% deltakelse i undervisn, gruppepresentasjon, plenum, praktisk skriveøvelse, teller 0/3 av
karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Obligatorisk deltakelse 3 - Akademisk tekst - Innlevering av tekst, gruppearbeid. Minimum 80% deltakelse, teller 0/3 av karakteren, karakterregel
Godkjent - Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar, teller 1/3 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 1/3 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 1/3 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
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Overlappende emner
EX130Sv1 Examen philosophicum - 10 studiepoeng.
EX105Sv1 Examen facultatum - 10 studiepoeng.
EX152Sv1 Akademisk tekst - 10 studiepoeng.
EX151Sv1 Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap - 30 studiepoeng.
EX150LSv1 Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap - 30 studiepoeng.
EX153Sv1 Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Introduksjon til sosialt arbeid SOA1000
Emnet gir en innføring i hva som kjennetegner faget sosialt arbeid, fagets
kunnskapsgrunnlag og verdier, fagets utvikling internasjonalt og i Norge, samt
yrkesfeltet for sosialarbeidere. Emnet er på studiets 2 semester.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
INTRODUKSJON TIL SOSIALT ARBEID SOA1000
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø og Levanger.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Øystein Henriksen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 73 22
oystein.henriksen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en innføring i hva som kjennetegner faget sosialt arbeid, fagets kunnskapsgrunnlag og verdier, fagets utvikling internasjonalt og i Norge,
samt yrkesfeltet for sosionomer. Gjennom emnet får studentene bred kunnskap om hva vi forstår med sosiale problemer og konkret innsikt i sosiale
problemer som utfordre mennesker i dagen samfunn, og hvilke samspill det kan være mellom dem. Studentene øves i å analysere og forstå
menneskers sårbarhet og styrker både i et individ-, gruppe-, familie- og samfunnsperspektiv. Forståelse av sammenhengen mellom sosialt arbeids
kunnskapsgrunnlag og praksis vektlegges gjennom hele emnet.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet bachelor i sosialt arbeid.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten: ·
Har bred kunnskap om sosialt arbeids menneskesyn og verdier.
Har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.
Har bred kunnskap om relevante psykologiske og sosiologiske teorier, og måten disse har bidratt til å forme praksisteorier i sosialt arbeid.
Har kunnskap om oppgavefordelingen i velferdsstaten og yrkesfeltet for sosionomer
Har kunnskap om særskilte problemstilling om urfolk og etniske minoriteter i sosialt arbeid, herunder har kunnskap om samers rettigheter som
urfolk og samiske barns rett til å vokse opp med samisk språk og kultur.
Har kunnskap om velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis.
Kjenner til menneskerettigheter og sentrale nasjonale og internasjonale konvensjoner om rettigheter til deltakelse, likestilling og ikkediskriminering.
Kjenner til sosialt arbeids historie, tradisjoner, egenart, utvikling som fag og profesjon både internasjonalt og i Norge.

Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende teoretisk og faglig kunnskap til å identifisere og beskrive sosiale problem på individ, familie, gruppe og samfunnsnivå.
Kan beherske å analysere sammenhenger og samspill mellom ulike sosiale problemer både hos barn, unge, voksne og eldre.
Kan anvende faglig kunnskap til å utarbeide faglige presentasjoner og problemstillinger og presentere disse i samarbeid med andre.
Kan reflektere over ulike teoretiske perspektiver, sammenhengen mellom disse og deres bidrag til å forstå sosiale problemer.

Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i hva som kjennetegner sosialt arbeid som fag og sosionomers rolle og bidrag i velferdssamfunnet.
Har innsikt i samspill og muligheter som finnes mellom menneskers sårbarhet, utfordringer og styrker.
Kan utveksle synspunkter med andre om samspillet mellom ulike teoretiske perspektiver og sosialt arbeid som et praktisk fag.
Kan formidle faglige beskrivelser, analyser og forståelser både muntlig og skriftlig.
Har innsikt i samspillet mellom verdier, menneskesyn og forståelse av problemer.

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis.
En kombinasjon av student- og lærerstyrt seminar
benyttes for å gi studentene mulighet til å bearbeide fagstoff i samhandling med medstudenter og fagansatte, der alle bidrar aktivt til innholdet.
Studentene arbeider i grupper med en utdelt oppgave, før flere grupper samles i et felles seminar ledet av en faglærer der gruppene presenterer for
hverandre.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Praksis
Ingen praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum 80% på seminarer, teller 0/100 av karakteren.
Hjemmeeksamen - individuell - 6 - 8 sider, 1 Uker. Teller 60/100 av karakteren, vurderes fra A -F.
Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer. Teller 40/100 av karakteren, vurderes fra A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum 80% på seminarer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen - individuell - 6 - 8 sider, 1 uker, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
SOA1002v1 Introduksjon til sosialt arbeid - 15 studiepoeng.
SA128Sv1 Introduksjon til sosialt arbeid - 15 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Introduksjon til juss RE120S
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
INTRODUKSJON TIL JUSS RE120S
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø, Levanger og Mo
i Rana.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Guro Wisth Øydgard
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 74 84
guro.oydgard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal formidle kunnskap i å saksbehandle forvaltningssaker og til å løse juridiske problemer knyttet til sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Kurset omhandler: juridisk metode, Forvaltningsrett, Lov om sosiale tjenester, Lov om barneverntjenester, samt sentrale bestemmelser om
rettsikkerhet, tvang og medvirkning innenfor områdene barnevern, helse- og velferdstjenester. Hovedfokus er på barnevernrett og sosialrett.

Forkunnskapskrav
Må ha studierett på bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten:
Har bred kunnskap om juridisk metode og tenkemåte.
Kjenner til sentrale bestemmelser og prinsipper om rettsikkerhet, tvang og medvirkning innenfor barnevern- og sosialrett.
Har bred kunnskap om lovverket barnevernet utleder sitt arbeid ifra.
Har kunnskap om generelle og spesielle saksbehandlingsregler for barnevernet.
Kjenner til hvordan beslutningslinjer i barneverntjenesten som organisasjon er bygget opp, om hvem som har kompetanse til å fatte ulike vedtak.
Har kjennskap til målsettingene for barnevernets arbeid og kan oppdatere sin kunnskap om hvilke tiltak som kan iverksettes for å avhjelpe barn,
ungdom og foreldre.
Har bred kunnskap om lovverket velferdsforvaltningen utleder sitt arbeid fra.
Har kunnskap om generelle og spesielle saksbehandlingsregler for velferdsforvaltningen.
Har kjennskap beslutningslinjer i NAV som organisasjon er bygget opp, om hvem som har kompetanse til å fatte ulike vedtak.

Ferdigheter

Studenten:
Kan finne, vurdere og henvise til rettsregler som er relevant i en sak.
Kan anvende juridisk kunnskap til å fremstille en sak og begrunne vedtak.
Kan beherske å fremføre juridiske pro-/contra-argumenter som skal eller kan lede til vedtak.

Generell kompetanse

Studenten:
Har innsikt i hvordan lovgiving innenfor barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester gir rammer og føringer for utøvelsen av
sosialt arbeid.
Har innsikt i, og kan reflektere kritisk over, hvordan lovbestemmelser kan anvendes til å gjøre begrunnede valg og beslutninger.
Kan formidle juridisk kunnskap, vurderinger og begrunnelser skriftlig.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
"Ansikt-til-ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre anvendelsen av juridisk metode i arbeid med praktiske
caser. Forelesningene er dialogbaserte og veksler mellom introduksjon til sentrale temaer og anvendelse av fagkunnskapen.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Anbefalte forkunnskaper
Ingen
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Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Ingen.

Eksamensbeskrivelse
Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer (teller 100% av karakteren). Karakterskala A-F.

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner
RE103Sv1 Juss - 10 studiepoeng.
RE108Sv1 Juss - 10 studiepoeng.
RE132Sv1 Juss - 10 studiepoeng.
RE121Sv1 Introduksjon til juss - 10 studiepoeng.
RE120Sv2 Introduksjon til juss - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finnes i Leganto.
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Sosialt arbeids roller, relasjoner og
metoder SOA2002
Emnet gir generell innføring i ulike metoder innenfor sosialt arbeid. Emnet
vektlegger både kunnskap om problemskapende sammenhenger, fremgangsmåter
innen sosialt arbeid og utvikling av egen profesjonelle rolle.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
SOSIALT ARBEIDS ROLLER, RELASJONER OG METODER SOA2002
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Høstsemester: Bodø,
Levanger Vårsemester:
Mo i Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Linda Sjåfjell
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 76 94
linda.sjafjell@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir innføring i ulike metoder innen sosialt arbeid, med vekt på hvordan aktiviteter og samhandling med ulike brukere/brukergrupper kan
fremme ressursutvikling og problemløsning. I emnet vektlegges forståelse av samspillet mellom problemer på individ- gruppe og samfunnsnivå.
Relasjoner mellom sosialarbeider og bruker/brukergrupper vektlegges også. Målet er utvikling av egen rolle som sosionom eller barnevernspedagog.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid for å kunne ta emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
Har bred kunnskap om sosial ulikhets betydning for arbeidsinkludering, samfunnsdeltakelse og folkehelse.
Har kunnskap om rus- og psykisk helse og mulige problemskapende sammenhenger.
Har bred kunnskap om omsorgssvikt, vold og overgrep, dets konsekvenser og hvordan det kan komme til uttrykk.
Har kunnskap om flyktninger, etniske minoriteter og urfolks livssituasjon.
Har bred kunnskap om fremgangsmåter og metoder for å forebygge og avhjelpe sammensatte problemer på individ- gruppe og samfunnsnivå.
Har kunnskap om aktivitet som kommunikasjons- og samhandlingsverktøy og som forebyggende- og helsefremmende tiltak for
brukere/brukergrupper i ulike praksisfelt.
Har kunnskap om hvordan man kan samarbeide med andre profesjonelle, brukere og pårørende for å fremme tverrfaglighet, inklusjon og
medvirkning.
Har kunnskap om dokumentasjon og journalføring og digital sikkerhet.
Har kunnskap om profesjonsetikk og etiske problemstillinger i sosialt arbeid.
Har kunnskap om hvordan man gjennom systematisk anvendelse av kritisk refleksjon kan utvikle egen praksis og rolle som sosionom eller
barnevernspedagog.
Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende teorier og kunnskap om sosial ulikhet, rus, psykisk helse og problemskapende sammenhenger i analyser og beskrivelser av relevante
metoder for å forebygge og avhjelpe og løse sammensatte problemer.
Kan anvende ulike aktiviteter og kommunikasjonsformer til å fremme mestring, utvikling, deltakelse og inkludering.
Kan beherske å samtale med barn og voksne om vold, omsorgssvikt og overgrep.
Kan anvende faglig kunnskap om flyktninger, etniske minoriteter og urfolks livssituasjon til å vise kultursensitivitet, anerkjennelse og forståelse i
tjenesteutøvelse, og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold.
Kan anvende samfunnsarbeid og arbeidsrettede tiltak for å bidra til samfunnsdeltakelse og arbeidsinkludering.
Kan beherske å planlegge, iverksette og følge opp miljøterapeutiske tiltak, herunder håndtere konfliktsituasjoner, vold og aggresjon.
Kan reflektere kritisk over egen rolle, maktforhold, forforståelse og verdier i samspill med ulike brukere/brukergrupper
Kan reflektere over hvordan egen forforståelse og fortolking spiller inn i forståelse og presentasjon av enkeltbrukere og brukergrupper.
Generell kompetanse
Studenten:
Kan planlegge og gjennomføre ulike fremgangsmåter og metoder for sosialt arbeid på individ- gruppe og samfunnsnivå.
Har innsikt i samspillet mellom sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
Har innsikt i profesjonsetiske verdier og dilemmaer.
Kan formidle kunnskap om hvordan sammensatt problem kan forstås, og kunne velge og begrunne arbeidsmåter i samspill brukere på individ-,
gruppe- og samfunnsnivå, skriftlig og muntlig.
Har innsikt i egen rolle, forforståelse og verdier som sosionom eller barnevernspedagog, og kan utveksle erfaringer i refleksjonsprosesser med
andre studenter.

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til de ulike temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis.
Ferdighetstrening
benyttes for å øve på ulike metoder og arbeidsformer relevant for yrkesutøvelsen. I ferdighetstreningen benyttes et digitalt simuleringssverktøy for
samtaler om omsorgssvikt, vold og overgrep. Det benyttes også ferdighetstrening i anvendelse av aktiviteter, kreative uttrykksformer som kunst og
håndtverk og musikk og drama for refleksjon over egen profesjonsrolle og uttrykk og trening i kommunikasjon og samhandling. Det er obligatorisk å
delta i ferdighetstreningen med bakgrunn i at å tilegne seg nye ferdigheter krever praktisk øvelse i samspill med andre.
Refleksjonsseminarer
brukes for innføring og ferdighetstrening i anvendelse av kritisk refleksjon som metode for utvikling av egen praksis.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.
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Anbefalte forkunnskaper
SOA1000/SOA1002 Introduksjon til sosialt arbeid eller SOA10001 Introduksjon til barnevern, RE120S introduksjon til jus og EX150/EX151
Dannelsessemester

Hjelpemidler til eksamen
Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell
hjemmeeksamen. Ved muntlig eksamen er det tillatt med penn og (blankt) papir for å gjøre notater.
Utfyllende informasjon om eksamen og hjelpemidler finnes i Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Nei

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse 1: 80% oppmøte på seminarer/ferdighetstrening. Karakterregel godkjent/ikke godkjent
AK: Skriftlig arbeid i forbindelse med seminar. Karakterregel godkjent/ikke godkjent
Obligatorisk deltakelse 2: Deltakelse i aktivitetsfag. Karakterregel godkjent/ikke godkjent
Hjemmeeksamen 1 uke, teller 60% av karakter. Karakterregel A-F
Muntlig eksamen, teller 40% av karakter. Karakterregel A-F
Godkjent AK og OD 1 og 2 er vilkår for å ta hjemme- og muntlig eksamen.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte på deler av undervisningen, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell .
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Obligatorisk deltakelse - deltakelse i aktivitetsfag, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - skriftlig arbeid i forbindelse med seminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell .
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Hjemmeeksamen - individuell , 1 uker, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Muntlig eksamen, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SA267Sv1 Arbeid med sosiale problem - 20 studiepoeng.
SA267Sv2 Arbeid med sosiale problem - 20 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Samfunnsvitenskapelig metode og
kunnskapsutvikling MET2003
I emnet samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling utvikler studenten
forståelse for og anvendelse av ulike kunnskapskilder i forskningsarbeid og
praksisfelt. I emnet gis en bred innføring i samfunnsvitenskapelig metode, og
studenten øves i både å finne, fortolke og anvende kunnskap fra ulike kilder.
Undervisningen er variert, og består av forelesninger, seminarer i grupper og
praktiske øvinger i litteratursøk og anvendelse av kunnskap. Emnet er felles for
bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid.
Ingen kostnader utover pensum.
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE OG KUNNSKAPSUTVIKLING MET2003
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø, Levanger, Mo i
Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Ann-Torill Tørrisplass
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4775517236
ann-torill.torrisplass@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir studenten forståelse for og anvendelse av ulike kunnskapskilder i forskningsarbeid og praksisfelt. I emnet gis en bred innføring i
samfunnsvitenskapelig metode, og studenten øves i både å finne, fortolke og anvende kunnskap fra ulike kilder.

Forkunnskapskrav
For å kunne starte på emnet må følgende emner være bestått: EX150S/EX151S.

Kostnader
Ingen kostnader utover pensum.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har bred kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og deres fordeler og ulemper.
Har kunnskap om fasene i en forskningsprosess
Har bred kunnskap om kjennetegn ved kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
Kjenner til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid innen sosialt arbeid, herunder praksisnær forskning.
Har kunnskap om sammenhengen mellom brukerkunnskap, forskningskunnskap og erfaringskunnskap som kunnskapskilder til kunnskapsbasert
praksis, fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon.
Kjenner til grunnleggende forskningsetiske regler og utfordringer
Ferdigheter
Studenten:
Kan vurdere muligheter og begrensninger ved kvalitative og kvantitative metoder
Kan reflektere over forskningens etiske dimensjoner
Kan beherske å identifisere metodiske design i publiserte forskningsarbeid
Kan anvende ulike metoder for å analysere både kvalitative og kvantitative datamaterialer
Kan reflektere kritisk over forskningsresultaters relevans for eget fagområde, og hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til
nytenkning og innovasjon i tjenestene
Kan reflektere over anvendelse av, og samspillet mellom, bruker, erfarings- og forskningskunnskap i tjenestene.
Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i hvordan kunnskap produseres og hva som er styrker og svakheter ved ulike samfunnsvitenskapelige metoder.
Kan planlegge og gjennomføre et litteratursøk for å finne relevant fagkunnskap innenfor et dagsaktuelt tema innen sosialt arbeid ved bruk av
digitale verktøy.
Kan planlegge og gjennomføre en enkel empirisk undersøkelse.
Kan formidle kunnskap og vurderinger om samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling muntlig og skriftlig.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Noen av
innføringsforelesningene gis digitalt på tvers av studiestedene.
Gruppearbeid
benyttes for å arbeide med systematisk og metodisk arbeid med innhenting og vurdering av forskningskunnskap, erfaringsbasert kunnskap og
brukerkunnskap, og for å oppøve muntlig utveksling av kunnskap og formidling. Det er obligatorisk deltakelse på gruppearbeid.
Ferdighetstrening
anvendes i bruk av digitale verktøy for litteratursøk.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Hjelpemidler til eksamen
Ved individuell hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt. Det er likevel ikke tillatt å samarbeide ved en individuell hjemmeeksamen, jf.
retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet
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Emneevaluering
Emnet evalueres årlig gjennom emneundersøkelse i EvaluationKit i canvas, etterfulgt av en samtale mellom emneansvarlig og tillitsvalgte studenter.
Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum 66% på seminarer
Arbeidskrav- muntlig framlegg i gruppe
Hjemmeeksamen - individuell, 1 uke

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 80% deltakelse på deler av undervisning, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell.
Arbeidskrav- muntlig framlegg i gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell.
Hjemmeeksamen - individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
ME118Sv1 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 10 studiepoeng.
ME119Sv1 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene SOA2007
I emnet sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene får studenten inngående
kunnskap om arbeid i sentrale deler av tjenestefeltet sosionomer arbeider i. Det
legges særskilt vekt på arbeid med psykisk helse- og rus, velferdsforvaltning og
barnevernsarbeid. Emnet legger til rette for studentens oppøving av etisk
bevissthet og refleksjon med bruk av praksiserfaringer fra foregående semester.
Ingen utenom semesteravgift og pensumlitteratur.
SOSIALT ARBEID INNENFOR VELFERDSTJENESTENE SOA2007
Studiepoeng

30,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger, Mo i
Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Asgeir Solstad
Emneansvarlig
Dosent
+47 75 51 76 36
asgeir.solstad@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet har fokus på sosionomens yrkesutøvelse på individ- gruppe og samfunnsnivå, og på den sosialfaglige forståelsen av sammenhengen mellom
politikk, helse, levekår og livvssituasjon. Emnet legger særlig vekt på sosionomens rolle innenfor tjenesteområdene velferdsforvaltningen, barnevern,
rusomsorgen og psykisk helsevern. Studentenes kritiske refleksjon over egne praksiserfaringer vil være sentralt i emnet.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i sosialt arbeid som har oppfyllt forkunnskapskravene. Studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner
som Nord har avtale med, og som tilhører utdanningsprogram innen sosialt arbeid, kan også ta emnet. Emnets undervisningsspråk er i hovedsak
norsk, og eksamen kan besvares på norsk eller annet skandinavisk språk.

Forkunnskapskrav
Bestått EX151S / EX150S, PRA1024 / PRA1025, SOA1000/SOA1002, RE120S, SOA2002, MET2003 og PRA2050.

Kostnader
Ingen utenom semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, samspillet mellom velferdspolitikken og sosialt arbeids praksis, og sosionomen som
politisk rådgiver og aktør.
Har bred kunnskap om formål, kriterier og saksbehandlingsregler knyttet til tvungne tiltak i helse- og omsorgstjenester, psykisk helsevern og
barnevern-tjenester.
Har kunnskap om samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og om pårørendes rolle og livssituasjon.
Har bred kunnskap om samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå.
Har bred kunnskap om overganger og livskriser og om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre.
Har kunnskap om arbeidets betydning, forhold som regulerer norsk arbeidsliv, arbeidsinkludering og inntektssikring.
Har kunnskap om økonomisk rådgiving.
Har bred kunnskap om rusproblemer og psykiske lidelser, samt tjenester, tiltak og metoder innenfor rusomsorg og psykisk helsearbeid.
Har bred kunnskap om kommunikasjon og relasjon som grunnleggende verktøy i veiledningsprosesser.
Har kunnskap om overganger i voksenlivet, eldres livssituasjoner, tjenestebehov og tiltak/metoder i arbeid for eldres mestring og deltakelse.
Har kunnskap om omsorgskompetanse, ulike former for omsorgssvikt og ulike tiltak og metoder innenfor barnevern.
Har kunnskap om kvalitetsarbeid og risiko for uønskede hendelser i tjenestene, og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.
Kan oppdatere sin kunnskap om faglige debatter og bidrag som bidrar til nytenkning og innovasjon tjenestefeltene.
Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende kunnskap for å identifisere ressurser, fremme mestring og endring i samhandling med enkeltpersoner, familier, grupper og
samarbeidspartnere.
Kan beherske aktuelle faglige verktøy og metoder for å bidra til arbeidsinkludering, systematisk endringsarbeid, mestring- og ressursrealisering og
avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner og livskriser.
Kan anvende faglig kunnskap for å utrede og vurdere barn og unges omsorgssituajson, og iverksette tiltak der det er nødvendig.
Kan reflektere over hvordan forsknings- erfarings- og brukerkunnskap kan anvendes i kunnskapsbasert praksis innenfor Navs tjenestilbud,
barnevern, rusomromsorg og psykisk helsearbeid.
Kan anvende erfaringer og kunnskap fra praksis til å reflektere kritisk over maktforhold, institusjonelle og politiske krav profesjonalitet, etiske
dilemmaer og egen rolle som yrkesutøver relatert til målet om likeverdige tjenester.
Kan reflektere over risiko for uønskede hendelser, og over egen og tjenestenes rolle i arbeid med å forebygge og følge opp risiko for uønskede
hendelser.
Kan beherske å anvende digitale verktøy til å oppdatere sin kunnskap om relevante sosialfaglige temaer.
Kan beherske å veilede brukere i bruk av digitale verktøy i velferdsforvaltningen.
Kan beherske å anvende faglig skjønn og lovverk, veiledere og retningslinjer i kartlegging og utredning av komplekse saksforhold.
Kan anvende juridisk kunnskap til å avgjøre konkrete saker, herunder å utrede og begrunne tvungne tiltak.
Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser, og hvordan sosionomer kan bidra til nytenking, tjenesteutvikling og politisk
rådgiving.
Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner.
Har innsikt i nytenkning og innovasjonsprosesser innen NAVs tjenestetilbud, barnevernet, rusomsorg og psykisk helsearbeid.
Kan planlegge og gjennomføre mestringsfremmende hjelpeprosesser med kartlegging, vurderinger og beslutninger i tråd med kunnskapsbasert
praksis.
Kan formidle faglig kunnskap og forståelse som fremmer likeverd og mangfold, og bidrar til likestilling, inkludering, mestring.
Har innsikt i hvordan lovgivning omkring tvungne tiltak i velferdstjenester gir rammer og føringer for utøvelsen av sosialt arbeid
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med arbeid med komplekse saksforhold og sammensatte problemer med andre, og gjennom dette bidra
til utviklingen av god praksis.
Kan formidle saksfremstillinger, analyser og vurderinger skriftlig og muntlig.

Type emne
Obligatorisk
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet er organisert som langsgående emne ved studiested Bodø og Levanger, og som samlingsbasert ved studiested Mo i Rana. Ved samlingsbasert
undervisning er forelesninger og seminarer integrert.
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis.
Undervisning og seminarer med fokus på anvendelse og refleksjon, og aktivitetsfag
brukes for ferdighetstrening i anvendelse av kritisk refleksjon over erfaringer fra praksis. Hensikten er å utvikle egen praksis videre, selvstendig og
sammen med andre. Det benyttes drama som uttrykksform og verktøy for refleksjon over egen profesjonsrolle og uttrykk og bevissthet om egen
rolle i gruppe med andre. Det er obligatorisk å delta i undervisning knyttet til anvendelse av fagstoff og ferdighetstreningen med bakgrunn i at å
tilegne seg nye ferdigheter krever praktisk øvelse i samspill med andre.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet

Hjelpemidler til eksamen
Muntlig eksamen gjennomføre uten hjelpemidler. Ved individuell oppgave er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke
tillatt å samarbeide ved en individuell oppgave eller hjemmeeksamen. Utfyllende informasjon om eksamen og hjelpemidler finnes i Retningslinjer for
eksamenskandidater ved Nord universitet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering:
OD1: Deltakelse i aktivitetsfag
OD2: 80% deltakelse på deler av undervisning. Oppmøte beregnes pr økt.
Muntlig eksamen. Karakter A-F. Teller 40%
Oppgave: Karakter A-F. Teller 60%

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse - deltakelse i aktivitetsfag, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Oppgave, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SA268Sv1 Velferdsforvaltning og inkludering - 30 studiepoeng.
SA269Sv1 Sosialt arbeid innenfor rusomsorg, psykisk helsevern, habilitering/rehabilitering og eldreomsorg - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum ligger i Leganto.
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Tverrprofesjonell samarbeidslæring SA270S
Emnet omhandler faglige, tverrfaglige og yrkesetiske problemstillinger
sosialarbeideren vil kunne møte i utøvelsen av faget.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
TVERRPROFESJONELL SAMARBEIDSLÆRING SA270S
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger, Mo i
Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Sandra Rosemarie Jervås
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 51 70 46
sandra.r.jervas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omhandler faglige, tverrfaglige og yrkesetiske problemstillinger sosialarbeideren vil kunne møte i utøvelsen av faget. Gjennom kurset skal
studentene øke sin kompetanse i å handle forsvarlig i møtet med mennesker i utsatte livssituasjoner og oppøve evnen til å identifisere og reflektere
over ulike dilemma de vil møte som praktikere. For å kunne bistå de som møtes i arbeidet vil det i mange situasjoner være behov for samarbeid
sammen med og på tvers av profesjoner. Utfordringer og muligheter i slikt samarbeid er i fokus i dette emnet. Kurset vil inneholde ferdighetstrening
i tillegg til forelesninger og arbeid i grupper.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern

Forkunnskapskrav
Studenten må ha bestått EX150S /EX151S / EX153S , PRA1024/ PRA 1025, SOA1000/ SOA 1001/ SOA 1002, RE120S og SOA2002 for å ta emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
Har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
Har bred kunnskap om relevante metoder og verktøy for samhandling med andre profesjonelle, brukere og pårørende.
Har bred kunnskap om velferdsstatens struktur, ansvars- og oppgavefordeling og sentrale profesjoner.
Har bred kunnskap om sentral lovgivning om samarbeid og samhandling innenfor velferds-tjenestene
Har bred kunnskap om hvordan tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid kan skje innenfor rammene av taushetsplikt.
Har kjennskap til digitale verktøy og egnet teknologi for samhandling og samarbeid.
Har kunnskap om betydningen av egen rolle, kunnskap, og arbeidsform i samarbeidsrelasjoner med andre profesjonsutøvere.
Har kjennskap til profesjonsetikk, egne verdier og hvordan de kan påvirke faglige forståelser og valg.
Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
Kan beherske å bruke digitale verktøy for å gjennomføre samarbeidsmøter.
Kan reflektere over muligheter og begrensinger ved digitale verktøy og teknologi i samhandlingsprosesser.
Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i samarbeid med andre i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.
Kan anvende faglig kunnskap til å samarbeide tverr- og flerfaglig for å avhjelpe sammensatte problemer og gi koordinert hjelp.
Kan reflektere over utfordringer og muligheter i tverrprofesjonelt samarbeid.
Kan reflektere over betydningen av organisasjoners kultur- og verdisyn, strukturer og oppgaver for tverrfaglig samarbeid
Kan reflektere over egen rolle, verdier og arbeidsform i samarbeidsrelasjoner med andre profesjonsutøvere.
Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i relevante tverrprofesjonelle og yrkesetiske problemstillinger.
Kan utveksle synspunkt på og kjennetegn ved egen og andres profesjon og kompetanse med andre, og gjennom dette bidra til utvikling av god
praksis.
Kan utveksle erfaringer om/med tverrprofesjonelt samarbeid med andre, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
Kan planlegge, lede og gjennomføre samarbeidsmøter med andre profesjonsutøvere.
Har innsikt i egne verdier og holdninger i og til tverrprofesjonelt samarbeid.
Kan formidle kunnskap om, og fremgangsmåter for, fler- og tverrprofesjonelt samarbeid muntlig og skriftlig.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Undervisning
`ansikt til ansikt`.
Les
mer om personvern
ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet undervises som langsgående emne ved studiested Bodø og Levanger og samlingsbasert ved studiested Mo i Rana. Ved samlingsbasert
organisering, er forelesninger og seminarer og ferdighetstrening integrert innenfor samlingsukene.
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Noen av
forelesningene kan holdes digitale på tvers av studiestedene.
Seminarer
brukes for trening i anvendelse av perspektiver og teori og refleksjon.
Ferdighetstrening
benyttes i praktisk trening i anvendelse av digitale verktøy som samhandlingsarena. Digital ferdighetstrening kan foregå på tvers av studiestedene.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet
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Anbefalte forkunnskaper
Ingen

Hjelpemidler til eksamen
Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell
hjemmeeksamen. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med samarbeid og diskusjon om oppgave/besvarelse som kan gi seg utslag i
likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurderinger. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et
uttrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Emnet har sammensatt vurdering bestående av:
Arbeidskrav (AK), oppgave ifm seminaraktvitet. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren.
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% deltakelse i deler av undervisningen. Obligatorisk undervisning markeres i undervisningsplan som kunngjøres i
canvas. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren. Oppmøte vurderes ut fra økter, ikke time for time.
Hjemmeeksamen, individuell - 3 dager. Vurderes etter karakterregel A-F. Teller 100/100 av karakteren.
Godkjent arbeidskrav (AK) og obligatorisk deltakelse (OD) er en forutsetning for å kunne ta hjemmeeksamen

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
SA280Sv1 Tverrfaglig profesjonslæring - 10 studiepoeng.
SA270Sv2 Tverrprofesjonell samarbeidslæring - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum vil bli publisert innen 15. oktober i det foregående semester i Leganto.
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(Praksis - studiested Bodø)

Praksis i sosiale relasjoner PRA1024
Emnet er et introduksjonskurs i praksis. Studenten skal gjennom regelmessige
møter med personer som av ulike årsaker kan erfare barrierer for sosial deltakelse,
bygge relasjoner, og bidra til økt sosial deltakelse. I møte med mennesker i praksis
øves studentenes relasjonskompetanse, forståelse av betydningen av
samfunnsdeltakelse, og sosialarbeiderens rolle i å legge til rette for og delta i
aktiviteter som fremmer sosial deltakelse. Emnet innebærer regelmessige møter og
aktiviteter med en deltaker/deltakergruppe i løpet av studiets første og andre
semester. Det må påregnes praksis på ettermiddags-/kveldstid.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
PRAKSIS I SOSIALE RELASJONER PRA1024
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk
praksisemne.

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø, Levanger og Mo
i Rana.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Emneansvarlig

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet er et innføringemne i praksis. Studenten skal gjennom regelmessige møter med personer som av ulike årsaker kan erfare barrierer for sosial
deltakelse, bygge relasjoner, og bidra til økt deltakelse. Gjennom møte med mennesker i praksis øves studentenes relasjonskompetanse, forståelse
av betydningen av samfunnsdeltakelse, og sosialarbeiderens rolle i å legge til rette for og delta i aktiviteter som fremmer sosial deltakelse. Gjennom
praksis, veiledning og skriftlige arbeider oppøver studenten sin evne til refleksjon over egen rolle, forforståelse og holdninger.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
Har bred kunnskap om forhold som kan ha betydning for sosial deltakelse og utenforskap, herunder har kunnskap om inkludering, likestilling og
ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og
alder.
Har bred kunnskap om betydningen av kommunikasjon og relasjoner for sosial deltakelse og samhandling i et samfunn preget av mangfold.
Har kjennskap til samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor.
Har kunnskap om hvordan refleksjon over egen praksis, verdier, forforståelse og holdninger kan bidra til utvikling av egen profesjonelle rolle.

Ferdigheter
Studenten:
Kan beherske å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjon til mennesker i praksis.
Kan anvende kommunikasjonsferdigheter og aktiviteter i møte med mennesker for å fremme mestring, inklusjon og sosial deltakelse.
Kan reflektere over sin egen rolle, forforståelse, verdier og holdninger i møte med mennesker som erfarer barrierer for sosial deltakelse.

Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i, og kan identifisere etiske dilemmaer og utfordringer som kan oppstå i møte mellom individuelle forutsetninger og samfunnets krav.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer fra praksis med medstudenter og faglærer, og justere egen praksis ut fra veiledning.
Kan skriftlig og muntlig formidle forståelse av betydningen av sosialt samspill og deltakelse i et samfunnpreget av mangfold, samt
sosialarbeiderens rolle i tilrettelegging for deltakelse.

Type emne
Obligatorisk praksisemne.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Omfanget av
forelesninger er begrenset.
Veiledningsseminar i grupper
har som mål å stimulere til felles refleksjon rundt faglige temaer og erfaringer fra praksis, studentenes forforståelse og holdninger. Studentene
leverer et skriftlig refleksjonsnotat før hvert veiledningsseminar, ut fra et gitt tema som er gjennomgått i pensum. Dette for å stimulere til integrasjon
mellom teori og praksis. Veiledningsseminaret tar utgangpunkt i tema for det innleverte refleksjonsnotatet.
Egenstudier
innebærer at studenten jobber med pensum knyttet til emnet og skriftlige foreberedelsesoppgaver til veieldningsseminarene.
Individuell veiledning
anvendes relatert til avsluttende refleksjonsoppgave.
Praksis
innebærer autentiske møter med mennesker som kan erfare barrierer for sosial deltakelse. Studentene får praktisk trening i kommunikasjon,
relasjonsarbeid og tilrettelegging for sosial deltakelse.
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Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Praksis
Emnet er et praksisemne som går over 1 og 2 semester.
Praksis gjennomføres langsgående i løpet av studiets første og andre semester parallelt med andre emner. Omfanget av praksisen er ca 2-3 timer
per uke fra oktober til mai. Studenter må påregne arbeid på ettermiddag/kveldstid i forbindelse med praksisen.

Eksamensbeskrivelse
Praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått. For bestått praksis må studenten ha deltatt på obligatorisk undervisning, minst to
refleksjonsseminarer med på forhånd forberedt refleksjonsnotat og ha gjennomført minst 20 regelmessige møter med deltaker i praksis. Ved ikkebestått praksis, må hele praksis tas om igjen.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
Praksis, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
Oppgave 5-6 sider, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur
Pensumlister ligger i Leganto.
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(Praksis - studiested Bodø)

Mentorskap i flerkulturell kontekst PRA1025
Emnet er et praksisemne som går over to semestre. Studenten skal gjennom
regelmessige møter med et barn bygge relasjoner, bidra til økt deltakelse, oppøve
sin kulturforståelse og evne til refleksjon over egen forforståelse og praksis.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MENTORSKAP I FLERKULTURELL KONTEKST PRA1025
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Yan Zhao
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 74 38
yan.zhao@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet er et introduksjonsemne i praksis. Studenten skal gjennom regelmessige møter med et barn bygge relasjoner, bidra til økt deltakelse og
oppøve sin kulturforståelse.Gjennom praksis, veiledning og skriftlige arbeider oppøver studenten sin evne til refleksjon over egen rolle, forforståelse
og holdninger.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid. Studentene på bachelor i barnevern har
førsteprioritet til dette emnet, men hvis det er ledige plasser kan studenter fra bachelor i sosialt arbeid få plass.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
Har bred kunnskap om forhold som kan ha betydning for sosial deltakelse og utenforskap, herunder har kunnskap om inkludering, likestilling og
ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og
alder.
Har kunnskap om sentrale begreper og perspektiver på mentorskap som metode.
Har kunnskap om barns medvirkning relatert til utvikling, modenhet og kultur.
Har kunnskap om hvordan refleksjon over egen praksis, verdier, forforståelse og holdninger kan bidra til utvikling av egen profesjonelle rolle.

Ferdigheter
Studenten:
Kan beherske å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til barn og familier.
Kan planlegge og gjennomføre aktiviteter med enkeltbarn og i gruppe for å fremme lek, læring, inkludering, medvirkning og deltakelse.
Kan anvende kommunikasjonsferdigheter i sosialt samspill, tilpasset barnets alder og modenhet.
Kan reflektere over sin egen rolle, verdier, holdninger og forforståelse i møte med barn og familier i et samfunn preget av mangfold.

Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i, og kan identifisere etiske dilemmaer og utfordringer som kan oppstå i et flerkultulturelt samfunn preget av mangfold.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer fra praksis med medstudenter og faglærer, og justere egen praksis ut fra veiledning.
Kan skriftlig og muntlig formidle formidle forståelse for betydningen av sosialt samspill og deltakelse i et samfunn preget av mangfold, samt
sosialarbeiderens rolle i tilrettelegging for deltakelse.

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Omfanget av
forelesninger er begrenset.
Veiledningsseminar i grupper
har som mål å stimulere til felles refleksjon rundt faglige temaer og erfaringer fra praksis, studentenes forforståelse og holdninger. Studentene
leverer et skriftlig refleksjonsnotat før hvert veiledningsseminar, ut fra et gitt tema som er gjennomgått i pensum. Dette for å stimulere til integrasjon
mellom teori og praksis. Veiledningsseminaret tar utgangpunkt i tema for det innleverte refleksjonsnotatet.
Egenstudier
innebærer at studenten jobber med pensum knyttet til emnet og skriftlige foreberedelsesoppgaver til veieldningsseminarene.
Individuell veiledning
anvendes relatert til avsluttende refleksjonsoppgave.
Praksis
innebærer autentiske møter med barn og familier i en flerkulturell kontekst. Studentene får praktisk trening i kommunikasjon og relasjonsarbeid
og får utfordret og oppøvd sin kulturforståelse.

Hjelpemidler til eksamen
Alle

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.
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Praksis
Praksis gjennomføres langsgående i løpet av studiets første og andre semester parallelt med andre emner. Omfanget av praksisen er ca 2-3 timer
per uke fra oktober til mai. Studenter må påregne arbeid på ettermiddag/kveldstid i forbindelse med praksisen.

Eksamensbeskrivelse
Praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått. For bestått praksis må studenten ha deltatt på obligatorisk undervisning, minst to
refleksjonsseminarer med på forhånd forberedt refleksjonsnotat og ha gjennomført minst 20 regelmessige møter med deltaker i praksis. Ved ikkebestått praksis, må hele praksis tas om igjen.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
Praksis, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
Oppgave 5-6 sider, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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(Praksis - studiested Bodø)

Praksis i sosialt arbeid PRA2050
Praksis i sosialt arbeid er et praksisemne der studenten får 20 uker praksis i
tjenester relevante for sosionomers yrkesutøvelse. I praksis får studenten erfaring
med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i
samarbeid med de som oppsøker hjelp, samt delta i samarbeidsmøter og få
kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå.
Foruten semesteravgift og pensumliteratur, kan det tilkomme noen utgifter til
transport, kost og losji. Det gis reise- og botilskudd etter egne retningslinjer.
PRAKSIS I SOSIALT ARBEID PRA2050
Studiepoeng

30,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø, Levanger, Mo i
Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Linda Sjåfjell
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 76 94
linda.sjafjell@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi studenten erfaring og forståelse for sosialt arbeid med sosiale og mellommenneskelige problemer på individ-, familie-, gruppe- og
samfunnsnivå. Heri ligger også å skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid. Praksis skal gi studenten erfaring med å etablere kontakt,
utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i samarbeid med de som søker hjelp, og tverrprofesjonelt samarbeid. Praksis bør ha elementer av
oppfølgingsarbeid, forvaltning, administrasjon, planarbeid og formidling.

Forkunnskapskrav
For å kunne starte på emnet PRA2050 må følgende emner være bestått: EX150S/EX151S, PRA1024/PRA1025, SOA1000/SOA1002 og RE120S

Kostnader
Foruten semesteravgift og pensumliteratur, kan det tilkomme noen utgifter til transport, kost og losji. Det gis reise- og botilskudd etter egne
retningslinjer.

Side 35 av 52

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har kunnskap om den aktuelle organisasjonens/institusjonens oppgaver, rolle og funksjon der han/hun er utplassert.
Har kunnskap om organisasjonens/institusjonens plass som en del av et større nettverk av velferdstjenester.
Har kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse og samspillet mellom dem har i ulike
livsfaser for individ, familie og samfunn.
Har kunnskap om tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå.
Har kunnskap om betydningen av relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter i samarbeid med brukere, pårørende og andre
profesjonelle.
Har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i sosialfaglig arbeid.
Har kunnskap om tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå.
Har bred kunnskap om betydningen av relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter i samarbeid med brukere, pårørende og andre
profesjonelle.
Har bred kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i sosialfaglig arbeid.
Ferdigheter
Studenten:
Kan beherske aktuelle metoder for å kartlegge, vurdere og fatte beslutninger i samarbeid med den som søker hjelp.
Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.
Kan beherske å planlegge og gjennomføre samarbeidsmøter.
Kan reflektere over samspillet mellom anvendelse faglig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.
Kan reflektere kritisk over egen faglige rolle og verdier i samspill med brukere/brukergrupper og ansatte og justere denne under veiledning.
Kan beherske relevante digitale kvalitetssystemer, journalførings- og dokumentasjonsverktøy.
Generell kompetanse
Studenten:
Kan planlegge og gjennomføre faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis.
Kan planlegge og gjennomføre utredninger/undersøkelser, vurderinger og fatte beslutninger i samarbeid med de som søker hjelp.
Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.
Kan planlegge og gjennomføre samarbeidsmøter.
Har innsikt i hvordan forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og personlige ferdigheter samspiller i utøvelsen av det sosiale arbeidet med
den aktuelle brukeren/brukergruppen.
Har innsikt i sosialarbeiderrollen i den aktuelle organisasjonen/institusjonen der hun/han er utplassert.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med kollegaer og praksisveileder, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
Kan dokumentere og formidle sin faglige kunnskap og vurderinger skriftlig og muntlig.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Veiledet praksis.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Veiledet praksis
Innebærer at studenten jobber med sine læringsutbytter i praksisfeltet under veiledning fra profesjonsutøvere. Praksis som læringsarena har som
intensjon å gi utvikling i kunnskap, ferdigheter og personlig kompetanse der refleksjon over egen rolle er sentral.
Egenstudier
innebærer at studenten jobber med pensum knyttet til praksisstedets aktivitet, læringsutbytte i emnet og skriftlige arbeider som skal leveres i
praksisperioden.
Individuell veiledning
fra faglærer benyttes for å støtte arbeidet med skriftlige arbeider i praksis. Skriftlige arbeider og individuell veiledning har til hensikt å bidra til
integrasjon mellom teori og praksis og stimulerer til refleksjon over profesjonsrollen og praksisutøvelse.
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Hjelpemidler til eksamen
I praksis veiledes studenten av en profesjonsutøver i sosialt arbeid.
Ved individuell oppgave (OP) er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell
oppgave eller hjemmeeksamen. Utfyllende informasjon om eksamen og hjelpemidler finnes i Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord
universitet. Studenten gis tilbud om veiledning fra faglærer på universitetet på skriftlig arbeid.

Emneevaluering
Det gjennomføres evaluering av emnet iht universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
20 uker veiledet praksis i tjenester relevant for sosionomers yrkespraksis. Studenten veiledes av en praksisveileder på praksisstedet i hele perioden,
og følges opp av en faglærer fra universitet. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement.
Det er to skriftlige arbeider knyttet til praksisperioden som vurderes til godkjent/ikke godkjent. For at praksis skal kunne vurderes til bestått, må
læringsutbytte være oppnådd, krav til tilstedeværelse i praksis oppfylt og skriftlige arbeider være godkjent.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering:
For å bestå praksis (PR) må læringsutbytte være oppnådd, krav til tilstedeværelse være oppfylt, og de skriftlige arbeidene være godkjent. Ved ikkebestått praksis, må praksis tas på nytt i sin helhet.
Oppgave (OP)

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Oppgave, individuell, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Praksis, 20 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner
SA202Sv1 Praksisstudier - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum vil bli publisert innen 15. oktober i det foregående semesteret i Leganto.
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Den sosiale kroppen SOA2003
Emnet gir bred kunnskap om kjennetegn ved det senmoderne samfunnet, og
betydningen disse samfunnsforholdene har for menneskers identitet og
selvforståelse. Det legges særlig vekt på hvordan dagens unge påvirkes av
spesifikke nåtidige samfunnstrekk, som prestasjonskultur, kjønnsnormer, utydelige
verdier og flytende relasjoner. Sentralt i emnet står forholdet mellom helse, kjønn,
kropp og samfunn, med særlig vekt på spiseforstyrrelser og selvskading.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
DEN SOSIALE KROPPEN SOA2003
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger og Mo
i Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Hilde Berit Moen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 73 49
hilde.b.moen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette er et teoretisk emne. Emnet tilbys studenter på bachelor i sosialt arbeid og barnevern, siste studieår.

Forkunnskapskrav
I fulltids studieprogram (BASOA og BABEV); Alle emner på 1. og 2. studieår må være bestått for å kunne ta emnet.
I deltid studieprogram (BASOAH); Alle emner i de seks første semestrene foruten SA270S, må være bestått for å kunne ta emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
Har bred kunnskap om sentrale sosiologiske og psykologiske teorier om kjennetegn ved dagens senmoderne samfunn og hvordan disse bidrar til
å forme selvbilde, kroppsbilde og identitet.
Har bred kunnskap om spiseforstyrrelser og selvskading blant barn, unge og voksne
Har kunnskap om kjønn, identitet, kroppsbilde, kroppspress og prestasjonspress
Har kunnskap om følelser/emosjoner og selvfølelse
Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene spiseforstyrrelser og selvskading
Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende senmoderne sosiologiske og psykologiske teorier og perspektiver til å analysere og forstå identitet, helse, kropp og følelser
Kan reflektere over hvordan kunnskap om identitet, helse, kjønn og kropp konkret kan anvendes i sosialt arbeid med spiseforstyrrelser og
selvskading
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon, forskning og annet fagstoff om identitet, helse, kropp og følelser
Kan beherske relevante sosialfaglige metoder, teknikker og uttrykksformer som anvendes i arbeid med spiseforstyrrelser og selvskading.
Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i sosiologiske teorier om det senmoderne samfunnet, helsesosiologi, følelsenes sosiologi, samt psykologiske perspektiver
omhandlende den sosiale kroppen
Har innsikt i den senmoderne kulturens spesifikke kjennetegn og fordringer, og hvordan den sosiale kroppen formes i møte med disse
forventningene
Kan formidle relevante sosiologiske og sosialfaglige problemstillinger og løsninger knyttet til den sosiale kroppen både skriftlig og muntlig
Kan utveksle synspunkt om hvordan kunnskap om den sosiale kroppen har relevans for praksisfeltet sosialt arbeid og barnevern, og arbeid med
spiseforstyrrelser og selvskading i særdeleshet.

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Forelesningene kan
holdes digitalt på tvers av studiestedene.
En kombinasjon av student- og lærerstyrt seminar
benyttes for å gi studentene mulighet til å bearbeide fagstoff i samhandling med medstudenter og fagansatte, der alle bidrar aktivt til innholdet.
Studentene arbeider i grupper med en selvvalgt oppgave innenfor emnets tema, før flere grupper samles i et felles seminar ledet av begge faglærere
der gruppene presenterer for hverandre og seminarlærere leder en felles diskusjon og oppsummering.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid i forbindelse med forelesninger, tilegnelse av pensum og individuelle
oppgaver. Det forventes at studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Hjelpemidler til eksamen
Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell
hjemmeeksamen. Utfyllende informasjon om eksamen og hjelpemidler finnes i Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering bestående av:
Obligatorisk deltakelse (OD), oppmøte minimum 80 prosent på deler av undervisning. Obligatorisk undervisning markeres i undervisningsplan som
kunngjøres i canvas. Teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent. Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen Individuell.
Hjemmeeksamen (HJ) - Individuell (1 uke) teller 100/100 prosent av karakteren, karakterregel A-E, beste A, ikke bestått F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum 80% på seminarer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell.
Hjemmeeksamen - individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum vil bli publisert innen 15. oktober i det foregående semester.
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Sosialt arbeid i skolen SOA2004
Emnet gir en fordypning i ulike roller og oppgaver sosialarbeidere kan ha i skolen
på barne-, ungdoms- og vidergående trinn, samt og hvilke måter sosialt arbeid kan
utøves på.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
SOSIALT ARBEID I SKOLEN SOA2004
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger, Mo i
Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Terje Jostein Halvorsen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 73 19
terje.j.halvorsen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en fordypning i ulike roller og oppgaver sosialarbeidere kan ha i skolen på barne-, ungdoms- og videregående trinn, samt hvilke måter
sosialt arbeid kan utøves på.

Adgangsregulering
Valgemne for studenter på Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern

Forkunnskapskrav
I fulltids studieprogram (BASOA og BABEV); Alle emner på 1 og 2 studieår må være bestått for å kunne ta emnet.
I deltid studieprogram (BASOAH); Alle emner i de seks første semesterne foruten SA270S, må være bestått for å kunne ta emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har bred kunnskap om skolens som samfunnsinstitusjon og dens betydning for sosialisering, inkludering, sosial ulikhet og marginalisering.
Har bred kunnskap om skolens organisering; lovverk, profesjoner, undervisningsformer og hjelpetjenester
Har kunnskap om psykologiske teorier om utvikling; kognitiv, språklig, motorisk og sosial.
Har kunnskap om sosiologiske teorier om moderne barndom og ungdom
Har kunnskap om eksternaliserende vansker som utagering, hærverk og mobbing, mulige årsaker og mulige konsekvenser på kort og lang sikt,
samt mulige hjelpetiltak
Kan oppdatere sin kunnskap om internaliserende vansker som angst, depresjon, skolevegring, mulige årsaker og mulige konsekvenser på kort og
lang sikt og mulige hjelpetiltak
Har kunnskap om skolefaglige utfordringer og drop-out, mulige årsaker og mulige konsekvenser på kort og lang sikt, samt mulige hjelpetiltak
Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende relevant kunnskap til å identifisere ulike typer av problemer på individ-, gruppe- institusjon- og samfunnsnivå
Kan beherske aktuelle forklaringer av psykologisk, pedagogisk eller sosiologisk art.
Kan reflektere over utfordringer og muligheter i samarbeidsrelasjoner mellom ulike profesjoner i skolen.
Kan anvende relevant kunnskap for å gjennomføre forebyggende tiltak og tiltak i forhold til etablerte problemer, selvstendig og sammen med
andre.
Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i og kan reflektere over sosialarbeideres rolle og arbeidsmåter i skolen
Kan planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med lærere, skolehelsetjeneste og andre tjenester for barn og unge

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Forelesningene kan
holdes digitalt på tvers av studiestedene.
En kombinasjon av student- og lærerstyrt seminar
benyttes for å gi studentene mulighet til å bearbeide fagstoff i samhandling med medstudenter og fagansatte, der alle bidrar aktivt til innholdet.
Studentene arbeider i grupper med en selvvalgt oppgave innenfor emnets tema, før flere grupper samles i et felles seminar ledet av en faglærer der
gruppene presenterer for hverandre. Seminarene gjennomføres som to samlinger over tilsammen en uke på hvert studiested
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant/penn

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en
del av universitetets kvalitets sikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Emnets vurderingsform består av sammensatt vurdering;
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% deltakelse i deler av undervisning. Oppmøte beregnes pr økt. Obligatorisk undervisning markeres i
undervisningsplan som kunngjøres i canvas. Karakterregel godkjent/ikke godkjent.
Arbeidskrav (AK), muntlig fremlegg. Karakterregel godkjent/ikke godkjent.
Skoleeksamen (SK). Karakterregel A-F. Teller 100/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum 80% på deler av undervisning, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav - muntlig presentasjon, 30 minutter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum vil publiseres medio juni i forgående semester.
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Funksjonshemmede og samfunn SOA2005
Kort introduksjon Emnet omhandler sentrale tema for arbeid med
funksjonshemmede, som nedbygging av barrierer, FN`s menneskerettigheter,
lovverk, arbeid og sysselsetting, levekår, diskriminering, inkludering, aktivitet og
deltakelse. Sentrale begreper og teorier om ulike måter å betrakte
funksjonshemming på, vil belyses. Sosialarbeiderens rolle, arbeidsoppgaver ogmetoder i ulike praksis-sammenhenger tematiseres og diskuteres.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
FUNKSJONSHEMMEDE OG SAMFUNN SOA2005
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger og Mo
i Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Jan-Kåre Breivik
Emneansvarlig
Professor
+4774022729
jan-kare.breivik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omhandler sentrale tema for arbeid med funksjonshemmede, som nedbygging av barrierer, FN`s menneskerettigheter, lovverk, arbeid og
sysselsetting, levekår, diskriminering, inkludering, aktivitet og deltakelse.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav
I fulltids studieprogram (BASOA og BABEV); Alle emner på 1 og 2 studieår må være bestått for å kunne ta emnet.
I deltid studieprogram (BASOAH); Alle emner i de seks første semesterne foruten SA270S, må være bestått for å kunne ta emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har bred kunnskap om ulike forståelser av funksjonshemming.
Har bred kunnskap om samfunnsarbeid, saksbehandling og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer
Kan oppdatere sin kunnskap om FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse og relevante lover.
Har kunnskap om utvikling av politikk av særlig relevans for personer med funksjonsnedsettelse.
Har kunnskap om habiliterings og rehabiliteringstjenester.
Har kjennskap til nasjonal og internasjonal forskning på funksjonshemmedes levekår.
Ferdigheter
Studenten:
Kan reflektere over hvordan ulike forståelser av funksjonshemming innvirker på organisering, tilrettelegging og innhold i ulike tjenester
Kan finne, vurdere og henvise til innhold i FN konvensjonen og sosialpolitiske målsettinger og relater dette til problemstillinger sosialt arbeid på
ulike områder.
Kan anvende kunnskap om FN konvensjonen, eksisterende lovgivning og politiske målsettinger i utøvelse og utvikling av tjenester.
Kan anvende relevant kunnskap til å støtte mennesker med funksjonsnedsettelser til å kunne leve gode liv i tråd med egne preferanser.
Kan anvende relevant kunnskap for å få endret funksjonshemmende barrierer i samfunnsinstitusjoner og i samfunnet generelt.
Generell kompetanse
Studenten:
Har innsikt i hvordan samspillet mellom den enkeltes forutsetninger og krav fra miljø har betydning for den enkeltes funksjonshemming og
hvordan gapet her kan minskes.
Har innsikt i samarbeid med andre profesjonelle og de berørte og deres organisasjoner om utvikling av tjenester.
Har utveksle synspunkter og erfaringer om hvordan støtte den enkelte og grupper til å kunne ta beslutninger selv.

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Forelesningene kan
holdes digitalt på tvers av studiestedene
En kombinasjon av student- og lærerstyrt seminar
benyttes for å gi studentene mulighet til å bearbeide fagstoff i samhandling med medstudenter og fagansatte, der alle bidrar aktivt til innholdet.
Studentene arbeider i grupper med en selvvalgt oppgave innenfor emnets tema, før flere grupper samles i et felles seminar ledet av en faglærer der
gruppene presenterer for hverandre. Seminarene gjennomføres som to samlinger på hvert studiested.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Hjelpemidler til eksamen
Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell
hjemmeeksamen. Utfyllende informasjon om eksamen og hjelpemidler finnes i Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.
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Eksamensbeskrivelse
Emnets vurderingsform består av sammensatt vurdering;
Obligatorisk deltakelse (OD), 80% deltakelse i deler av undervisning. Oppmøte beregnes pr økt. Obligatorisk undervisning markeres i
undervisningsplan som kunngjøres i canvas.
Hjemmeeksamen (HJ). 1 uke. Teller 100/100. Karakterregel A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum 80% på deler av undervisning, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - individuell.
Hjemmeeksamen - individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum vil bli publisert medio november i det foregående semesteret.
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Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt
perspektiv SOA2006
Emne gir studentene kunnskap om migrasjon, mangfold og flerkulturelle samfunn,
og dypere forståelse om hvordan sosiale endringer som følge av globale
migrasjoner påvirker sosialfaglig praksis i en norsk kontekst, særlig arbeid med
voksne, barn og familier med innvandrings- eller etnisk minoritetsbakgrunn.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SOSIALT ARBEID I FLERKULTURELT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV SOA2006
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger, Mo i
Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Emma Seyram Hamenoo
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
75 51 74 50
emma.s.hamenoo@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir studentene kunnskap om migrasjon, mangfold og flerkulturelle samfunn, og dypere forståelse av hvordan sosiale endringer som følge av
globale migrasjoner påvirker sosialfaglig praksis i en norsk kontekst, særlig arbeid med voksne, barn og familier med innvandrings- eller etnisk
minoritetsbakgrunn. Videre skal emnet introdusere hvordan sosialt arbeid og velferdspraksis gjøres i andre kulturelle og institusjonelle kontekster.
Emnets hovedspråk er norsk, men deler av undervisningen og pensum vil gis på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Adgangsregulering
Tilbys som valgemne til studenter på bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern i siste studieår

Forkunnskapskrav
Det forutsettes at tilstrekkelig antall studenter har valgt emnet for at emnet skal kjøres.
I fulltids studieprogram (BASOA og BABEV); Alle emner på 1 og 2 studieår må være bestått for å kunne ta emnet.
I deltid studieprogram (BASOAH); Alle emner i de seks første semesterne foruten SA270S, må være bestått for å kunne ta emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studentene har:
Har bred kunnskap om kultur, identitet og konstruksjon av ‘vi’ og ‘de andre’
Har bred kunnskap om Innvandrings- og integreringspolitikk og praksis: ordninger og systemer
Har kunnskap om velferdsstatens kulturelle og ideologiske grunnlag
Har kunnskap om etnisk mangfold: majoritet- minoritetsrelasjoner og rasialisering .
Har kunnskap om språk, tolk og tolkning
Har kjennskap til ulike roller familien har i forhold til velferdspraksis i ulike kulturelle kontekster
Har kjennskap til ulike institusjonelle og kulturelle kontekster for sosialt arbeid
Ferdigheter
Studentene:
Kan reflektere over hvordan ens egne verdier, normer og holdninger påvirker forståelser og samhandlinger i sosialfaglige arbeid med flerkulturelle
problemstillinger.
Kan anvende relevant kunnskap til å analysere strukturelle og individuelle maktrelasjoner
Kan beherske en kultursensitiv tilnærming i yrkespraksis
Kan beherske å samhandle og kommunisere ved hjelp av tolk
Kan reflektere kritisk over, hvordan etiske krav og retningslinjer utfordres i et flerkulturelt om internasjonalt perspektiv.
Generell kompetanse
Studentene:
Har innsikt i ulike typer utfordringer i arbeid med voksne, barn og familier med innvandrings- eller etnisk minoritetsbakgrunn.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer om flerkulturelle problemstillinger og tema med andre fagpersoner og gjennom dette bidra til utvikling av
god praksis.
Har innsikt i hvordan sosialfaglig praksis (social work) er formet av ulike institusjonelle og kulturelle kontekster.

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til temaene som inngår i emnet, belyse pensum og synliggjøre koblinger mellom teori og praksis. Forelesningene kan
holdes digitalt på tvers av studiesteden
En kombinasjon av student- og lærerstyrt seminar
benyttes for å gi studentene mulighet til å bearbeide fagstoff i samhandling med medstudenter og fagansatte, der alle bidrar aktivt til innholdet.
Studentene arbeider i grupper med en selvvalgt oppgave innenfor emnets tema, før flere grupper samles i et felles seminar ledet av en faglærer der
gruppene presenterer for hverandre.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig med forberedelser og etterarbeid til forelesninger, pensum og individuelle oppgaver. Det forventes at
studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Hjelpemidler til eksamen
Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell
hjemmeeksamen. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med samarbeid og diskusjon om oppgave/besvarelse som kan gi seg utslag i
likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurderinger. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et
uttrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.
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Eksamensbeskrivelse
Emnets vurderingsform består av sammensatt vurdering; obligatorisk deltakelse (OD), arbeidskrav (AK) (muntlig presentasjon), og hjemmeeksamen
(HJ) tre dager .
Hjemmeeksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Vurderingsordning

Pensumlitteratur
Pensum vil bli publisert innen 15. oktober i det foregående semester.
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Bacheloroppgave, sosialt arbeid SA205S
Bacheloroppgaven skrives med bakgrunn i empirisk materialet hentet fra det
sosialfaglige feltet, og problemstillingen skal være relevant for sosialt arbeid.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
BACHELOROPPGAVE, SOSIALT ARBEID SA205S
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø, Levanger og Mo
i Rana

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Daniel Albert Weiss
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4775517412
daniel.weiss@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studentene skal i en prosjektperiode gjennomføre en undersøkelse som skal presenteres i en skriftlig oppgave. Oppgaven skrives med bakgrunn i
empirisk materiale hentet fra det sosialfaglige feltet. Empirien kan innhentes ved bruk av kvalitative intervjuer eller feltarbeid, kvantitative
undersøkelser eller litteraturstudie. I oppgaven skal det gjøres rede for fagområde, problemstilling, metoder, analyse, funn og drøfting. Oppgaven
leveres som et gruppearbeid hvor 2-3 studenter arbeider sammen, evt. som et individuelt arbeid dersom særlige hensyn taler for det. Tema og
problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med veileder, og må være relevant for sosialt arbeid som fagfelt og praksis. Forut for
prosjektperioden arrangeres det forelesninger hvor studentene introduseres for arbeidet som skal gjøres i prosjektperioden. Oppgavene må ikke
overskride 30 sider tekst for gruppeoppgave, eventuelt 20 siders tekst for individuelle oppgaver. Referanser og vedlegg kommer i tillegg.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid

Forkunnskapskrav
Må ha studierett på bachelor i sosialt arbeid ved studiested Bodø, Levanger eller Mo i Rana.
Studenten må ha bestått EX150S /EX151S / EX153S , PRA1024/ PRA 1025, SOA1000/ SOA1002, RE120S, MET2003, PRA2050 og SOA2002 for å ta
emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har bred kunnskap om prosessen med å skrive en vitenskapelig oppgave.
Kan oppdatere sin kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode
Har bred kunnskap om sosialt arbeid som fagområde
Kan oppdatere sin kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor et valgt temaområde, med særlig vekt på praksisnær forskning.
Har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, sikker digital lagring av opplysninger, personvern og meldeplikt.
Har kunnskap om hvordan systematisk innhenting og vurdering av forsknings- erfarings og brukerkunnskap kan bidra til fagutvikling og
kunnskapsbasert praksis.
Ferdigheter
Studenten:
Kan beherske å utforme og avgrense et temaområde og en problemstilling innenfor sosialt arbeid som fagområde.
Kan anvende samfunnsvitenskapelige metoder i et systematisk arbeid med å belyse en valgt problemstilling.
Kan finne, vurdere og henvise til relevant litteratur og kunnskap, og fremstille dette slik at det belyser en valgt problemstilling.
Kan beherske digitale verktøy i arbeid med datainnsamling og analyse.
Generell kompetanse
Studenten:
Kjenner til nytenking, fagutvikling og innovasjonsprosesser innen fagområdet sosialt arbeid.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i valgt temaområde, og bidra til utvikling av god praksis.
kan planlegge og gjennomføre prosessen med bacheloroppgaven, med bruk av samfunnsvitenskapelig metode og i tråd med forskningsetiske
standarder.
Kan formidle problemstillinger, analyser, drøftinger og løsninger skriftlig.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
brukes til å gi en introduksjon til arbeidet med bacheloroppgaven som skal gjøres i en prosjektperiode
Veiledning
i små grupper på 2-3 studenter, evt. individuell veiledning eller benyttes for å gi studenten bistand til å utvikle ferdigheter i skriftlig og muntlig
formidling.
Egenstudier
innebærer at studentene jobber selvstendig eller i små grupper på 2-3 studenter i arbeidet med anvendelse av pensum og kunnskap i forbindelse
med bacheloroppgaven. Det forventes at studenten legger en plan for eget arbeid med emnet.

Anbefalte forkunnskaper
Ingen

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler
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Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Praksis
Ingen

Eksamensbeskrivelse
Bacheloroppgaven kan skrives på norsk (eller annet skandinavisk språk) eller engelsk.

Vurderingsordning
Oppgave, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
SA205Sv1 Bacheloroppgave, sosialt arbeid - 10 studiepoeng.
SA266Sv1 Bacheloroppgave - 10 studiepoeng.
SA203Sv1 Bacheloroppgave, barnevern - 10 studiepoeng.
SA203Sv2 Bacheloroppgave, barnevern - 10 studiepoeng.
SA257Sv1 Bacheloroppgave - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum vil bli publisert innen 15. oktober i det foregående semester.

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

Side 52 av 52

