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2-års rapport for 2011-2013 

Norge 

 
Utdanningsinstitusjoner 
 

I Norge tilbyr følgende 13 studiesteder utdanning i sosialt arbeid på ett eller flere nivå: 

Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF): www.hisf.no; Høgskolen i Bergen(HiB):www.hib.no, 

Høgskolen i Finnmark (HiF): www.hifm.no; Høgskolen i Lillehammer (HiL): www.hil.no; 

Høgskolen i Oslo(HiO) www.hio.no, Universitetet i Stavanger( UiS) www.uis.no,    

Høgskolen i Østfold, Fredrikstad(HiØ): www.hiof.no; Diakonhjemmet Høgskole(DHS) 

www.diakonhjemmet.no, Universitetet i Nordland, Bodø: www.uin.no; Høgskolen i Volda ( 

HVO): www.hivolda.no, Høgskolen i Sør Trøndelag(HiST) www.hist.no, Universitetet i 

Agder(UiA): www.uia.no, Norges tekniske naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

Trondheim, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap; www.ntnu.no/ish. Som det framgår 

blir utdanning i sosialt arbeid både tilbudt ved Høgskoler og Universitet. Det er grunn til å 

merke seg at 3 av universitetene har utviklet seg fra Høgskoler til Universitet i løpet av de 

siste årene,(UiN, UiS, UiA). 

 

Utdanningsnivå 

Alle studiesteder unntatt ett (NTNU) tilbyr utdanning på Bachelor nivå. Ved 12 av 

studiestedene tilbys en eller flere mastergrader relevant for sosialt arbeid. Fra høsten 2013 vil 

alle studiestedene kunne gi tilbud på masternivå. Mastergradene har forskjellig innretning og 

tilbys ofte i samarbeid med flere utdanninger. Ved 6 av studiestedene tilbys utdanning på 

Dr.grads nivå (NTNU, HiO, UiS HiL, UiN, DHS). Ved noen av studiestedene blir både 

Bachelor og Mastergrader tilbudt som deltidsstudier. De fleste utdanningssteder gir også et 

variert tilbud av videreutdanninger. 

 

Utdanningslengde 

Bachelor i sosialt arbeid teller 180 studiepoeng og går over 3 år. Ved fullført utdanning får 

man yrkestittel sosionom. Den medfører ikke autorisasjon, men det arbeides for å oppnå dette. 

Mastergrader teller 120 studiepoeng og går over 2 år. Phd. graden teller 180 studiepoeng og 

går over 3 år. Studielengde er beregnet ut fra heltidsstudier.  

 

http://www.hisf.no/
http://www.hib.no/
http://www.hifm.no/
http://www.hil.no/
http://www.hio.no/
http://www.uis.no/
http://www.hiof.no/
http://www.diakonhjemmet.no/
http://www.uin.no/
http://www.hivolda.no/
http://www.hist.no/
http://www.uia.no/
http://www.ntnu.no/ish
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Opptak til Bachelor i sosialt arbeid 

Det er nasjonalt samordnet opptak av studenter til Bachelorgrad i sosialt arbeid. Studiet krever 

studiekompetanse og søkerne konkurrerer på grunnlag av studiepoeng. I tillegg kan søkere bli 

vurdert ut fra realkompetanse. Det innebærer at studentene skal være over 25 år, ha mer enn 5 

års relevant arbeidserfaring og dokumentert kunnskap i engelsk og norsk. I 2012 ønsket ca. 9 

% av søkerne slik vurdering. Ved en av skolene reserveres 20% av studieplassene for søkere 

med interkulturell og internasjonal bakgrunn.  

 

I 2011 var det 7003 kvalifiserte søkere til sosionomstudiet, hvorav 1365 fikk tilbudt 

studieplass. Myndighetenes planlagte studieplasser var 797. I 2012 var det 6917 kvalifiserte 

søkere, hvorav 1302 ble tilbudt plass. Myndighetenes planlagte studieplasser i 2012 var på 

760 (www.samordnaopptak.no). Dette viser en svak nedgang både i søkertall og tilbudte 

studieplasser. 

 

Vurdering av studenters egnethet 

Alle studenter må fremskaffe vandelsattest/straffeattest/politiattest ved opptak. Slik attest av 

ny dato må også framskaffes i forkant av praksisperioder. Hver skole har oppnevnt en 

skikkethetsnemnd for å sikre skikkethetsvurdering og personlig egnethet i løpet av 

studietiden. 

 

Utdanningspolitiske trender for utdanning i sosialt arbeid 

Norske utdanningsmyndigheter har på flere områder fulgt opp beslutninger om endringer i 

høyere utdanning i tråd med visjonene i Bolognaerklæringen
1
. I 2001 ble Kvalitetsreformen 

vedtatt og senere iverksatt i 2003. Den var både en studiereform og en styringsreform som 

blant annet medførte et nytt gradssystem, tettere oppfølging av studenter og fokus på 

læringsutbytte gjennom nye eksamens og evalueringsformer. Sistnevnte er senere oppfulgt av 

et nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk som ble innført ved alle utdanninger fra og med høsten 

2012. I kjølvannet av Kvalitetsreformen ble NOKUT; nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, 

etablert. De er et uavhengig faglig organ under Kunnskapsdepartementet som skal kontrollere 

og stimulere kvalitet i utdanning. NOKUT’s kriterier for akkreditering av utdanninger og krav 

til fagpersonalets formelle kvalifikasjoner i form av førstestillings- og professorkompetanse, 

                                                 
1
Mellom 2000 – 2008 var det i alt 3 offentlige utredninger om høyere utdanning (NOU’er) i Norge ( 2000-2003- 

2008)  

http://www.samordnaopptak.no/
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har siden understreket føringer om «akademisk drift» ved høgskolene. Det innebærer at stadig 

flere høyskoler ønsker å forske og undervise på høyere nivå (både Master og Phd i tillegg til 

Bachelor) og flere har en visjon om universitetsstatus. Eksternfinansiering til forskning og 

incentivmidler på personnivå har trukket i samme retning (NOU 2008:3,46).  

 

SIU, senter for internasjonalisering av utdanning er et statlig forvaltningsorgan som også ble 

etablert i kjølvannet av Kvalitetsreformen. Dette senteret har som mål å fremme 

«internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innen utdanning». 

Allerede før Kvalitetsreformen var internasjonalisering godt i gang innen både Høyskole og 

Universitetssektoren. Nå ble sektoren utfordret til å standardisere sine aktiviteter og gjøre 

disse mer tilgjengelige i utdanningsmarkedet.  Det er også grunn til å merke seg at de nye 

standardene først og fremst reflekterte det som hadde vært praksis innen universitetene, som 

for eksempel samarbeid om teoretiske prosjekt over lengre perioder (Tjomsland 2004). 

Mellom annet gjenspeiles det i tilskuddsordningene der incentivmidler bare gis til mobilitet på 

minimum 3 måneder. Tjomsland (op.cit.) forutså at særlig høyskolene kunne bli stilt overfor 

store krav til omstilling av internasjonalisering dersom denne var basert på kortere 

utvekslingsprogram, ofte til land utenfor Europa. Ved Bachelor utdanningene har aktiviteten 

til en viss grad endret karakter, først og fremst gjennom større grad av formalisert samarbeid 

vis a vis praksisfelt og studiesteder (Se nedenfor om internasjonalisering).  

 

I 2012 ble en ny St.melding om Velferdsutdanninger (St.meld.13 2011-2012) lagt fram. 

Denne meldingen legger føringer for at Bachelorutdanningen i sosialt arbeid skal beholde 

utdanninger som en generalistutdanning og at spesialisering skal komme på Masternivå. Et 

annet viktig trekk er at denne Stortingsmeldingen framhever betydningen av det sosiale og 

sosialt arbeid i en tid der disse begrepene er blitt svekket i det sosialpolitiske feltet.
2
     

 

Økonomiske rammer 

Sosialarbeiderutdanningene finansieres gjennom statlige overføringer; beregnet ut fra blant 

annet antall studenter som tar eksamen, produksjon av forsknings- og utviklingsarbeid og 

internasjonal virksomhet. Innen høgskole og universitetssektoren beregnes tilskudd ut fra 

forskjellige kostnadskategorier. Sosionomutdanningene er kategorisert i laveste gruppe F som 

blir anvendt for teoretiske studier ved Universitetet. Varierte gruppearbeid og 

                                                 
2
 I noen av de rammevilkårene som er vesentlig i faget sosialt arbeid forsvinner det sosiale. NAV reformen er et 

eksempel. De sosiale begrunnelsene for tiltak blir utydeligere, både innen NAV systemet og Barnevernet  
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ferdighetstreningsopplegg blir dermed i liten grad kompensert for i kostnadsgrunnlaget. Dette, 

i tillegg til fagpersonalets økte fokus på forskning og fagutdanning, har bidratt til at 

ferdighetstrening, smågruppeundervisning og tett oppfølging av studenter må begrenses eller 

ivaretas av eksterne lærere på grunn av kapasitetsvansker. Det er dermed stort behov for å få 

kostnadsgrunnlaget oppjustert slik at de økonomiske rammene styrkes og kvalitet i 

undervisningstilbudet sikres.  

 

Rammeplan for innhold i Bachelorutdanningene 

Med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om Universiteter og Høyskoler, har Utdannings- og 

forskningsdepartementet utarbeidet Forskrift og Rammeplan for sosionomutdanningen av 1. 

desember 2005. Rammeplanens generelle del er felles for flere 3-årige høgskoleutdanninger i 

helse- og sosialfag.3 Rammeplanene er nasjonale og inneholder mål for hva utdanningene 

skal kvalifisere til, omfang og faginnhold og gir retningslinjer for vurderingsordninger og 

arbeids og studieformer. Hvert utdanningssted utarbeider fagplaner på basis av rammeplanen, 

og skal beskrive faglig innhold ut fra hoved- og delemner i rammeplanen, og gi et utfyllende 

bilde av emnene. Dessuten skal arbeids- og undervisningsformer beskrives, likeledes 

vurderingsformer og krav til eksamen. Godkjente fagplaner sendes NOKUT, som også fører 

tilsyn ved de forskjellige lærestedene. Alle skolene som utdanner på Bachelornivå tilbyr en 

generalistutdanning med tematikk i henhold til Rammeplanen. I tillegg tilbyr flere av skolene 

fordypningskurs i henhold til varierte fokus som for eksempel storbyproblematikk, 

mangfoldsproblematikk, internasjonalt sosialt arbeid, globaliseringsperspektiver, rus, 

nettverksarbeid.  En skole har fordypningskurs i diakoni.  

Selv om det er innført felles rammeverk, er det er likevel store variasjoner i organisering og 

emneinnhold ved de forskjellige lærestedene. Noen tilbyr tverrfaglige emner med felles fokus. 

Andre tilbyr emner med fagbaserte emner, mens flere har en kombinasjon av disse. Ved noen 

læresteder er emnene både obligatoriske og valgfrie, ved andre kun obligatoriske. 

Departementet har i kjølvannet av St.meld. 13 varslet en omfattende gjennomgang av 

profesjonsutdanningene for å kartlegge likheter og forskjeller. 

 

 

                                                 
3
 Høgskoleutdanningene i helse- og sosialfag har gjennomgått store forandringer de siste tiårene. Fra å være 

enkeltstående utdanninger med forskjellig opphav , historiske tradisjoner og utviklingsforløp samt få 

forbindelseslinjer, er de gradvis ført inn under samme regelverk. De er delvis samlokalisert og mer samordnet 

enn før(Rammeplanen av 2005:3).   
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Undervisningsformer 

Ved Bachelor utdanningene vektlegges undervisningsformer som veksler mellom 

forelesinger, seminarer, ferdighetstrening, debatter, bruk av IKT, prosjekt og praksisstudier. 

Studentaktive læringsformer har høy prioritet. Erfaringer fra samhandling i grupper som skal 

fremme bevissthet om egne holdninger og utvikle personlige kompetanse blir også vektlagt.  

 

I følge rammeplanen skal praksisstudier og ferdighetstrening utgjøre til sammen 42 

studiepoeng hvorav 30 studiepoeng skal være i samarbeid med brukere/klienter. Disse 

undervisningsformene skal bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis, 

samt utvikle studentenes kunnskap og kompetanse gjennom egne erfaringer. Ved noen skoler 

går ferdighetstrening som en rød tråd i flere av kursene, mens andre konsentrerer denne 

undervisningen i enkelte emner. Praksisstudiene blir også organisert på forskjellige måter. De 

fleste skolene har to perioder, mens noen har bare en periode.  

 

Prosjektarbeid i grupper blir også vektlagt. Da studerer studentene variert tematikk relevant 

for sosialt arbeid. I slike opplegg utvikler de problemstillinger som også medfører at de 

kontakter praksisfeltet enten i Norge eller i andre land, for å innhente kunnskap.  

 

Vurderingsordninger 

Når det gjelder vurderingsordninger framhever Rammeplanen (2005:31) følgende: 

Vurderingsordningene skal ha som mål å gi høgskole og student informasjon om studieforløp 

og studiefremgang, og sikre offentlighet og brukere at studentene har tilegnet seg de 

kvalifikasjoner rammeplanen beskriver som nødvendige for yrkespraksis. Videre blir det 

understreket at vurderingene skal omfatte både studentens læreprosess og studieresultat. Det 

innebærer at vurderinger blir foretatt gjennom hele studieforløpet og tilpasset den faglige 

progresjonen. Ved de forskjellige studiesteder blir forskjellige vurderingsordninger benyttet 

som: oppgaveskriving, skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener, mappeeksamen, 

hjemmeeksamen med muntlig høring, prosjektarbeid med gruppeframlegg, bacheloroppgave 

individuell eller i gruppe, individuell fordypningsoppgave. Med tilpasningen til 

Kvalifikasjonsrammeverket er det slått fast at læringsutbyttet kontinuerlig skal måles ved 

hjelp av avsluttende eksamener etter hvert emne. Hvorvidt disse føringene kan bidra til å 

fragmentere læringsmålene og gå på bekostning av å skape helhet og sammenheng gjenstår og 

se.  
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Universitets og Høyskolerådet (UHR) har foretatt undersøkelser om karakterfastsetting i helse 

og sosialarbeiderutdanningene i perioden 2004-2011. Det er nå varslet en gjennomgang av 

karakterfastsetting og skikkethetsvurdering i høyere utdanning med mål om en mer helhetlig 

og målrettet bruk av disse undersøkelsene  

 

Internasjonalisering  

Undervisningsstedene har bredt samarbeid med partnere innen både Norden, Europa og 

utenfor Europa. Ved flere av utdanningene velger ca. 10-15% internasjonale praksisstudier. 

Ved en av skolene drar over 50 % av studentene hvert år til land utenfor Europa i forbindelse 

med sine prosjektstudier (HiST). Et økende antall studenter tar også deler av det teoretiske 

studiet utenlands.  

 

Noen utdanninger tilbyr emner og hele semester på engelsk, både på Bachelor og Masternivå. 

Noen studiesteder organiserer også praksistilbud for utenlandske studenter. Noen av 

utdanningsstedene har som følge av langvarig samarbeid utviklet en felles Master med 

partnere både i og utenfor Europa (UiN,UiS). En av disse er finansiert gjennom Erasmus 

Mundus programmet (UiS).  

 

Felles prosjekt med partnere i land utenfor Europa er vanskeligere å etablere på Bachelornivå 

på grunn av færre tilskudds muligheter. På tross av dette tilbyr partnere i land i Sør både 

praksis og studieplasser til våre studenter.  

 

Forskning og fagutvikling  

Undervisning på både Bachelor og Mastergrads nivå skal være forskningsbasert. Økte krav 

om egen forskningsaktivitet ved Bachelorutdanningene har medført økt prioritering av 

aktivitet også på dette området. Forsknings og fagutviklingsstrategier blir utformet ved de 

forskjellige lærestedene, og forskningsprosjekter igangsatt. Samarbeidsprosjekter på tvers av 

lærestedene blir også utviklet.  


