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Tverrfaglig videreutdanning i sosial kompetanse 

1. Bakgrunn og innhold i studiet 

 
Sosial kompetanse har blitt et sentralt begrep for å forstå og forklare samhandling, atferd og 
sosial fungering. Barn og unge skal kunne mestre tilpasning og omstilling for å møte ulike 
krav og forventninger. Denne ferdigheten er sentral for deltakelse på ulike arenaer og 
sammenhenger i livet, og vurderes som sentralt for god folkehelse. 

Sosial kompetanse kan læres og den kan utvikles videre. Barn og unge som med mangler i 
slik kompetanse, kan falle utenfor blant venner, på skole og i arbeidsliv, og vil kunne ha 
redusert tilgang til de arenaer og sammenhenger en aktiv medborger søker. Samfunnets 
økende kompleksitet være vanskelig å manøvrere i, som kan forklare at antall unge uføre har 
økt dramatisk (ECON-rapport, 2009). Nyere studier viser at en stor andel av jobbene 
automatiseres, og tendensen vil fortsette. Jobbene som står igjen krever høy grad av sosial 
kompetanse (Deming, 2015; NOU, 2007:4).  

NOU 2015:8 (Fremtidens skole) understreker sosial kompetanse som avgjørende for 
tilegnelse av kunnskap og dannelse i skolen, og omtales ofte som «21st century skills» (for 
eksempel i OECD-rapport, 2009). Å være sosialt kompetent er ikke lenger bare en motsats til 
å ha atferdsvansker, det er en kapital som er den mest sentrale nøkkel til integrasjon og de 
fleste funksjoner, prosesser og relasjoner i samfunnet. Slik kompetanse vurderes derfor som 
avgjørende for individuell utvikling, men også for helse, livskvalitet lovlydighet og karriere. 

2. Studiets profil, kjerne og fagområder 

 
Utvikling av moral, empati og verdier er kjerneelementer i arbeidet med å fremme sosial 
kompetanse og i tiltak der det arbeides med atferdsvansker og tilpasningsvansker. Slik 
utvikling forutsetter imidlertid at den profesjonelle selv er i besittelse av denne kompetansen i 
relasjon med andre. Det kan være mange og ofte komplekse forhold som hindrer barn og unge 
i å utvikle sosial kompetanse. Den er forankret i individet, mens utviklingen av kompetansen 
foregår i sosial interaksjon. Det er knyttet klare etiske implikasjoner til å skulle forme eller 
endre atferd og tankemønstre. Studiet vil derfor legge vekt på dette i alle studiets emner, slik 
at studentene utvikler konstruktive refleksjoner knyttet til forståelse av problem og ved valg 
og evaluering av tiltak.  

Studiets hovedfokus er å fremme forståelse for hvordan atferdsvansker og begrensninger i 
sosial kompetanse kan oppstå, og hvordan man ved hjelp av kompetansehevende tiltak kan 
bidra til å forebygge og redusere slike vansker, og evaluering av slike tiltak. Den enkeltes 
mulighet og behov for å inngå i fellesskap med andre er sentralt for utvikling av 
medborgerkompetanse. 
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Samhandling og relasjoner kan forstås og beskrives fra ulike ståsted. Sosiologisk teori, 
sosialpsykologi, sosialkognitiv teori, læringspsykologi og anvendt atferdsanalyse er vesentlige 
eksempler på perspektiv som bidrar til kunnskap om hvordan økt sosial kompetanse kan 
fremme sosial fungering, livskvalitet og medborgerskap.   

3.  Målgruppe og opptakskrav  
 

Studiet vil være relevant for alle som arbeider med barn, ungdom og voksne som av ulike 
årsaker har utviklet uheldige samspillsmønstre med sine omgivelser, eller som ønsker å 
fremme sosial kompetanse i et forebyggende perspektiv. Studiet er spesielt egnet for tilegne 
seg kunnskap og ferdigheter i bruk av sosiale treningsprogram eller konkrete tiltak i 
barnehage, skole, flerkulturelt arbeid og rehabiliterende tiltak innen fagområder som sosialt 
arbeid, barnevern, rus og psykiatri. Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 
 
- Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning av minimum tre års 

omfang innenfor pedagogikk, helse- eller sosialfag 

- Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som 
jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. 

Søkere som ikke oppfyller de ordinære vilkår opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke 
om opptak på grunnlag av realkompetanse.  

 

4. Læringsutbyttebeskrivelser 

Studiets innhold beskrives i emnebeskrivelser med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser. 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale kvalifikasjons-
rammeverket for høyere utdanning. 

Etter endt videreutdanning i sosial kompetanse skal studenten ha følgende kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

 Har inngående kunnskap om det teoretiske grunnlag for å forstå sosial kompetanse og 
tilpasningsvansker, både i et individuelt og systemisk perspektiv. 

 Har avanserte kunnskaper om programmer og tiltak som kan fremme sosial 
kompetanse og/eller redusere problemer på grunn av manglende sosial kompetanse. 

 Har omfattende kunnskaper om programimplementering og kvalitetssikrende systemer 
for opprettholdelse av god faglig standard. 

 Har kunnskap om forskningsmetodisk arbeid. 
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Ferdigheter: 

 Kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer knyttet til å identifisere mangler, 
behov og potensielle kompetansefremmende tiltak 

 Har inngående ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å fremme 
sosial kompetanse. 

 Kan søke og gjøre seg kjent med relevant forskningslitteratur. 
 Kan formidle forskningsarbeid. 

Generell kompetanse: 

 Kan se de aktuelle kompetansehevende tiltak i et større perspektiv, der både fagetiske 
og samfunnsmessige sider inkluderes. 

 Kan kritisk vurdere grunnleggende verdier og premisser aktuelle kompetansehevende 
tiltak er basert på, både vitenskapelig og mer generelt. 

 Kan gjennomføre evaluering av tiltak og formidle resultater til andre fagpersoner, 
brukere og allmenheten. 

 Kan bidra til fagutvikling og nytenkning gjennom tverrfaglig samarbeid. 

 

5. Studiets oppbygning og sammensetning 

Studiet går over to semester med ni samlingsbaserte undervisningsuker. Det gjennomføres tre 
ukesamlinger for hvert tema. Arbeids- og undervisningsformer tar utgangspunkt i 
læringsutbyttebeskrivelsene i emnene. Det er obligatorisk fremmøte på noen samlinger. 
Studentene arbeider på ulike måter med emnene i studiet og undervisningsformene inkluderer 
forelesninger, skriftlige og muntlige individuelle- og gruppeoppgaver, ferdighetstrening samt 
selvstudium. 

Videreutdanningen/masteremnene har en logisk oppbygning der emne 1 gir en generell 
innføring i sosial kompetanse som fenomen og hvordan man kan forstå innhold, tilegnelse og 
mangel av slik kompetanse. Emne 2 gir studentene praktiske ferdigheter i utvalgte 
kompetansefremmende program og de får testet ut ulike måter å styrke sosiale fungering på. 
Emne 3 gir studentene anledning til å tilegne seg kompetanse i kartlegging, implementering, 
forskning og fagutvikling generelt og i forhold til et selvvalgt prosjekt spesielt.  

Denne tverrfaglige videreutdanningen er organisert som et ettårig deltidsstudium og hele (30 
stp) eller deler (emne 1, 10 stp) kan inngå i porteføljen i tverrfaglig Mastergrad 
Medborgerskap og Samhandling i habilitering, rehabilitering og folkehelse ved VID 
vitenskapelige høgskole. Emne 1 forutsettes gjennomført før emne 2 og 3. 
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Vår 

2017 

Tema 1  Tema 2  Tema 3  

Emne 1  
(10 sp) 

Sosial kompetanse i 
ulike fasetter 

Grunnleggende teori Mangel på sosial 
kompetanse 

Høst 

2017 

Tema 4  Tema 5  Tema 6  

Emne 2  
(10 sp)  

Gruppebaserte 
program 

Strukturelle og 
forebyggende program 

Familieprogram  

Høst 

2017 

Tema 7  Tema 8  Tema 9  

Emne 3  
(10 sp) 

Implementering og 
kvalitetssikring 

Forskningsmetoder og 
fagutvikling  

Fagutvikling og evaluering 

 Emne 1: Sosial kompetanse som fenomen, begrep og behov 
 Emne 2: Program og tiltak for trening av sosial kompetanse 
 Emne 3: Innovasjon, kvalitetssikring og forskning  
 Samlingene er på tre til fem dager.  

 

6.  Vurderingsformer  

Ulike vurderingsformer skal sikre vurdering av kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse hos den enkelte student. Gjennomgående er karakterene A-E lik bestått og F lik 
ikke bestått. 
Emne 1: Individuell hjemmeeksamen over tre dager. Vurderingsuttrykk: Karakter A-F.  
Emne 2: Muntlig eksamen. Vurderingsuttrykk: Karakter A-F. 
Emne 3: Hjemmeoppgave i artikkelformat som er basert på innovasjon i egen praksis.  
      Vurderingsuttrykk: Karakter A-F.  
    Muntlig presentasjon av artikkel. Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke godkjent. 
 

7. Internasjonalisering  

Fagområdet er forankret i nyere norsk og internasjonal litteratur og forskning. Studentene må 
påregne litteratur på engelsk. Forelesningene vil hovedsakelig foregå på norsk. Se for øvrig 
studieplanen for master i medborgerskap og samhandling for internasjonale samarbeids- og 
mobilitetsavtaler.  
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8.  Emnebeskrivelser 

8.1 Emne 1: Sosial kompetanse som fenomen, begrep og behov 

8.1.1 Emnekode: MAMEDBO-507 

 

8.1.2  Omfang og rammer 

Studiepoeng: 10 studiepoeng/ECTS utgjør 270 studentarbeidstimer: 30 timer undervisning, ca 
750 - 800 sider pensum og 140 timer annen studierelatert aktivitet. 

Undervisningssemester: 2. semester - vår 

Studiested: Sandnes Rogaland 

Undervisningsspråk: Norsk 

 

8.1.3 Beskrivelse av emnet 

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap om hva sosial kompetanse er, hvordan det 

utvikles, kommer til uttrykk og hvilke utfordringer som kan oppstå ved mangel av slik 

kompetanse. Sentrale tema innen blant annet sosialpsykologi og kognitiv psykologi blir 

gjennomgått, sammen med atferdsteori og relevante sosiologiske teorier.  

Fokuset er å øke studentenes kunnskap om hvordan årsaksforhold, mekanismer og 

utviklingsprosesser påvirker individet og samspillet mellom individ og sosiale kontekster.  

Studenten vil utvikle en grundig forståelse som er vesentlig når behov skal avdekkes, tiltak 

implementeres og effekt evalueres, relatert til sosial utvikling og integrasjon.  

 

8.1.4 Innhold 

Emnet omfatter følgende temaer: 

 Sosial kompetanse i et historisk perspektiv, på ulike arenaer og i ulike livsfaser 
 Psykologiske teorier relevant for forståelse av sosial kompetanse og 

tilpasningsvansker: Generell psykologi, sosialpsykologi (inkl. gruppepsykologi, sosiale 
normer, sosial kognisjon, attribusjon), kognitiv og sosialkognitiv psykologi 

 Ulike teoretiske innganger for å forstå atferdsvansker og tilpasningsvansker 
 Evidensbaserte metoder 
 Etikk og grunnleggende rettigheter 
 Positiv atferdsstøtte, anvendt atferdsanalyse og læringspsykologi 
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8.1.5 Forventet læringsutbytte 

Studenten  

 har omfattende kunnskaper om begrepet sosial kompetanse og elementer som inngår i 
dette begrepet.  

 har omfattende kunnskaper om sentrale elementer i det teoretiske grunnlaget for sosial 
kompetanse og utvikling av slik kompetanse. 

 har omfattende kunnskap om atferdsvansker og tilpasningsvansker generelt, og spesielt 
om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for utvikling av atferdsvansker og 
tilpasningsvansker. 

 kjenner til, og kan redegjøre for relevant forskning på området sosial kompetanse. 
 har forståelse for forebygging av atferdsvansker og fremming av sosial kompetanse sin 

betydning for sosial deltakelse og medborgerskap. 
 kan redegjøre for alternative teoretiske tilnærminger til forståelse av sosial kompetanse. 

 

8.1.6  Undervisnings- og læringsformer  

Læringsaktivitetene gjennomføres i løpet av tre samlinger à tre dager.  Arbeidsformen 
inkluderer forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner tilknyttet teoritilfanget og etiske 
problemstillinger. Det kan foregå e-læringsbaserte aktiviteter og små oppgaver mellom 
samlingene. 

8.1.7  Obligatorisk læringsaktivitet 

Det er nærværsplikt på emnets samlinger. Minst 80 % nærvær kreves for å kunne gå opp til 
eksamen/vurdering i emnet. 
 

8.1.8  Vurderingsform  

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager i de sentrale elementene som inngår i temaområdet 
(ca 3500 ord). Vurderingsuttrykk: Karakterer A-F. Arbeidskrav (ca 500 ord) skal være 
godkjent før eksamen.  

 

 



 

9 

 

 
8.2 Emne 2: Program og tiltak for trening av sosial kompetanse 

8.2.1 Emnekode: MAMEDBO-508 

 

8.2.2  Omfang og rammer 

Studiepoeng: 10 studiepoeng/ECTS utgjør 270 studentarbeidstimer: 30 timer undervisning, ca 
750 - 800 sider pensum og 140 timer annen studierelatert aktivitet. 

Undervisningssemester: 3. semester - høst 

Studiested: Sandnes Rogaland 

Undervisningsspråk: Norsk 

  

8.2.3 Beskrivelse av emnet 

Studentene vil i dette emnet få teoretisk kunnskap og praktisk trening i ulike program som 

adresserer sosial kompetanse. Det fins en mengde program som på ulikt vis er designet for å 

utvikle kompetanse. De fleste program med god forskningsstøtte springer ut fra et relativt 

ensartet teoretisk fundament og verdigrunnlag. AART (Adapted Aggression Replacement 

Training), Sosial Persepsjonstening, Family TIES og Respekt kan tjene som praktiske 

eksempler for et mangfold av tiltak, som kan anvendes i ulike organisasjoner og for ulike 

målgrupper, der målet er å utvikle noen av dimensjonene som sosial kompetanse-begrepet 

rommer. 

Disse eller tilsvarende program kan være utgangspunkt for eller anvendes i emne 3. 

 

8.2.4 Innhold 

Emnet omfatter følgende temaer: 

 Generelt om trening i sosial kompetanse      
 Teoretisk grunnlag for utvalgte program 
 Anvendt atferdsanalyse, generalisering og diskriminering av ferdigheter 
 Øvelser og rollespill for utvikling av ferdigheter i utvalgte program 
 Forebygging og systemisk tilnærming 
 Kritisk gjennomgang av teoretiske og etiske problemstillinger tilknyttet programmene 
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8.2.5 Forventet læringsutbytte 

Studenten  

 har inngående kunnskaper om, og ferdigheter i utvalgte program. 
 har økt forståelse for egne styrker og utfordringer med tanke på sosial kompetanse og 

etiske og moralske utfordringer knyttet til trening i sosial kompetanse.  
 har omfattende kunnskap om, og forståelse for sentrale teoretiske perspektiver som ligger 

til grunn for trening av sosial kompetanse. 
 kan integrere ulike teorier og anvende dem i en helhetlig forståelse av trening i sosial 

kompetanse. 
 kan reflektere over bruk av evidensbaserte metoder og deres plass i forebygging og 

behandling av atferdsvansker og tilpasningsvansker. 
 har praktiske ferdigheter relevant for gjennomføring av et kompetansehevende program.  
 har omfattende kunnskaper om hvordan gruppebaserte metoder kan fremme sosial 

kompetanse og endre dysfunksjonell atferd. 
 har inngående kunnskap om begreper i anvendt atferdsanalyse og forståelse av hvordan 

atferd påvirkes og endres i samspill med sine omgivelser. 
 har omfattende kunnskaper om hvordan uheldige foreldre – barn relasjoner kan oppstå og 

hvordan disse samspillsmønstre kan endres.  
 kan tilpasse et kompetansehevende program som et ledd i et større skoleovergripende 

tiltak for bedring av klassemiljø. 
 har etisk refleksjon og kritisk bevissthet i forhold til bruk av program for trening i sosial 

kompetanse. 

 

8.2.6  Undervisnings- og læringsformer  

Læringsaktivitetene gjennomføres i løpet av tre samlinger à tre dager.  Det vil være stor grad 
av praktisk ferdighetstrening, supplert med forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det 
vil foregå e-læringsbaserte aktiviteter og små oppgaver mellom samlingene. 

8.2.7  Obligatorisk læringsaktivitet 

Praktisk ferdighetstrening er obligatorisk og må være gjennomført for å kunne gå opp til 
eksamen/vurdering i emnet. 

Det er nærværsplikt på emnets samlinger. Minst 80 % nærvær kreves for å kunne gå opp til 
eksamen/vurdering i emnet. 
 

8.2.8  Vurderingsform  

Muntlig eksamen. Vurderingsuttrykk: Karakterer A-F. 
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8.3 Emne 3: Innovasjon, kvalitetssikring og forskning 

8.3.1 Emnekode MAMEDBO-509 

 
8.3.2 Omfang og rammer 

Studiepoeng: 10 studiepoeng/ECTS utgjør 270 studentarbeidstimer: 30 timer undervisning, ca 
750 - 800 sider pensum og 140 timer annen studierelatert aktivitet. 

Undervisningssemester: 3. semester - høst 

Studiested: Sandnes Rogaland 

Undervisningsspråk: Norsk 

 

8.3.3 Beskrivelse av emnet 

Emne 3 tar utgangspunkt i relevant teori bak program og tiltak for trening og/eller fremming 

av sosial kompetanse og praktiske ferdigheter i utøvelse av slike program. Det legges vekt på 

kriterier for god implementering og teoristøttet fagutvikling. Emnet gir innføring i relevant 

forskningsmetode, som inkluderer design, ulike metodiske tilnærminger og etiske aspekter 

knyttet til samfunnsvitenskapelig forskning. 

 

Studentene skal gjøre et arbeid som skal lede til en artikkel av vitenskapelig format. Det 

skriftlige arbeidet kan utformes individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. 

Retningslinjer for vitenskapelig publikasjon (APA-format) skal følges. Arbeidet presenteres 

muntlig på siste samling. Fokus for arbeidet kan være evaluering av tiltak, forhold knyttet til 

implementering, deltakernes opplevelse av tiltak, menneskers eller organisasjoners behov for 

slike tiltak eller belysing av aspekter som er relevant for tilegnelse av sosial kompetanse.  

 

8.3.4 Innhold 

Emnet omfatter følgende temaer: 

 Beslutningsprosessen i utarbeidelse av tiltak (fra kartlegging – til evaluering) 
 Implementering og kvalitetssikring av evidensbaserte metoder 
 Metoder (kvalitative og kvantitative) for analyse av egen praksis 
 Orientering om hvordan man forbereder og gjennomfører forskningsmessig 

dokumentasjon 
 Orientering og veiledning vedr. forskningsmessig dokumentasjon (nettbasert og 

tilpasset hvert studentprosjekt) 
 Etikk i forskningsprosessen 
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8.3.5 Forventet læringsutbytte 

Studenten har 

 omfattende kunnskaper om programimplementering og kvalitetssikrende systemer for 
opprettholdelse av god faglig standard. 

 inngående kunnskaper om etiske retningslinjer for gjennomføring av intervensjoner og 
tiltak, inkludert etiske problemstillinger som reises ved forskningsmessig dokumentasjon. 

 kunnskaper og ferdigheter i hvordan egen praksis kan dokumenteres. 
 forståelse av hvorfor det er viktig å ha forskningsmessig belegg for den praksis man 

utøver, og evner å integrere denne forståelsen i gjennomføring av program og tiltak. 
 kunnskaper og ferdigheter vedrørende bruk av relevante kartleggingsredskaper for 

vurdering av problematferd og sosial kompetanse. 
 ferdigheter i å utarbeide en forskningsartikkel i APA-format. 
 ferdigheter i formidling av god praksis. 

 
8.3.6  Undervisnings- og læringsformer  

Læringsaktivitetene gjennomføres i løpet av tre samlinger à tre dager.  Arbeidsformen 
inkluderer forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner tilknyttet teoritilfanget og etiske 
problemstillinger. Det kan foregå e-læringsbaserte aktiviteter og små oppgaver mellom 
samlingene. Det gis veiledning i forhold til artikkelskriving. 

8.3.7  Obligatorisk læringsaktivitet 

Fremlegg og praktiske seminarer er obligatoriske og må være gjennomført for å kunne gå opp 
til eksamen.  

På de øvrige av emnets samlinger kreves minst 80 % nærvær for å kunne gå opp til 
eksamen/vurdering i emnet. 
 

8.3.8  Vurderingsform  

Individuell (inntil 4000 ord) eller gruppeoppgave (inntil 6000 ord) i artikkelformat. 
Vurderingsuttrykk: Karakterer A-F.  


