
 

 
Studieplan for videreutdanning i  
Minoritetskompetanse i barnevernet 
30 studiepoeng 
 
Programme Description for Continuing Education in 
Minority Competence in Child Welfare 
30 ECTS 
 
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies 
 
VID Stavanger 
Godkjent 5. april 2019 av Utdanningsutvalget 

Approved 5 April 2019 by The Education Comittee 

  



  

 

Innhold 
1. Presentasjon av studiet ..................................................................................................... 1 

2. Målgruppe og opptakskrav ................................................................................................ 2 

3. Læringsutbytte ................................................................................................................... 2 

4. Arbeids- og undervisningsformer ....................................................................................... 3 

5. Internasjonalisering ........................................................................................................... 3 

6. Vurderingsformer ............................................................................................................... 4 

7. Studiets oppbygning .......................................................................................................... 4 

Emnebeskrivelser .................................................................................................................. 5 

Tverrfaglige perspektiver på migrasjon, kultur og mangfold ............................................... 5 

Barnevernet i møte med familier og barn med minoritetsbakgrunn ...................................11 

 

  



  

1 
 

1. Presentasjon av studiet 
 

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn 
enn majoritetsbefolkningen er blitt en stor del av det 
nasjonale barnevernsarbeidet. Studiet setter fokus på 
hvordan ansatte i barnevernet kan styrke sin 
kompetanse på å møte barn og familier med 
minoritetsbakgrunn. Dette innebærer kunnskap, 
ferdigheter og holdninger relatert til kulturelle 
forskjeller knyttet til normer, oppdragelse og syn på 
hva som er barnets beste, bevissthet rundt egen 
kultur, verdensbilde og kommunikasjonsstil og 
kunnskap om minoriteters rettigheter knyttet til 
ivaretakelse av språk, kultur, etnisitet og religion, 
inkludert i situasjoner der barnet plasseres utenfor 
hjemmet. Studiet vil også tematisere kunnskap om 
levekår for migranter generelt og flyktninger spesielt 
– inkludert enslige mindreårige. Slik kunnskap 
inkluderer kjennskap til hvordan migrasjonsprosesser 
påvirker for eksempel personers helse, nettverk og 
identitet, i tillegg til kjennskap til regelverk og 
praktiske forhold relatert til for eksempel bruk av tolk. 
Mange familier med minoritetsbakgrunn har mistillit til 
barnevernet. Studiet legger også opp til refleksjon rundt hvorfor slik mistillit oppstår og 
hvordan den kan forebygges.  

Studiet baserer seg på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at økt 
minoritetskompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med minoritetsfamilier, men er 
relevant overfor samtlige familier i barnevernet. For å kunne sette seg inn i andre 
menneskers perspektiver og forståelseshorisonter, er det nødvendig med kunnskap om 
hvordan kultur kan fungere som en referanseramme for livsformer og handlingsvalg. Slik 
kunnskap er et nødvendig grunnlag for å legge til rette for, og tilby tiltak som barn og familier 
opplever som nyttig og virksom. En kritisk og refleksiv grunnlagstenkning knyttet til de 
antagelser og kunnskap som barnevernets praksis hviler på er derfor sentralt. Siktemålet er 
at barnevernsarbeideren kan anvende inkluderende tilnærminger både i samhandlingen med 
barn og familier med minoritetsetnisk bakgrunn, i barnefaglige og barnevernsfaglige 
vurderinger og i iverksetting av tiltak overfor denne gruppen. Studiet har en tverrfaglig 
tilnærming med mål om at barnevernsarbeideren kan håndtere komplekse flerfaglige forhold 
som inkluderer både individuelle, sosiale, økonomiske, sosiopolitiske og kulturelle forhold.  

Studiet har et særlig fokus på ferdighetstrening og hvordan teori og forskning kan bidra til at 
barnevernsansatte kan videreutvikle sine ferdigheter og analytiske kompetanse i møte med 
barn og familier med minoritetsbakgrunn.  

 

 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  
Studieprogramkode: VUMIBARN 

Antall studiepoeng: 30 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium:   

Undervisningsspråk: norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: timer/uker 

Normert studietid: 1 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Stavanger 
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2. Målgruppe og opptakskrav 
Videreutdanningen retter seg primært mot ansatte i det kommunale barnevernet, men kan 
også være aktuell for ansatte i andre deler av barnevernfeltet. De som er ansatte i den 
kommunale barneverntjenesten vil etter avtale med oppdragsgiver prioriteres ved opptak til 
studiet. 

 

Opptakskrav er: 

• 3- årig bachelorutdanning eller tilsvarende 
• Arbeidstilknytning i barnevernet 

 

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, 
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.  
 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 
følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

• Har inngående kunnskap om ulike migrasjonsprosesser og hvordan disse 
påvirker migrantbarn og migrantfamiliers levekår i en barnevernskontekst 

• Har avansert kunnskap om mangfold av syn på barn, oppvekst, familieliv, 
familiemønstre og oppdragelsesmønstre, både blant familier med 
migrantbakgrunn og blant nasjonale minoriteter. 

• Har inngående kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier og kan 
kommunisere hensiktsmessig med personer med minoritetsbakgrunn, 
inkludert i konfliktsituasjoner og i forbindelse med bruk av tolk i en 
barnevernskontekst 
 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• Kan anvende kunnskap om migrasjonsprosesser, kultur og interseksjonalitet i 
det barneversfaglige arbeidet med minoritetsbarn- og familier 

• Kan analysere egne holdninger og profesjonell rolle i et makt-, minoritets- og 
majoritetsperspektiv 

• Kan anvende teorier om kommunikasjon og språk i planlegging og 
gjennomføring av praktisk barnevernfaglig minoritetsarbeid 

 
 

Generell kompetanse 
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Kandidaten 

• Kan kritisk anvende ulike perspektiver på migrasjon, kultur, mangfold og 
kommunikasjon i barnevernsfaglig arbeid med barn og familier med 
minoritetsbakgrunn 

• Kan analysere relevante faglige, yrkesfaglige og etiske problemstillinger i 
arbeid med minoritetsbefolkningen 

• Kan kommunisere barnevernfaglige problemstillinger, analyser og 
konklusjoner både muntlig og skriftlig 
 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Hvert emne vil ha to samlinger fordelt på fem dager og ni nettleksjoner. I tillegg legges det 
opp til virtuelt faglig forum, veiledning og praktisk ferdighetstrening.  
Samlingene vil knytte pensum og aktuelle temaer opp mot studentenes personlige 
kompetanse og praksishverdag. Samlingene vil også legge til rette for utveksling av erfaring 
og kompetanse mellom studentene. Nettleksjonene vil hjelpe studentene i gjennomgangen 
av, forståelsen av og praksisrelevansen av pensum. Studentene vil få refleksjonsoppgaver 
relatert til nettleksjonenes faglige innhold. Disse vil diskuteres på det virtuelle faglige forumet 
sammen med emneansvarlig og medstudenter. 

For å styrke koblingen til yrkesutøvelsen og bidra til å styrke studentenes profesjonelle 
kompetanse i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn vil veiledere tilknyttet 
studiet legge til rette for og veilede studentene i forbindelse med ferdighetstrening på egen 
arbeidsplass eller i egen kommune gjennom forberedte praksisutprøvinger med 
dokumentasjon og refleksjon over praksis i tråd med prinsipper fra blant annet 
kollegaveiledning og aksjonslæring. Ferdighetstreningen vil også foregå i forbindelse med 
samlingene, i form av for eksempel rollespill. Det vil gjøres videopptak av et utvalg av disse, 
som vil danne utgangspunkt for studentenes egne refleksjoner og analyse av 
ferdighetstreningen. 

Arbeidskravene som studentene skal gjennomføre vil knyttes opp mot ferdighetstreningen på 
egen arbeidsplass eller i egen kommune. 
 
For å kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes deltakelse på emnet 
og gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Ved fravær over 25 % 
må det søkes dekan om fritak fra tilstedeværelse. Tilstedeværelse ses emnevis. 
 

 

5. Internasjonalisering 
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for 
internasjonalt samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. 
Disse erfaringene brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap 
om relasjoner og samarbeid innenfor barnevernets arbeid. Studentene vil også undervises 
av gjestelærere og gjesteforskere ved fakultetet.  
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Globalisering og migrasjon har bidratt til at Norge er et multikulturelt samfunn og en sentral 
del av dette emnet handler om hvordan ansatte i barnevernet forholder seg til at en stor 
andel av barn og familier i barnevernet har etnisk minoritetsbakgrunn. Både undervisning, 
læringsutbytter og pensum vil forholde seg til denne kompleksiteten og være en integrert del 
av utdanningen.   
 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 
av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 
det enkelte emne. Det avlegges eksamen i hvert emne. En forutsetning for å kunne framstille 
seg til eksamen er at studenten har fått godkjent arbeidskrav knyttet til emnet.  
 
I både emne 1 og emne 2 er det individuell skriftlige hjemmeeksamen som bygger på 
studentenes arbeidskrav gjennom studiet. 
 
Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 
Bestått.  
 

7. Studiets oppbygning 
 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng 

 

Semester O/V* 

VUMIBARN7001 Tverrfaglige perspektiver på 
migrasjon, kultur og mangfold 

15 Høst O 

VUMIBARN7002 Barnevernet i møte med familier og 
barn med minoritetsbakgrunn 

15 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnebeskrivelser 
Tverrfaglige perspektiver på migrasjon, kultur og mangfold 
Interdisciplinary Perspectives on Migration, Culture, and Diversity 
 
Innhold 
Emnet vil gi inngående innsikt i begrep, teorier 
og prosesser relatert til migrasjon, kultur og 
mangfold, med et spesielt fokus på barn og 
familieliv. Emnet inneholder perspektiver fra 
ulike fagtradisjoner som sosiologi, 
sosialantropologi, psykologi, historie, 
religionsvitenskap, økonomi og pedagogikk, alle 
med relevans for barnevernsfaglig arbeid med 
barn og familier med minoritetsbakgrunn. En 
første del av emnet vil tematisere hvordan ulike 
juridiske kategorier migranter konstrueres og 
hvordan disse kategoriene fremmer og hemmer 
ulike inkluderings- og ekskluderingsmekanismer 
i den norske velferdsstaten. Andre del av emnet 
setter fokus på kulturbegrepet, samt hvordan 
ulike kulturer har ulike syn på barndom, 
oppvekst og oppdragelse. Siste del av emnet 
tematiserer hvordan familiemessige utfordringer 
og konflikter løses i ulike kontekster, samt 
hvordan mistilliten til barnevernet oppstår og 
hvordan denne kan forebygges. 

Hovedtemaer: 

• Internasjonal migrasjon  
• Transnasjonale familieliv 
• Kultur, mangfold og interseksjonalitet 
• Syn på barndom, oppvekst og 

oppdragelse i ulike kulturer 
• Konflikthåndtering blant minoritetsfamilier  
• Møte med barnevernet – et minoritetsperspektiv 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

Emnekode: VUMIBARN7001 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
x timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  
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• Har inngående kunnskap om migrasjonsprosesser og kategorier migranter og 
hvordan disse påvirker migrantbarn og migrantfamiliers levekår i en 
barnevernskontekst 

• Har inngående kunnskap om hvordan spesielt erfaringer med væpnet konflikt, 
forfølgelse, fordrivelse, flukt, asylprosess og ventetid på asylmottak kan ha en 
sterk påvirkning på barn, unge og familier, også etter bosetting   

• Har avansert kunnskap om kultur, mangfold og interseksjonalitet i et 
barnevernfaglig perspektiv 

• Har avansert kunnskap om mangfold av syn på barn, oppvekst, familieliv, 
familiemønstre og oppdragelsesmønstre i et barnevernfaglig perspektiv 

• Har inngående kunnskap om minoritetsfamiliers forståelse av familiens rolle i 
forbindelse med konflikthåndtering generelt og innenfor rammen av det 
barnevernfaglige arbeidet spesielt 

• Har inngående kunnskap om minoritetsfamiliers syn på og opplevelse av 
barnevernet 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan anvende kunnskap om migrasjonsprosesser og kategorier migranter i det 
barnevernfaglige arbeidet med migrantbarn og migrantfamilier 

• Kan anvende kunnskap om spesielt flukt og asylprosesser i det 
barnevernfaglige arbeidet med flyktninger generelt og enslige mindreårige 
spesielt 

• Kan gjennomføre en selvstendig analyse av betydningen av kultur og 
betydningen av andre faktorer i kartleggingsarbeidet i møte med 
minoritetsfamilier 

• Kan bruke kunnskap om mangfold av syn på barn, oppvekst, familieliv, 
familiemønstre og oppdragelsesmønstre i praktisk arbeid 

• Kan bruke kunnskap om mangfold i analyse av minoritetsbarn og familiers 
forhold til arbeidsliv, utdanning, oppvekst og levekår, marginalisering og 
diskriminering 

• Kan anvende kunnskaper om ulike forståelser av familiens og statens 
involvering i den private sfæren med den hensikt å skape rom for tillit, 
gjensidig respekt og dialog 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan kritisk anvende ulike perspektiver på migrasjon, kultur og mangfold i 
barnevernsfaglig arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn 
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• Kan analysere relevante faglige problemstillinger i arbeid med barn og familier 
med minoritetsbakgrunn 

• Kan kommunisere relevante faglige problemstillinger, analyser og 
konklusjoner både muntlig og skriftlig 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Digitale leksjoner   
• Ferdighetstrening 
• Veiledning  
• Skrivetrening 

 

Obligatoriske aktiviteter 
• Obligatorisk deltagelse på samlingene i emnet, minimum 80% fremmøte 

• Kandidaten skal kartlegge og analysere bakgrunnen og situasjonen til en 
familie med minoritetsbakgrunn. Arbeidet skal særlig belyse hvordan 
migrasjon og/eller kultur og andre faktorer er eller har vært avgjørende for 
familiens situasjon i dag, samt drøfte hvordan barnevernsarbeideren kan bidra 
til god medvirkning fra familien. Valg av familie og praktisk gjennomføring skal 
drøftes med veileder. 

 
 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Skriftlig hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 3000 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensum *Pensumlisten er ikke endelig. Endelig pensumliste vil foreligge i god tid før 
studieoppstart og vil bestå at et utvalg av referansene nedenfor.  

1. Migrasjonsprosesser, barn og familieliv 

Bak, M. & von Brömsen, K. (2010). Interrogating childhood and diaspora through the voices 
of children in Sweden, Childhood 17(1), 113-128 
Bendixsen, S. (2015). «Give me the damn papers!» Å vente på oppholdstillatelse. Norsk 
antropologisk tidsskrift, 26(3-4), 285–303. 
Bendixsen, K. S., Jacobsen. M. S. & Søvig, K.H. (red.) (2015). Eksepsjonell velferd: 
Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal juridisk. (utvalg – 
280s) 
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Carling, J., Menjívar, C. & Schmalzbauer, L. (2012). Central Themes in the Study of 
Transnational Parenthood. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(2), 191–217. 

Fuglerud, Ø. (2017). Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo:  
Universitetsforlaget. (utvalg) 

Glick-Schiller, B., Basch, L. & Blanc-Szanton, C. (1992). Transnationalism: a New analytic 
framework for understanding migration. In B. Glick-Schiller, L. Basch, & C. Blanc-Szanton 
(eds), Towards a transnational perspective on migration. New York: New York Academy of 
Science. S. 1- 24. (24 s.) 

Kindt, M. T. (2017). Innvandrerdriv eller middelklassedriv? Foreldres ressurser og valg av 
høyere utdanning blant barn av innvandrere. Norsk sosiologisk tidsskrift,1(1), 71–86. 

Thorud, S. & A. Kolstad (2010). Maktesløs i ventetida: Asylsøkeres hverdagsliv og mentale 
helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(2), 153–162. 

Liden, H. (2017). Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet. Oslo: Universitetsforlaget 
(utvalg) 

Lidén, H., Bredal, A. & Reisel, L. (2014). Transnasjonal oppvekst: Om lengre 
utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn (Rapport 2014:5). Oslo: 
Institutt for samfunnsforskning. (utvalg) 

Nadim, M. (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltakelse i 
arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift, 1(1), 35–52. 

Odden, G. (2018). Internasjonal migrasjon: En samfunnsvitenskapelig innføring. Bergen: 
Fagbokforlaget (utvalg) 

Vrålstad, S. & Wiggen, K.S. (red.). (2017). Levekår blant innvandrere i Norge i 2016 
(Rapporter 2017/13). Oslo: Statistisk sentralbyrå. (utvalg) 

 

 

2. Syn på barndom, oppvekst og oppdragelse i ulike kulturer 
Aambø, A. & Hjelde, K. H. (2011). Migrasjon, kulturelt mangfold og familiearbeid. Fokus på 
familien, 39(03), 152-159. 
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of 
Chicago Legal Forum, 140, 139–167. 
Baumrind, Diana B. 1991. The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and 
Substance Use. Journal of Early Adolescence 11(1), 56-95. 
Eriksen, T. H. (2007). Mangfold versus forskjellighet. In Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.), 
Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax Forlag. (20 s.). 
Fangen, K. (2006). Stolthet og krenkelse: somalieres opplevelser av tilværelsen i Norge. 
Tidsskrift for norsk psykologforening 43(12): 1309 – 1319. 

Jávo, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Oslo: 
Universitetsforlaget 

Johannessen, Ø. L. & Haus, S. (2011). Kultur – til nytte og besvær. I T. S. Drønen, Fretheim, 
K. & Skjortnes, M (Red.), Forståelsens gylne øyeblikk: Festskrift til Øyvind Dahl (s. 223-238). 
Trondheim: Tapir akademisk forlag.   
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Johannessen, E. (2007). Mye er forskjellig - men bare utenpå? Om barn, barneoppdragelse 
og utdanning i en mangfoldig verden. Oslo: Sebu forlag. 

Mevik, K., & Tveraabak, M. (2011). Flerkulturelle møter; mødre møter mødre. Tidsskriftet 
NorgesBarnevern, 88(01), 24-35. 

Nygren, K., Walsh, J., Ellingsen, I., T. & Christie, A. (2018). What about the fathers ? The 
presence and absence of the father in social work practice in England, Irland, Norway and 
Sweden - A comparative study. Child & Family Social Work, 1-8. 

Odden, G. (2016). “They assume dirty kids means happy kids”: Polish female migrants on 
being a mother in Norway. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 17(3), 35–49. 

Salole, L. (2013). Krysskulturelle barn og unge: om tilhørighet, dilemmaer, anerkjennelse og 
ressurser. Oslo: Gyldendal Akademisk. (utvalg) 

Skytte, M. (2008). Kategorisering og kulturoppfattelse. I C. Schou, & C. Pedersen (red.), 
Samfundet i pedagogisk arbejde: Et sociologisk perspektiv (2. utgave). København: 
Akademisk forlag (20 s.) 

Tembo, M. J. & Studsrød, I. (2017). Foreldreskap i en ny kontekst: Når mor og far har migrert 
til Norge. I I. Studsrød & S. E. Tuastad (red), Barneomsorg på Norsk i samspill og spenning 
mellom hjem og stat (s.107-125). Oslo: Universitetsforlaget 

Toporek, R. L., & Pope-Davis, D. B. (2005). Exploring the relationships between multicultural 
training, racial attitudes, and attributions of poverty among graduate counseling trainees. 
Cultural diversity & ethnic minority psychology, 11(3), 259-271. 

Williams, C., & Soydan, H. (2005). When and how does ethnicity matter? A crossnational 
study of social work responses to ethnicity in child protection cases. The British journal of 
social work, 35(6), 901-920. (17 s.) 

Østby, L. (2008). Rasisme eller kultur?: perspektiver i utdanning av sosialarbeidere i Norge 
og England. Fontene forskning, 1(08), 49-61. 

  

 

3. Konflikthåndtering blant minoritetsfamilier – et minoritetsperspektiv 

Ali, A. (2015). Et flerkulturelt barnevern?; hvordan fremme dialog mellom barnevernet og 
etniske minoriteter? Tidsskriftet Norges Barnevern, 92(2), 148-150. 

Berg, B. (2012) Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med 
tjenesteapparatet. Oslo: Universitetsforlaget (utvalg) 

Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G. M. D., Garvik, M. & Tøssebro, J. (2017). Myter 
og realiteter: Innvandreres møte med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning. 
(utvalg) 

Eide, K. & Rugkåsa, M. (2015). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Tidsskriftet Norges 
Barnevern, 92(02), 78-79. 

Fylkesnes, M. K., Iversen, A. C., Bjørknes, R. & Nygren, L. (2015). Frykten for barnevernet - 
En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Tidsskriftet Norges Barnevern, 
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Barnevernet i møte med familier og barn med minoritetsbakgrunn 
Child Welfare, Families and Children with Minority Backgrounds  
Innhold 
Emnet setter fokus på kommunikasjon og 
samhandling mellom ansatte i barnevernet og 
barn og familier med minoritetsbakgrunn. 
Gjennom økt kunnskap om fagfeltet interkulturell 
kommunikasjon vil studentene videreutvikle den 
forståelse og de ferdigheter i profesjonell 
kommunikasjon som de allerede har tilegnet seg 
gjennom grunnutdannelsen og sin profesjonelle 
praksis. Videre vil emnet sette fokus på 
profesjonsutøvelse i et mangfoldsperspektiv, og 
en tilhørende mangfoldskompetanse, som et 
selvstendig perspektiv i faget for å sikre at barn 
og familier ned minoritetsbakgrunn får et 
likeverdig tilbud. Emnet vil også tematisere 
problemstillinger knyttet til vold, overgrep, 
negativ sosial kontroll og menneskehandel, med 
et særskilt fokus på tverrprofesjonelt samarbeid 
og samordning med offentlig, privat og frivillig 
sektor.  
Hovedtemaer: 

• Interkulturell kommunikasjon 
• Stereotypier og fordommer 
• Bruk av tolk 
• Barnevernsarbeid og 

mangfoldskompetanse 
• Vold, overgrep, menneskehandel og 

sosial kontroll 
• Tverrprofesjonelt samarbeid og 

samordning 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har inngående kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier og kommunikasjon 
via tolk, inkludert praktiske og forvaltningsmessige perspektiver 

• Har inngående kunnskap om stereotypier og fordommer, og hvordan disse 
påvirker samhandlingssituasjoner og fortolkning i barnevernfaglig kontekst 

Emnekode: VUMIBARN7002 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
x timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  



  

12 
 

• Har avansert kunnskap om den betydning alder, kjønn, seksualitet, klasse og 
etnisitet har for samhandling og fortolkning i barnevernfaglig kontekst 

• Har inngående kunnskap om mangfoldskompetanse i et barnevernfaglig og 
profesjonsperspektiv 

• Har inngående kunnskap om vold, overgrep, menneskehandel og sosial 
kontroll i et barnevernfaglig og profesjonsperspektiv 
 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan kommunisere hensiktsmessig med personer med minoritetsbakgrunn, 
inkludert i konfliktsituasjoner og i forbindelse med bruk av tolk 

• Kan analysere egne holdninger og profesjonell rolle i et makt-, minoritets- og 
majoritetsperspektiv 

• Kan anvende faglig og følelsesmessig refleksivitet og selvrefleksjon knyttet til 
barnevernsfaglig arbeid med minoriteter 

• Kan gjennomføre en selvstendig utredningsarbeid, samt omsorgs- og barns 
beste vurdering og forholde seg åpen og refleksiv til ulike kunnskaps- og 
informasjonskilder og teorier i et mangfoldig samfunn 

• Kan bruke kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen til 
tverrprofesjonelt samarbeid og samordning med offentlig, privat og frivillig 
sektor 

• Kan bruke kunnskap om vold og voldsutsatthet, menneskehandel, negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse til å iverksette 
hensiktsmessige tiltak og henvise videre ved behov 

 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan kritisk anvende ulike metoder og tilnærminger i barnevernsfaglig arbeid 
med barn og familier med minoritetsbakgrunn og legge til rette for medvirkning 
i tjenesteutøvelsen 

• Kan analysere relevante faglige, yrkesfaglige og etiske problemstillinger i 
arbeid med minoritetsbefolkningen 

• Kan kommunisere barnevernfaglige problemstillinger, analyser og 
konklusjoner både muntlig og skriftlig 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Samlinger  
• Digitale leksjoner   



  

13 
 

• Ferdighetstrening 
• Veiledning  
• Skrivetrening 

 

Obligatoriske aktiviteter 
• Kandidaten må delta på samlingene for å få rett til å fremstille seg til eksamen 
• Kandidaten skal skrive et individuelt essay med et omfang på 2000 ord (+/- 

10%). Kandidaten skal bruke sine egne erfaringer og refleksjoner over en 
egendefinert problemstilling relatert til pensum i emnet. Studenten vil få 
tilbakemelding på essayet fra en faglig ansatt, og skal deretter presentere 
essayet for medstudenter. 
 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Skriftlig hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 3000 ord +/- 
10 %. Karakter blir gitt på individuell basis. 
 

Pensum *Pensumlisten er ikke endelig. Endelig pensumliste vil foreligge i god tid før 
studieoppstart og vil bestå at et utvalg av referansene nedenfor. 
1. Kommunikasjon og samhandling mellom barnevernet og minoriteter  
Calloway-Thomas C., L. Arasaratnam-Smith & D.K. Deardorff. (2017). The role of 
empathy in fostering intercultural competence. I D.K. Deardorff & L. Ararasatnam-
Smith (Red.), Intercultural Competence in International Higher Education: 
International Approaches, Assessment, Application (s. 32-42). New York: Routledge. 
(11 s.) 

Chand, A. (2005). Do You Speak English? Language Barriers in Child Protection 
Social Work with Minority Ethnic Families. British Journal of Social Work, 35(6), 807-
821. 

Dahl, Ø. (2008). The Dynamics of Communication. I E. J. Gard & B. Simonsen 
(Red.), The Intercultural Perspective in a Multicultural World: 11th NIC-conference (s. 
27-46). Kristiansand: Universitetet i Agder. (19 s.) 

Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. 
Oslo: Gyldendal Akademisk (utvalg) 

Gruber, S. (2016). Cultural competence in institutional care for youths: experts with 
ambivalent positions. Nordic Social Work Research, 6(2), 89-101. 

Hennum, N. (2011). Barnevernssamtaler som integreringsverktøy. I B. P. Bø (red.), 
Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Oslo: abstrakt forlag 



  

14 
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