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Velkommen som student på masterprogram i sosialvitenskap! 

 

 

Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart.  

 

 

 

 

 

 

• Studieplan og emneoversikt for Master i sosialvitenskap  
 

Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike semester og til å treffe dere 
alle! Under følger litt praktisk informasjon om studiet og særlig første semester. Master 
i sosialvitenskap er et samlingsbasert studie med samlinger annenhver uke, og med et 
digitalt seminar på onsdager de ukene det ikke er samling.  
 
Mandag 29.08 feirer vi vår nye master i sosialvitenskap med et dagsseminar. Endelig 
program for dagen vil bli lagt ut i Canvas. 
 
Høst 2022 skal studenter på studieretning barnevernsarbeid følge følgende emner: 

• MASO 500 Sosial ulikhet og marginalisering, 15 stp 

• MASB 511   Deltakelse og medborgerskap, 10 stp  

• MASB 512  Rettsanvendelse i barnevernsarbeid, 5 stp  
 
Høst 2022 skal studenter på studieretning miljøterapeutisk arbeid, og de som er tatt 
opp på fleksibel modell følge følgende emner:  
 

• MASO 500 Sosial ulikhet og marginalisering, 15 stp 

• MASO 510  Deltakelse og medborgerskap, 15stp  
 

Studiestart 2022 

Dato: 29. august kl. 10.15- 15.30 

Oppmøtested: Campus Bergen, Kronstad 

Rom M130-131 

 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sosialvitenskap/2022h/studieplan/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
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Emne MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering er et felles emne for alle studenter 
og starter opp 30.08. 
 
Emne MASO510 og Emne MASB 511 Deltakelse og medborgerskap starter opp 12.09. 
Her vil det bli lagt opp til felles undervisning, men med en eksamensform og omfang 
som er tilpasset MASO510 som et 15 stp emne og MASB511 som et10 stp emne.   
 
Studentene på studieretning barnevernsarbeid skal også følge emne MASB512, som er 
en nasjonal deleksamen i juss.  
 
Timeplanen for de ulike emnene er nå lagt ut på nett, vær obs på at det kan komme 
noen justeringer i løpet av semesteret.  HVL benytter seg av læringsplattformen 
CANVAS og emnene vil bli publisert i forkant av studiestart.  
 

Lesetips:  
Dersom du ønsker å begynne å lese pensum i sommer har vi følgende anbefalinger: 

MASO500: 
Elingsæther, Anne Lise, Aksel Hatland, Per Haave og Steinar Stjernø (2020): Den nye 
velferdsstatens historie: Ekspansjon og omdanning etter 1966. Oslo: Gyldendal 
(Innledning og kap. 1-, s. 20-55).  
 
Ljunggren og Nordli-Hansen (2021). Arbeiderklassen. (kap. 1-2 og kap. 13-14, s. 17-34 
og s. 257-292).  
 
Halvorsen, Knut og Steinar Stjernø (2021): Økonomisk og sosial ulikhet i Norge. Oslo: 
Universitetsforlaget. (innledning og kap. 1-4, s. 13-93).  
Lister, R. (2021) Poverty. Cambridge: Polity Press.  (220 s.) 
 
Michael Lambert, Between “Families in Trouble” and “Children at Risk”: Historicising 
“Trouble Family” Policy in England since 1945, Children & Society, 33, 1, (82-91), 
(2018).  
 
Tyler, I og T. Slater (2018) Rethinking the sociology of stigma, The Sociological review 
monographs, Vol. 66(4): 721-743. 

MASO510/MASB511: 
Arnstein, S.R. (1969) A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American 
Planning Association, 35: 4, 216 — 22 
 
Askheim, O.P. (2012) Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid. Oslo Gyldendal 
akademiske. Kapittel 1, 2 og 6 
 
Beresford, P. 2013. “From “Other” to Involved: User Involvement in Research: An 
Emerging Paradigm.” Nordic Social Work Research 3 (2): 139–148. 
doi:10.1080/2156857X.2013.835138. 
 
Mik-Meyer, N. og K. Villadsen (2007). Magtens former: Sociologiske perspektiver på 
statens møde med borgeren. København: Hans Reitzels forlag. Kap 3  
 
Warming. (2011). Children's Participation and Citizenship in a Global Age. 
Empowerment, Tokenism or Discriminatory Disciplining? Social Work & Society, 9(1). 
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 Timeplan:  

 
• Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)   

Rom- og timeplaner for høstsemesteret er publisert.   

• Søk opp ditt studieprogram: 

• Klikk på «Finn timeplanen din i TimeEdit».   

• Klikk på «Åpen inngang HVL – krever ikke innlogging».   

• Klikk på «timeplan høst 22» for din campus.   

• Søk på kull/klasse, bruk kode for ditt studieprogram: MASO 

• Klikk på din studieprogramkode:  MASO _2022   

• Klikk på «vis timeplan»  

 

 
Semesterregistrering: 

Nye studenter får tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om 
semesterregistrering på Studentweb. Klikk på den grønne knappen for å starte 
semesterregistreringen og gå gjennom alle trinnene. Du vil også motta en kvittering 
som viser hvilke emner du er meldt til dette semesteret.   
Aktiv undervisningsmelding gir deg tilgang til læringsplattformen Canvas.   
 

Canvas: 
Høgskolen benytter e- læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og 
informasjon. Canvas blir brukt til administrativ og faglig informasjon om studiet, 
innlevering av arbeidskrav, plan for samlingene, PowerPoint presentasjoner, 
pensumliste, aktuelle meldinger m.m. Dersom Canvas er ukjent for deg, kan du få 
nyttige tips på Canvas hjelpesider.   
 
 

 

Hva må på plass før studiestart etter at du har akseptert studieplass? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Semesterregistrering 

• Aktiver brukerkonto 

• Logg deg på Canvas 

• Møt opp til studiestart og registrer deg 

• Studentbevis-app og studentkort 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/student/timeplan/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
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Nyttige lenker  

Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime  

Læringsmiljø og læringsstøtte   
Biblioteket   
Studentlivet    

    
 

Trenger du hjelp?  

Velkommen til Høgskulen på Vestlandet!  

   

Med vennlig hilsen  

  

 

 

Programansvarlig:  

Navn: Ingunn Barmen Tysnes  

Tlf: 55 58 78 66 
E-post: Ingunn. Barmen.Tysnes@hvl.no  

 

 

 

Følg oss på sosiale medier 

 

www.hvl.no 

 

Servicetorget:  (+47) 55 58 58 00  e- postadresser  

Opptakskontoret:  (+47) 55 58 58 50 opptak@hvl.no 

Praktiske spørsmål:    FHS-studierettleiar@hvl.no 

Faglige spørsmål:    Ingunn.Barmen.Tysnes@hvl.no  

IT-hjelp:              (+47) 55 58 58 88       it-hjelp@hvl.no  eller se IT-hjelpen sine sider 

https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.hvl.no/student/laringsmiljo-og-laringsstotte/
https://www.hvl.no/bibliotek/om/
https://www.hvl.no/studentliv/
http://www.hvl.no/
https://www.hvl.no/om/servicetorget/
mailto:opptak@hvl.no
mailto:FHS-studierettleiar@hvl.no
mailto:Ingunn.Barmen.Tysnes@hvl.no
mailto:it-hjelp@hvl.no
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.facebook.com/hvl.no
https://www.instagram.com/hvl.no/
https://twitter.com/hvl_no
https://www.linkedin.com/school/hogskulen-pa-vestlandet/mycompany/verification/
https://www.youtube.com/H%C3%B8gskulenp%C3%A5VestlandetHVL

