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INNLEDNING 

Studieprogrammet Bachelorstudium i straffegjennomføring er basert på rammeplan for bachelor i 

straffegjennomføring, fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet 01.09.2017. Studiet bygger på 

studieprogrammet Høgskolekandidat i straffegjennomføring som ble akkreditert av NOKUT 28.02.2012. 

Det er delvis regulert av Universitets- og høgskoleloven jf. Forskrift om delvis innlemming av 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april nr. 15 om universiteter og høgskoler, av 

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen fastsatt av kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) med 

virkning fra 01.01.2012 samt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.  

Dette dokumentet er sentralt for alle studenter og de som bidrar i studiet. Alle er forpliktet til å gjøre seg 

godt kjent med dette.   

GENERELL STUDIEINFORMASJON 

Studieprogrammet Bachelorstudium i straffegjennomføring består av høgskolekandidatstudiet i 

straffegjennomføring (120 stp.) og et påbygningsstudium (60 stp.). Høgskolekandidat i 

straffegjennomføring benevnes også som Fengselsbetjentutdanningen og kvalifiserer for arbeid med ulike 

straffegjennomføringsformer i fengsel og i samfunnet. Høgskolekandidatstudiet og påbygningsstudiet 

kvalifiserer til sammen til graden Bachelor i straffegjennomføring. Studieprogrammet oppfyller alle formelle 

krav som er satt til bachelorstudier, godkjent av NOKUT. 

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (heretter kalt KRUS) skal utdanne ansvarlige, 

aktive, omsorgsfulle og reflekterte fengselsbetjenter. Bachelorutdanningens innhold er basert på 

kriminalomsorgens samfunnsoppdrag gitt i Lov om gjennomføring av straff (straffegjennomføringsloven) av 

18. mai 2001 nr. 21. Utdanningen er profesjonsrettet og bygger på både erfarings- og forskningsbasert 

kunnskap. Utdanningen gir fengselsbetjenter både bredde- og dybdekompetanse i straffegjennomføring og 

bidrar i utvikling av en sømløs, kunnskapsbasert kriminalomsorg. 

Bachelorutdanningen vektlegger samarbeid mellom profesjonsgrupper og aktører som arbeider målrettet 

med straffegjennomføring og forebygging av kriminalitet i og utenfor kriminalomsorgen. Utvikling av 

profesjonsrollen inngår som et viktig element i hele studiet. 

MÅLGRUPPE 

Utdanningen kvalifiserer til arbeid som fengselsbetjent i kriminalomsorgen innen alle 

straffegjennomføringsformer i fengsel og i samfunnet. Utdanningen kvalifiserer for opptak til videre studier 

på mastergradsnivå ved andre institusjoner enn KRUS.  
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OPPTAKSKRAV  

Studieprogrammet består av to studier som sammen kvalifiserer til bachelorgrad. Rangeringsregler og 

poengberegninger fremkommer av studienes opptaksreglement. 

 

LÆRINGSUTBYTTE 

Etter fullført bachelor i straffegjennomføring skal studentene ha oppnådd læringsutbytter i tråd med 

læringsutbyttebeskrivelsene i rammeplan for bachelor i straffegjennomføring.  

Kunnskaper 
Studenten 

 har bred og spesialisert kunnskap om straffegjennomføringens relevante fagområder som gir 

begreper, perspektiver og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov  

 har kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie og plass i samfunnet, lovverk samt 

innsatte og domfeltes sammensatte behov 

 har kunnskap om nasjonal og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for 

utøvelse av arbeid i kriminalomsorgen 

 kan oppdatere sin kunnskap om straffegjennomføring 

Ferdigheter 
Studenten 

 kan anvende faglig kunnskap om straffegjennomføring og relevante resultater fra forsknings- og 

utviklingsarbeid knyttet til praktiske og teoretiske problemstillinger innen ulike 

straffegjennomføringsformer og treffe begrunnede valg 

 kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen oppgaveutførelse  

 kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser 

problemstillinger som er relevante for arbeid i kriminalomsorgen 

 kan beherske utvalgte metoder og teknikker som bidrar til å fremme profesjonell yrkesutøvelse 

som fengselsbetjent  

  

Påbyggingsstudium (60 stp)

Deltidsstudium over to år som kvalifiserer til Bachelor i straffegjennomføring

Høyskolekandidat i straffegjennomføring – Fengsesbetjentutdanningen (120 stp)

Heltidsstudium over to år som kvalifiserer til yrkestittelen fengselsbetjent
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Generell kompetanse 
Studenten 

 har innsikt i relevante profesjonsfaglige og profesjonsetiske problemstillinger på individ- og 

systemnivå 

 kan på selvstendig grunnlag, og i samarbeid med andre, planlegge og gjennomføre varierte 

arbeidsoppgaver over tid i kriminalomsorgen, i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov 

 kan på en nyansert og reflektert måte formidle sentralt fagstoff, teorier, problemstillinger og 

løsninger både skriftlig og muntlig  

 har relasjons- og samarbeidskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i 

kriminalomsorgen gjennom utveksling av erfaring, kunnskap og synspunkter  

 kjenner til nytenkning og kan bidra i utvikling av praksisfeltet 

 har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte 

  

ORGANISERING AV BACHELORSTUDIET 
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Organisering av 
studiet 

Semester Emner 

 
 
 
Påbygningsstudiet 
(deltid over to år)  

8  KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp) 

7  Valgfritt programemne (15 stp) 

6  KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i 
kriminalomsorgen (15 stp) 

5  KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp) 

Pliktår 

 
 
 
 
 
 
 
Høgskolekandidat i 
straffegjennomføring 
(heltid over to år)  
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KRUS2200 
Sikkerhet og risiko II 
(7,5 stp) 

KRUS2300 
Tilbakeførings- 
og miljøarbeid II       
(15 stp) 

KRUS2400 
Profesjons-
forståelse og 
etikk 
(7,5 stp) 

 
2 og 3  

KRUS1300 
Introduksjon til 
fengselsbetjentrollen 
og 
kriminalomsorgen II 
(10 stp) 

KRUS2000 
Sikkerhet og 
risiko I (30 stp) 

 KRUS2100 
 Tilbakeførings- 
og 
 miljøarbeid I        
 (20 stp) 

 
1  

KRUS1000 
Introduksjon til 
fengselsbetjentrollen 
og 
kriminalomsorgen I 
(10 stp) 

KRUS1100 
Straffegjennom-
føringsrett og 
andre juridiske 
emner 
(10 stp) 

KRUS1200 
Kriminalitet og 
straff (10 stp) 
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HØGSKOLEKANDIDAT I STRAFFEGJENNOMFØRING 

De fire første semestrene i programplanen er organisert som et heltidsstudium over to år og gir 

breddekompetanse i straffegjennomføring. Studiet fører fram til graden høgskolekandidat i 

straffegjennomføring og er en lønnet grunnutdanning som kvalifiserer for arbeid som fengselsbetjent i 

kriminalomsorgen.  

Studiet legger til rette for god læringsprogresjon for studentene1, både når det gjelder tilegnelse av 

teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og utvikling av identitet som fengselsbetjent. I alle fire 

semestrene legges det vekt på kobling mellom praksisbasert og forskningsbasert kunnskap.  

Første semester gjennomføres ved høgskolen. I dette semesteret blir studentene introdusert for 

kriminalomsorgen og fengselsbetjentyrket, og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å 

arbeide som fengselsbetjent. Første semester skal forberede studentene for videre studier i 

opplæringsfengslene. De skal etablere gode studievaner, evne til å samarbeide om studieoppgaver, 

beherske gjeldende læringsplattform, få innføring i vitenskapelig tenkning og akademisk skriving. 

I andre og tredje semester organiseres studiene som praksisstudier i en opplæringsenhet. Disse 

semestrene er dels veiledet praksis og dels ordinære studier som organiseres av KRUS i samarbeid med 

lokal enhet. Dedikerte aspirantledere2 og aspirantveiledere3 ved de lokale opplæringsenhetene har det 

daglige ansvaret for studentene mens de er i opplæringsenhetene. Gjennomsnittlig to dager i uken 

organiseres læringsaktivitetene som undervisning og studiearbeid i grupper. I tillegg tilkommer selvstudier. 

De resterende tre dagene skal studentene ha veiledet praksis som fengselsbetjenter. I praksisstudiene 

anvender studentene kunnskap og ferdigheter fra tidligere emner i konkret fengselsfaglig arbeid, samt 

tilegner seg ny kunnskap igjennom veiledning, undervisning og selvstudier. Formålet med praksisstudiene 

er å gi bred og variert opplæring innen straffegjennomføring. Det skal være god progresjon i 

praksisstudiene. I starten av praksisstudiene vil studenten delta i utvalgte betjentoppgaver sammen med 

medstudenter. Studentene får daglig veiledning fra en praksisveileder. Etter hvert i studiet vil studentene få 

et mer selvstendig ansvar og tilegne seg bred erfaring fra ulike typer fengselsbetjentoppgaver i tråd med 

læringsutbyttebeskrivelsene i programplanen. Ferdighetstrening skal vektlegges spesielt i andre og tredje 

semester.  

Fjerde semester gjennomføres ved høgskolen. I dette semesteret vektlegges studentenes refleksjon over 

fengselsbetjentyrket. Studentene skal bearbeide egne erfaringer og tilegne seg ytterligere teoretisk 

kunnskap. Det skal særlig gis mulighet for kritisk refleksjon og bevisstgjøring av holdninger og verdier og 

videreutvikling av profesjonelt skjønn. Det skal legges vekt på studentaktive læringsformer. I det siste 

semesteret skal studentene få mulighet til et kort studieopphold i kriminalomsorgen i et annet europeisk 

land. 

PÅBYGNINGSSTUDIET 

Påbygningsstudiet utgjør bachelorprogrammets andre del. Dette er et deltidsstudium som strekker seg 

over to år (fire semestre) og gir 60 stp. Studiet fører frem til graden Bachelor i straffegjennomføring. 

Studiet gir dybdekompetanse i straffegjennomføring.  

                                                 
1 Studentene i høgskolekandidatstudiet benevnes formelt som aspiranter, jf. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen. I dette 
dokumentet benevnes alle som studenter for å sikre en helhetlig beskrivelse av studiet.  

2 En aspirantleder er ansatt som inspektør ved en lokal opplæringsenhet og har lang erfaring som fengselsbetjent. 

3 En aspirantveileder er ansatt som fengselsbetjent, har bred erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen og skal sammen med 
aspirantleder veilede studentene i opplæringsenheten. 
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I påbygningsstudiet legges det stor vekt på studentenes erfaring fra arbeid som fengselsbetjent. For å 

kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet kreves det at studentene har en arbeidstilknytning til 

kriminalomsorgen eller tilsvarende. Studentene er selv ansvarlige for å oppfylle kravet om 

arbeidstilknytning. 

Studiet består av tre teoretiske fellesemner. Et av disse er bacheloroppgaven. I tillegg skal studentene 

gjennomføre et valgfritt emne. Alle emner avsluttes med eksamen. Det første obligatoriske emnet gir 

studentene dybdekunnskap om kriminalomsorgen som virksomhet. I dette emnet legges det også vekt på 

å videreutvikle studentenes læringsutbytte innen vitenskapsteori. Det andre emnet gir studentene 

dybdekunnskap om kunnskapsbasert praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kriminalomsorgen. 

Det valgfrie emnet bidrar til faglig spesialisering i dybden og/eller i bredden. Det valgfrie emnet skal bidra 

til å bygge opp under studentens faglige interesser og ambisjoner om fremtidige arbeidsoppgaver. KRUS 

tilbyr valgfrie emner ut fra kriminalomsorgens behov og tilgjengelige ressurser. Det tilbys minimum to 

valgfrie emner i året. Relevante emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan etter søknad innpasses som 

det valgfrie emnet. 

Emner i påbygningsstudiet kan gjøres tilgjengelige for enkeltemnestudenter. 

Studiets innhold 
Påbygningsstudiet består av fire emner:     

 KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet (15 stp) 

 KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen (15 stp) 

 Valgfritt emne (15 stp) 

 KRUS3900 Bacheloroppgave (15 stp) 

Hvert emne er organisert med 3-4 obligatoriske samlinger på inntil tre dager. Studiet er lagt opp slik at det 

er nødvendig for eget og medstudenters læringsutbytte og kunnskapsutvikling at alle deltar på samtlige 

samlinger og gjennomfører obligatoriske arbeidskrav. Studentene skal kommunisere med medstudenter 

og fagansatte via elektronisk læringsplattform. Det vil bli lagt stor vekt på selvstudier. Noe gruppearbeid vil 

bli organisert. Det valgfrie emnet og bacheloroppgaven skal bidra til å styrke studentenes faglige 

interesser. Formålet med bacheloroppgaven er å styrke studentenes analytiske evne og gi dybdekunnskap 

innen et selvvalgt tema og kunne bidra til utvikling av kriminalomsorgens praksis. Studentene skal 

gjennom arbeidet med bacheloroppgaven lære å sette yrkesrelevante problemstillinger inn i 

vitenskapsteoretiske og praktiske perspektiver, vise analytisk kompetanse og etisk refleksjon, samt bidra til 

utvikling på eget arbeidssted. 

Det understrekes at studiet utgjør en betydelig arbeidsbelastning. Studentene i påbygningsstudiet bør 

tenke igjennom hvordan de best kan frigjøre tid til studiet. Det forventes her at studentene er i arbeid og at 

de før studiestart avklarer de praktiske rammene rundt studiet med arbeidsgiver. Dette gjelder både ved 

deltakelse på de obligatoriske samlingene og ved løpende arbeidsoppgaver. 

STUDIETS KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Kravene til fengselsbetjenters arbeid spenner vidt og innholdet i studiet baseres derfor på kunnskap fra 

flere ulike fagfelt. Kunnskapsgrunnlaget er dels erfaringsbasert og består av systematisert fengselsfaglig 

kunnskap som er utviklet i praksisfeltet. Emnene er i stor grad fler- og tverrfaglige og baseres på 

vitenskapelige disipliner som jus, sosiologi, kriminologi, pedagogikk og psykologi. Emnene bygger også på 

sammensatt profesjonskunnskap fra profesjonsgrupper som fengselsbetjenter samarbeider med, som f. 

eks sosialarbeidere, vernepleie og politi.  
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Kunnskapsgrunnlaget i studiet skriver seg inn i annen europeisk og internasjonal pønologisk forskning 

som befatter seg med de prosesser som er uttenkt og anvendt for straff, forebygging av kriminalitet og 

behandlingen av innsatte og domfelte.  

LÆRINGSAKTIVITETER 

Studier ved KRUS tar i bruk ulike undervisnings- og læringsformer; forelesning, seminar, gruppearbeid, 

kollokvier samt individuell og gruppevis veiledning. I høgskolekandidatstudiet organiseres studentene i 

faste grupper. Praksis utgjør også en sentral del av høgskolekandidatstudiet. I praksis foregår 

læringsaktiviteter enkeltvis, parvis og i grupper. 

Gjennom ulike aktiviteter sikres muligheter for å oppnå læringsutbyttet. Dette kan eksempelvis være, 

praksis, fysiske aktiviteter, skriftlige innleveringer, deltagelse i seminarer og grupper, fremførelse av 

muntlige faglige innlegg og tilbakemeldinger på medstudenters arbeid. KRUS har eget øvingsfengsel der 

studentene kan trene på så vel forsvars- og pågripelsesteknikker som ulike kommunikasjonsferdigheter. 

Øvelsene støttes av digitale verktøy som videoopptak og streaming. Digitale verktøy og elektronisk 

læringsplattform brukes aktivt gjennom studiene. Obligatorisk undervisning, praksis og arbeidskrav 

beskrives i den enkelte emneplan. 

Påbygningsstudiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium. Studentene vil være aktive i sitt 

læringsarbeid både før, under og etter samlingene. Det legges vekt på noe studiearbeid i grupper, 

samtidig legges det vekt på individuelt studiearbeid. I påbygningsstudiet oppfordres studentene til å danne 

kollokviegrupper. Kollokviegrupper er selvstyrte studiegrupper. 

Praksisstudier i høgskolekandidatstudiet 
Praksisstudiene i de utvalgte opplæringsenhetene anses som en viktig og særegen læringsarena i 

fengselsbetjentutdanningen. Studentene skal gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk 

utprøving i yrkesfeltet gis mulighet til å utvikle sin erfaringskompetanse og bevisstgjøre sin egen yrkesrolle. 

De skal videreutvikle sin faglige, personlige og relasjonelle kompetanse i direkte samhandling med 

kolleger, innsatte og domfelte, og under veiledning av praksisveiledere og aspirantleder.  

I studiet skal det legges vekt på å tydeliggjøre sammenhenger mellom tilegning av erfarings- og 

forskningsbasert kunnskap. Studentene vil bli utfordret til å trekke veksler på den erfaring og kunnskap 

som de bringer med seg inn i studiet. De vil også bli utfordret til kritisk refleksjon over eget arbeid, både 

individuelt og i grupper. Refleksjon over sammenhenger mellom faglige elementer, erfarings- og 

forskningsbasert kunnskap forutsetter et åpent læringsmiljø. Ansatte ved KRUS har det faglige ansvaret 

og bidrar inn i studiet i opplæringsenhetene. 

Praksiskoordinator ved KRUS har ansvaret for organiseringen av læringsaktivitetene ved 

opplæringsenhetene i tett samarbeid med emneansvarlige og aspirantledere. Veiledningen utføres av 

praksisveiledere og foregår både individuelt og i grupper. Veiledningens målsetning er å bidra til 

studentenes faglige og personlige utvikling og kvalifisering. Fagansatte ved høgskolen har et spesielt 

ansvar for å følge opp studiearbeidet i opplæringsenhetene. Førstebetjenter ved KRUS følger opp forhold 

knyttet til arbeidsgiveransvaret og vurdering av skikkethet.  

Plan for studiearbeid og veiledning skal fastsettes snarest mulig etter at studentene har påbegynt studiet i 

opplæringsenheten. Studentene skal ha minimum 15 veiledningsvakter sammen med aspirantveileder. 

Praksisstudiene skal være gjennomført og godkjent i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for 

praksis ved KRUS. 

Praksisveiledningen skal fokusere på faglige og etiske problemstillinger, samt utvikling av profesjonell 

kompetanse. Planlegging av arbeidsoppgaver, oppfølging og evaluering av disse står sentralt i 

https://no.wikipedia.org/wiki/Straff
https://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalitet
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veiledningen. Studentene har selv ansvar for å forberede innholdet i veiledningen, evt. med bistand fra 

praksisveileder. Studentene skal også få fortløpende tilbakemelding på sin tjenesteutførelse. De skal i 

tillegg få en mer omfattende vurdering på sin tjenesteutførelse fra sin praksisveileder halvveis i 

praksisperioden og ved avslutning av praksisstudiet. Det skal vurderes i hvilken grad studentene har 

oppnådd læringsutbyttet i studieplanen. 

INTERNASJONALISERING 

Flerkulturelle og internasjonale perspektiver er ivaretatt i både høgskolekandidatstudiet og i 

påbygningsstudiet. Deler av det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er basert på internasjonal 

forskning og studentene må forholde seg til engelskspråklig faglitteratur. Studentene deltar også i 

aktiviteter hvor engelsk er arbeidsspråket. Fagansatte og forskere ved KRUS trekker veksler på 

kompetanse som oppnås gjennom internasjonale og nasjonale samarbeidsprosjekt, både innen forskning 

og utviklingsarbeid i kriminalomsorgsfeltet. I fjerde semester i høyskolekandidatstudiet organiseres et 

kortere studieopphold til ulike europeiske land. Her vil kandidatene få innsikt i andre måter å organisere 

straffegjennomføring og betjentarbeid og skal skriftlig reflektere over dette.  

I påbygningsstudiet kan studentene gjennomføre det valgfrie emnet ved en annen utdanningsinstitusjon, 

nasjonalt eller internasjonalt. KRUS vil legge til rette for utveksling i påbygningsstudiet. 

SKIKKETHET  

Skikkethetsvurderingen foregår løpende i hele høgskolekandidatstudiet. Vitnemål for fullført utdanning 

forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. 

Kriminalomsorgen er en del av samfunnets maktapparat. Det gir fengselsbetjentene spesielle oppgaver og 

utfordringer når det gjelder myndighetsutøvelse og makt over mennesker. Krav til personlig egnethet tilsier 

at den enkelte student vil bli veiledet og vurdert på enkelte områder i forbindelse med gjennomføringen av 

studieforløpet. Sentrale momenter i denne veiledningen er modenhet, personlig atferd og uttrykte 

holdninger overfor innsatte, domfelte og kolleger.   

Formålet med skikkethetsvurderingen er å sikre at innsatte og domfelte skal møte fengselsbetjenter som 

er skikket for yrket og være sikret mot overgrep og vilkårlighet. En skikket betjent må også kunne ivareta 

kollegers trygghet. Forhold utenfor tjenesten kan også tillegges vekt ved vurdering av skikkethet. Dette 

gjelder opptreden eller handlinger som har direkte betydning for tjenesten som fengselsbetjent eller har 

betydning for den tillit og aktelse som er nødvendig for å inneha en slik stilling. 

EKSAMEN OG SENSUR 

Det brukes varierte vurderingsformer i studiene. Vurderingsformene skal tilpasses læringsutbyttet i det 

enkelte emne. 

Rettigheter og plikter for studenter ved KRUS er regulert i forskrifter og retningslinjer ved KRUS. 

Ved eksamen eller vurdering der resultatet inngår på vitnemålet, eller innregnes i karakter for 

vedkommendes studium, oppnevner KRUS sensorer i samråd med fagmiljøet ved KRUS. Bruk av sensor 

går frem av emneplanene. Det skal normalt benyttes to sensorer ved muntlig og skriftlig eksamen. 
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Det benyttes to karakterskalaer/vurderingsuttrykk i studiene.  

Bestått/ikke bestått.  Når UH-lovens karakterskala bestått/ikke bestått benyttes, skal dette være et 

selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen. 

Gradert karakterskala. Ved KRUS benyttes UH-lovens graderte karakterskala med følgende generelle, 

kvalitative beskrivelser: 

Symbol Betegnelse Beskrivelse av vurderingskriterier  

A Fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært 
god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god 
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og 
selvstendighet. 

C God 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. 
Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 
områdene. 

D Brukbar 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten 
viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. 
Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 
Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

Begrunnelse og klage 
Eksamenskandidater kan klage på karakteren på alle skriftlige eksamener. Før klage fremsettes bør 

studenten ha bedt om begrunnelse på karakteren. 

Begrunnelse: 

Ved skriftlig eksamen er frist for krav om begrunnelse en uke etter karakteren ble kunngjort. Krav om 

begrunnelse fremmes av studenten i Studentweb. Studieadministrasjonen formidler krav om begrunnelse 

til riktig fagperson/sensor i Fagpersonweb.   

Hvis studenten ønsker begrunnelse for muntlige og praktiske eksamener, må studenten ta kontakt med 

sensor eller faglærer umiddelbart etter at karakteren er gjort kjent. 

Studenten får normalt begrunnelsen innen to uker. I begrunnelsen redegjøres det for karakteren til 

studenten med vurdering av studentens prestasjoner. 

Begrunnelsen gis enten muntlig eller skriftlig. Dette er det sensorene som velger. 

Klage på formelle feil: 

Klage på formelle feil foretas av studenten i Studentweb. Studentene kan når som helst logge seg inn på 

denne siden og finne sine karakterer. Her er det mulig å opprette en klagesak, følge opp status for 

behandling av klagesaker og se resultatet av klagen.  

Konsekvens av klage kan være at eksamensforsøket blir annullert og at kandidaten får en ny vurdering av 

eksamensbesvarelsen eller at det blir avholdt en nye eksamen eller prøve. 
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Dersom KRUS eller klagenemd finner at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha 

hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at 

det skal foretas ny sensurering eller avholdes ny eksamen eller prøve. 

Klage på karakter: 

Studenter kan ikke klage på karakteren på en muntlig eller praktisk eksamen. 

Klage på skriftlig eksamen foretas i Studentweb og må fremsettes innen tre uker etter eksamensresultatet 

er kunngjort eller tre uker etter at studenten har mottatt begrunnelse for karakter, eller svar på klage om 

formelle feil.  

Hvis flere kandidater i en gruppe ønsker å klage, får klagen bare konsekvenser for dem som har fremmet 

klagen. Alle i en gruppe må dermed ikke klage. Studieadministrasjonen tar imot klagen og oppretter ny 

sensorkommisjon bestående av en intern og en ekstern sensor.  

Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.  

Svar på klagen registreres og publiseres i Studentweb innen tre uker etter klagefristen.  

Ny og utsatt eksamen  
Studenter som ikke har bestått ordinær eksamen eller som ble syk på eksamen eller har annet 

dokumentert gyldig fravær, har rett til ny og utsatt eksamen. Nye og utsatte eksamener arrangeres normalt 

sammen, innen rimelig tid etter ordinær eksamen. Når ordinær eksamen er eksamen uten tilsyn, som 

hjemmeeksamen, mappevurdering eller lignende, kan det fastsettes annen vurderingsform for ny og utsatt 

eksamen. 

MEDVIRKNING OG STUDENTDEMOKRATI 

Studentene har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved KRUS. De velger tillitsvalgte i hvert kull som deltar i 

lærings- og arbeidsmiljøutvalget hvor studentenes læringsmiljø og rammebetingelser for læring står 

sentralt. Tillitsvalgte er også representert i studieutvalget der blant annet revisjon av studieprogrammene 

blir behandlet før de oversendes direktør for endelig godkjenning. Studentene inviteres etter hvert 

semester til elektronisk evaluering av studiet. De tas også med i underveisevalueringer med fagansatte på 

høgskolen og med aspiratledere i opplæringsenhetene. Se nærmere beskrivelser av kvalitetsarbeidet på 

KRUS sine hjemmesider.  
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EMNER: HØGSKOLEKANDIDAT I 

STRAFFEGJENNOMFØRING 

 
Se programplan for Høgskolekandidat i straffegjennomføring 
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EMNER: PÅBYGNINGSSTUDIET 
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KRUS3000 KRIMINALOMSORGEN SOM VIRKSOMHET 

Emnekode og emnenavn KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet 

Engelsk emnenavn The Organization of the Norwegian Correctional Service 

Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring 

Emnegruppe emnet inngår i Teoretiske fellesemner 

Studiepoeng 15 

Semester 5. 

Undervisningsspråk Norsk 

 

INNHOLD  

Straffegjennomføring i regi av kriminalomsorgen foregår i fengsler med ulike sikkerhetsnivå, ute i 

samfunnet og i hjemmet. Hva betyr stedene, de materielle betingelsene og samspillet mellom ulike 

profesjonsgrupper for hvordan straffegjennomføringen gjøres og oppleves? Hvordan utøves makt og 

omsorg i ulike straffegjennomføringsformer? Hvordan omsettes kriminalomsorgens grunnpilarer 

arkitektonisk og i hverdagslivets praksisformer, og hva slags kulturer skaper dette? 

I introduksjonsemnet gis studentene en innføring i sentrale begreper og perspektiver som utdyper 

forståelsen av kriminalomsorg og straffegjennomføring i Norge. Kriminalomsorgen som organisasjon løftes 

frem og et særlig fokus rettes mot profesjonell samhandling, utøvelse av skjønn og brukerperspektiver.    

Som grunnlag for det faglige innholdet i alle emner i påbyggingsstudiet, gir emnet en videreføring i 

vitenskapsteori og metode.  

Emnet er organisert i tre deler:  

 En introduksjon til emnet «kriminalomsorgen som virksomhet»: sentrale begreper og perspektiver 

 Kriminalomsorgen som organisasjon, forvaltning og arena for profesjonell samhandling  

 Skjønn og brukerperspektiver 

LÆRINGSUTBYTTE 

Kunnskaper 
Studenten 

 har bred kunnskap om straff og straffens begrunnelser 

 har fordypet kunnskap om norsk kriminalomsorg i et historisk perspektiv og akademiske 

diskusjoner knyttet til norsk straffegjennomføring 

 har bred kunnskap om utvikling, organisering og innhold i kriminalomsorgen, ulike 

straffegjennomføringsformer og alternativer til straff  

 har forståelse av hvordan meningskategorier som kjønn, klasse, alder og etnisitet gjør seg 

gjeldende i norsk kriminalomsorg og i ulike former for straffegjennomføring  

 har fordypet kunnskap om hvordan makt og omsorg spiller seg ut i ulike former for 

straffegjennomføring 
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 har ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner samt bred kunnskap om kriminalomsorgen 

som organisasjon og forvaltningsorgan 

 har kunnskap om velferdsstatens organisering og innhold, strategier og modeller for 

tverrprofesjonelt samarbeid, og faktorer som støtter eller hindrer slikt samarbeid 

 har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder innen 

straffegjennomføringsfeltet 

Ferdigheter 
Studenten 

 kan aktivt delta i diskusjoner om ulike måter å organisere og gjennomføre straffegjennomføring 

 kan relatere kunnskap om sosio-materialitet til eget arbeidsted 

 kan på en faglig måte diskutere hvordan kjønn, alder, klasse og etnisitet får betydning i 

straffegjennomføring 

 kan problematisere og utdype begreper som makt og omsorg i forhold til eget arbeid og ulike 

straffegjennomføringsformer 

 kan forstå sin egen, forvaltningssamarbeidspartnere- og brukeres posisjoner og perspektiver for 

samhandling  

 kan innhente og anvende relevant kunnskap for å analysere egen organisasjon  

Generell kompetanse 
Studenten 

 kan på en nyansert måte problematisere og diskutere ulike former og steder for 

straffegjennomføring og peke på hvilke muligheter og utfordringer disse får for ansatte, innsatte 

og deres familier  

 har tilegnet seg relevant kompetanse for å kunne videreutvikle utførelsen av egne 

arbeidsoppgaver og bidra i tverrprofesjonelt samarbeid  

 kan arbeide systematisk for en respektfull og inkluderende samhandling i egen organisasjon og i 

møte med andre sektorer 

 kan på en nyansert måte diskutere og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig  

 kjenner til nytenkning og kan bidra i utvikling av praksisfeltet 

FORKUNNSKAPSKRAV 

Opptak til påbygningsstudiet i straffegjennomføring, jf. Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring.  

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i tre samlinger 

på tre til fire dager ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i 

mellomperiodene og selvstudier. 

Arbeidsmåtene på samlingene vil variere mellom forelesninger, fremlegg og diskusjoner i seminar og 

arbeid i grupper. Studentene organiseres i faste grupper. Studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår i 

studiearbeidet. Egenstudier, individuelle- og gruppebaserte oppgaver vil stå sentralt i periodene mellom 

samlinger.  

Arbeidskrav 
Det er et krav om 80 prosents deltakelse. Skriftlig oppgave i gruppe på 3-4 studenter. Omfang: 2400 – 

2600 ord. 
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Individuell oppgave tilknyttet egen arbeidserfaring. Omfang: 1400 – 1600 ord. 

VURDERINGS-/EKSAMENSFORM OG SENSORORDNING 

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang 2200 – 2400 ord. Besvarelser under 2200 ord og 
besvarelser over 2400 blir ikke sensurert. 

En intern og en ekstern sensor benyttes. 

Karakterskala/Vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere 

om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studiet bachelor i 

straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler. 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen 
Alle hjelpemidler tillatt 

Rettigheter og plikter ved eksamen 
Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og er 
nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

PENSUM 

Pensum merket * samles i et kompendium  
 
Basberg, C. (1999). Omsorg i fengsel? Oslo: Pax. [Kap. 4, 5 og 6. (43 s.)] 

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: struktur, sosiale relasjoner, 
politikk og symboler (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [S. 26-46 og 47-68. (41 s.)] 

 
Brottveit, G. (Red.). (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder: om å arbeide 

forskningsrelatert. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1-5. (57 s.)] 

 
Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid P., Roness, P. G., & Røvik, K. A. (2015). Organisasjonsteori for 

offentlig  sektor (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. [S. 11-32 og 152-227 (94 s.)] 
 
Eriksen, E. O. & Molander, A. (2008). Profesjon, rett og politikk. I A. Molander. & L. I. Terum (Red.), 

Profesjonsstudier (s. 161-176. Oslo: Universitetsforlaget. [15 s.] 
 
Flaatten, S. (2017). Straff. I H. M. Lomell & M.-L. Skilbrei (Red.), Kriminologi (s. 145-170).  

Oslo: Universitetsforlaget. [25 s.] 
 

Fransson, E., & Brottveit, G. (2015). Rådsmøtet som event: lokale progresjons- og tilbakeføringspraksiser i 
et norsk høysikkerhetsfengsel inspirert av et deleuziansk blikk. Psyke & Logos, 36(1), 111-128. 

[(17 s.)]* 
 
Fridhov, I. M. & Grøning, L. (2018). Penal ideology and prison architecture. I E. Fransson, F. Giofrè & B. 

Johnsen (Red.), Prison, architecture and humans (s. 269-286).  

doi: https://doi.org/10.23865/noasp.31    
 
Fridhov, I. M., & Langelid, T. (2017). Importmodellen i norsk fengselsvesen. Nordisk Tidsskrift for 
 Kriminalvidenskab, 104(3), 259-288. [12 s.]* 

 
Grimen, H. & Molander, A. (2008). Profesjon og skjønn. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), 

Profesjonsstudier  (s. 179-196). Oslo: Universitetsforlaget. [17 s.] 
 

https://doi.org/10.23865/noasp.31
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Grønvold, M. (under utgivelse). Prosessen å bli til som en reflektert fengselsbetjent. Nordisk tidsskrift for 
kriminalvidenskab. [15 s.]*   

 
Grønvold, M. & Fransson, E. (under utgivelse). Møter i mellomrommet: en studie blant høyskolekandidater 

i straffegjennomføring om deres forståelse av miljøarbeid i fengsel. Uniped. [22 s.]* 
 
Halvorsen, V. (2017). Alternativer til straff. I H. M. Lomell & M.-L. Skilbrei (Red.), Kriminologi (s. 190-209).  

Oslo: Universitetsforlaget. [19 s.] 
 

Hammerlin, Y. (2008). Om fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminalomsorg i anstalt 
1970-2007 (Doktoravhandling). Oslo: Universitetet i Oslo. [Kap. 2,3 og 15. (52 s.)] * 

 
Hammerlin, Y. (2012). En fange er en fange – et fengsel er et fengsel: dikotomien i fangebehandlingen fra 

1950- tallet fram til i dag. I S. Olsen (Red.), Virker straff? (s. 39-62). Oslo: Scandinavian 
Academic Press. [23 s.]* 

 
Hammerlin, Y. (2015). ‘‘Et fengsel er et fengsel, men…’’. Psyke & Logos, 36(1), 129-152. [23 s.]* 
 
Hansen, G. V. (2015). Can collaboration provide integrated services for prisoners in Norway? International 

Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4(4), 136-149.  
doi: https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v4i4.242 [13 s.] 
 

Helgesen, J. H. I. (2018). Drug counselling behind the prison wall: Staff responses to collaborative 
challenges. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Advance 
online publication. doi: https://doi.org/10.1080/14043858.2018.1550244  [19 s.]* 

 
Heum, I. (2014). Skjønn: perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV. Oslo: Gyldendal akademisk.  

[Kap. 1,3 og 6. (75 s.).] 
 

Hjellnes, S. K. (2019). Kontaktbetjentrollen i straffegjennomføring i fengsel. I K. G. Westrheim & H. M. K. 
Eide (Red.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge (s. 67-80). 

Bergen: Fagbokforlaget. [13 s.] 
 
Johnsen, B. (2018). Movement in the prison landscape: Leisure activities – inside, outside and in-between. 

I E. Fransson, F. Giofrè & B. Johnsen (Red.), Prison, architecture and humans (s. 65-85).  
doi: https://doi.org/10.23865/noasp.31  
 

Johnsen, B. & Granheim, P. K. (2012). Prison size and the quality of life in Norwegian closed prisons in 
late modernity. I T. Ugelvik & J. Dullum (Red.), Penal exceptionalism? Nordic prison policy and 
practice (s. 199-214). London: Routledge. [15 s.]* 

 
Juritzen, T. I., & Heggen, K. (2006). Omsorgsmakt: relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt. 

Sosiologi i dag, 36(3), 61-80. [19 s.]* 
 
K., J. (2018). Humanity rather than materialism – a short essay about the prison environment. I E. 

Fransson, F. Giofrè & B. Johnsen (Red.), Prison, architecture and humans (s. 29-35).  
doi: https://doi.org/10.23865/noasp.31  
 

Kristoffersen, R. & Iversen, J. S. (2018). Samfunnsstraff - på tide med en revisjon. Tidsskrift for strafferett, 
18(3), 151-180. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-03-02  [29 s.] 

 
Nymo, K. (2019). Fengselsbetjent i dag – og i morgen. I K. G. Westrheim & H. M. K. Eide (Red.), 

Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge (s. 265-273).  
Bergen: Fagbokforlaget. [6 s.] 

 
Olsen, B. C. R., Skotte, P. S., & Farstad, G. R. (Red.). (2018). Sosiologi i sosialfagene.  

Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 2,3 og 8. (46 s.)] 
 
Pratt, J. (2008). Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess: Part I: The nature and roots of 
 Scandinavian exceptionalism. The British Journal of Criminology, 48(2), 119-137.  

doi: https://doi.org/10.1093/bjc/azm072 [(38 s.]* 

https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v4i4.242
https://doi.org/10.1080/14043858.2018.1550244
https://doi.org/10.23865/noasp.31
https://doi.org/10.23865/noasp.31
https://doi.org/10.18261/issn.0809-9537-2018-03-02
https://doi.org/10.1093/bjc/azm072
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Rogstad, J. (2010). Diskriminering – kan en hvit mann fra middelklassen forstå det? I D. Album, M. N. 
Hansen, & K. Widerberg (Red.), Metodene våre: eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning 
(s. 287 – 302). Oslo: Universitetsforlaget.  [15 s.]* 

 
Rua, M. (2015). Fengselsisolasjon: forskning og formidling i et minefelt. I K. Widerberg (Red.), I hjertet av 

velferdsstaten: en invitasjon til institusjonell etnografi (s. 220-250).  
Oslo: Cappelen Damm akademisk. [30s]* 
 

Siem, I. (2018). The Norwegian drug court model: An alternative to incarceration for criminal drug addicts. 
Federal Sentencing Reporter, 31(1), 21-27. doi: 10.1525/fsr.2018.31.1.21 [6 s.] 

 [Institusjonsarkiv: http://hdl.handle.net/11250/2575937 ] 
 
Snertingdal, M. I. (2019). Velferdsstatlige tjenesters organisering i kriminalomsorgen og et nesten 50 år 

gammelt essay. I K. G. Westrheim & H. M. K. Eide (Red.), Kunnskapsbasert straffegjennomføring 
i kriminalomsorgen i Norge (s. 53-66). Bergen: Fagbokforlaget. [11 s.] 

 
Sørensen, K. M. (2017). ‘’Å bryte linja’’: rutiner og fleksibilitet i organisering av fengslingen etter 

terrorangrepet 22/7-11. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 33(1), 37-53.  
doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2017-01-04 [16s.] 
 

Tufte, P. A (2011). Kvantitativ metode. I K. Fangen & A.-M. Sellerberg (Red.), Mange ulike metoder (s. 71-
99). Oslo: Gyldendal akademisk. [24 s.]* 

 
Ugelvik, T. (2016). Prisons as welfare institutions?: Punishment and the Nordic model. I Y. Jewkes, B. 

Crewe, & J. Bennett (Red.), Handbook on prisons (2. utg., s. 388-402). London: Routledge.  
[14 s.]* 
 

Vabø, M. (2014). Bakkebyråkratiet - der emosjonelt arbeid blir politikk. I M. Vabø & S. I. Vabo (Red.), 
Velferdens organisering (s. 29-46). Oslo Universitetsforlaget. [18 s.] 

 
Vabø, M. (2014). Dilemmaer i velferdens organisering. I M. Vabø & S. I. Vabo (Red.), Velferdens 

organisering (s. 11-28). Oslo Universitetsforlaget. [18 s.] 
 
Øster, M. K. & Rokkan, T. (2018). The Norwegian approach to electronic monitoring: Changing the system 

and making a difference. Federal Sentencing Reporter, 31(1), 75-84.  

doi: 10.1525/fsr.2018.31.1.75 [9 s.]  

[Institusjonsarkiv: http://hdl.handle.net/11250/2571801 ]   

http://hdl.handle.net/11250/2575937
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2017-01-04
http://hdl.handle.net/11250/2571801
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KRUS3100 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID 

I KRIMINALOMSORGEN 

 

INNHOLD  

Emnet tar utgangspunkt i målsetningen om at kriminalomsorgens praksis skal være kunnskapsbasert.  

Med utgangspunkt i egen praksiserfaring skal studentene velge seg ut en avgrenset målgruppe, fordype 

seg i denne gruppens særlige situasjon, herunder også rettslige rammer, og kriminalomsorgens måter å 

møte og tilrettelegge for gruppen på. Hva slags kunnskap bygger kriminalomsorgens praksis på? Er 

kunnskapen pålitelighet og relevant? Hva finnes av forskningsbasert kunnskap om den aktuelle 

målgruppen, og hvordan kan den omsettes til konkret forebyggende praksis med den valgte målgruppen? 

Emnets hovedtemaer er som følger:   

 utbredelse av kriminalitet og kjennetegn ved utøvere av ulike typer kriminalitet  

 marginalisering, sårbarhet, risiko og beskyttende faktorer 

 forebyggende tiltak på struktur, gruppe og individnivå 

 systematisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder for å styrke det faglige 

beslutningsgrunnlaget i praksis 

LÆRINGSUTBYTTE  

Kunnskaper 
Studenten 

 har bred kunnskap om utbredelse og omfang av aktuelle kriminalitetsproblemer, og 

sammenhengen med sosiale og helsemessige problemer 

 har bred og spesialisert kunnskap om hvordan kriminalitetsutvikling kan forklares med 

utgangspunkt i sårbarhet, risiko og beskyttende faktorer på ulike nivåer 

 har kunnskap om metoder i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og deres anvendelighet i egen 

praksis 

 har kunnskap om anvendelse av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kriminalomsorgens 

praksis 

Emnekode og emnenavn KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i 
kriminalomsorgen 

Engelsk emnenavn Crime Prevention in the Correctional Service 

Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring 

Emnegruppe emnet inngår i Teoretiske fellesemner 

Studiepoeng 15 

Semester 6. 

Undervisningsspråk Norsk 
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Ferdigheter 
Studenten  

 kan innhente relevant informasjon for å beskrive omfang og utbredelse av ulike typer kriminalitet, 

og redegjøre for sammenhenger med sosiale og helsemessige problemer  

 kan innhente og kritisk vurdere tilgjengelig kunnskap om konkrete praksisnære problemstillinger 

 kan formidle kunnskap om kriminalomsorgens rehabiliterende og forebyggende tiltak til aktuelle 

samarbeidspartnere 

 kan identifisere personer med behov for velferdstjenester, og følge opp slik at kontakt med 

relevante tjenester oppnås 

Generell kompetanse 
Studenten  

 kan på selvstendig grunnlag, og i samarbeid med andre, utvikle egen praksis på bakgrunn av 

teoretisk og praktisk kunnskap om ulike grupper innsatte og domfelte og ulike typer 

kriminalitetsproblemer 

 kan formidle faglig begrunnelse for valg av forebyggende tiltak overfor relevante 

samarbeidspartnere 

 kan diskutere overførbarhet og relevans av forskning til praksis 

 kan redegjøre for særtrekk ved forskningsbasert kunnskap, og forskjeller og likheter mellom 

forskningsbasert og praksisbasert kunnskap 

FORKUNNSKAPSKRAV 

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring), jf. F Forskrift om studiet bachelor i 

straffegjennomføring og bestått KRUS3000. 

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i tre samlinger 

på inntil tre dagers varighet ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i 

mellomperiodene og selvstudier. 

Arbeidsmåtene på samlingene vil variere mellom forelesninger, fremlegg og diskusjoner i seminar og 

arbeid i grupper. Studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår i studiearbeidet.   

Veiledet individuell emneoppgave inngår både som arbeidsform og vurderingsform.  

Arbeidskrav 
Innlevering av utkast til hjemmeeksamensoppgave. Omfang: Maksimalt 2400 ord. Utkastet leveres inn en 
uke før siste samling. Studentene får tilbakemelding på utkastet fra faglærer på samlingen. 

80 % obligatorisk deltakelse på samlinger.  

VURDERINGS-/EKSAMENSFORM OG SENSORORDNING 

Mappe med kommentert utkast til hjemmeeksamensoppgave og endelig besvarelse. Omfang på endelig 
besvarelse: 2200 – 2400 ord. Besvarelser under 2200 ord og besvarelser over 2400 blir ikke sensurert. 
Teller 60 % av samlet karakter.  

Individuell skriftlig eksamen med tilsyn, 4 timer, teller 40 % av samlet karakter. 
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Begge eksamensformer må bestås. Kandidater kan bare kontinuere i eksamensformen som ikke er 

bestått. 

En intern og en ekstern sensor benyttes på begge eksamensformene. 

Karakterskala/Vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se 
nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studiet bachelor i 
straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler. 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen 
Alle hjelpemidler tillat på mappeeksamen. Ingen hjelpemidler tillatt på individuell skriftlig eksamen med 

tilsyn. 

Rettigheter og plikter ved eksamen 
Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og er 
nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk 

ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister 
kommuniseres og behandles i Studentweb. 

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke 
innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.  

PENSUM 
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VALGFRITT EMNE 

 
I denne programplanen presenteres tre valgfrie emner. Flere valgfrie emner kan bli aktuelle. 
Endelig beslutning om hvilke valgfrie emner som tilbys for dette kullet blir kjent senest juni 2019.  
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KRUS3201 RADICALISATION AND VIOLENT 

EXTREMISM IN THE CORRECTIONAL SERVICES 

Module code and title KRUS3201 Radicalisation and Violent Extremism in the 
Correctional Services 

Programme Bachelor in Correctional Studies 

Module group Optional subject 

Credits 15  

Semester 7. 

Teaching language English 

 

CONTENT 

This module focuses on prevention and other initiatives directed at radicalisation while in the custody of 

the Correctional Service. The module shall result in students having a broad understanding and knowledge 

of the concepts and issues related to radicalisation and violent extremism. The module will give students 

basic profession-related skills in the identification, prevention and management of inmates either already 

radicalised or vulnerable for such. 

LEARNING OUTCOMES 

Knowledge 
The student shall 

 have a wide knowledge of the relevant concepts, definitions, and theories necessary to 

understand violent extremism, terrorism, and radicalisation 

 have wide knowledge of different forms of violent extremism, terrorism, and radicalisation 

 have wide knowledge of potential factors leading to radicalisation in a correctional perspective. 

 understand the connections between violent extremism and crime 

 understand the structure and funding of terrorist organisations and how they function 

 understand, in the context of corrections, what role religion can play in radicalisation 

 be conversant with current developments and contemporary research within this field 

 

Skills 
The student shall be able to 

 apply acquired knowledge to assist in the identification and analysis of potentially radicalised 
offenders by interpreting signs, signals, conduct, symbols etc. 

 apply strategies for the prevention of radicalisation in the Correctional Service 

 facilitate change in radicalised offenders already convicted of terrorism-related activity and hate 
crimes 
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General competence 
The student shall 

 be able to communicate, in writing and orally, relevant concepts, definitions, and potential 

solutions, related to this subject 

 be able to exchange views and experiences with others working in this field and thereby 

contribute to the development of "best practice" 

 be able to function in the role of advisor in the Correctional Service on matters relating to 

radicalisation and violent extremism 

PREREQUISITE KNOWLEDGE 

Admission to the Bachelor of Correctional Studies supplementary course, Cf. Forskrift om studiet bachelor 

i straffegjennomføring. Students must have accumulated at least 120 credits. It is recommended that 

students have completed KRUS3000 and KRUS3100 or equivalent.  

LEARNING AND TEACHING METHODS 

Students are expected to work a minimum of 375 hours on this subject. This includes three modules at 

KRUS of up to three days each. Independent study and mandatory assignments shall be completed in 

between these assemblies. 

The modules will include: lectures, seminars and supervised seminars, individual and group work with 

tuition from the specialist tutor. Independent study of the syllabus is essential between the assemblies 

Course requirements 
Written assignments in groups of 3-4 students. Scope: 2,200 – 2,400 words. 

80 % mandatory attendance at the assemblies.  

ASSESSMENT/EXAMINATION AND EXAMINERS  
Individual oral examination, up to 30 minutes.  
 
Internal and external examiners. 

 

Grading system/Assessment  

A five-point A-E marking scale for pass and F for fail. Cf.  description of marking criteria in the introduction. 

Further, cf. the Act relating to universities and university colleges 

Materials permitted in examinations 
No materials permitted. 

The examination, rights and duties 
Students’ rights and duties are explained in «Degree regulation» (Forskrift om studiet bachelor i 
straffegjennomføring) with further details described in supplementary guidelines. 

The regulation describes among other things: criteria for new or deferred examinations, grounds for 

appeal, and what constitutes cheating in examinations. It is the students’ responsibility to register for a new 

examination. 
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Information regarding marking, appeals, and the processing of appeals with justifications, together with 
deadlines, are to be found on Studentweb. 

On appeal, a new examining committee will be appointed with internal and external examiners. The new 
committee will not be informed of the original mark nor the reasons for awarding the mark. 

SYLLABUS 
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KRUS3202 SYSTEMATISK ENDRINGSARBEID OG 

FOREBYGGING AV TILBAKEFALL TIL KRIMINALITET – 
TILNÆRMINGER, UTVIKLING OG KRITISKE ASPEKTER 

 

INNHOLD 

Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å motvirke 

nye straffbare handlinger. Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi (2014-2018) understreker betydningen 

av samhandling med den innsatte og domfelte i det systematiske endringsarbeidet.    

Systematisk endringsarbeid kan foregå innenfor ulike rammer: programvirksomhet, kontaktbetjentarbeid, 

miljøarbeid, arbeidsdrift, opplæring, og som en del av tilbakeføringsarbeid og individuelle samtaler. 

Innføring i gruppeledelse og programvirksomhet står sentralt i emnet, men tilnærmingene kan også 

tilrettelegges og benyttes individuelt. 

Målet er å styrke kandidaten som en reflektert og selvstendig praktiker med trygg relasjons- og 

kommunikasjonskompetanse, som ser nytten av en fleksibel og individuelt tilpasset kunnskapsbasert 

praksis. Kandidatene skal underveis i studiet praktisere utvalgte tilnærminger i sin arbeidshverdag i 

kriminalomsorgen og motta veiledning på praksis. Praksiserfaringene vil også benyttes for å drøfte 

problemstillinger knyttet til systematisk endringsarbeid gjennom gruppediskusjoner på samlingene. 

Emnet er tverrfaglig. 

LÆRINGSUTBYTTE 

Kunnskaper 
Studenten har  

 bred kunnskap om teorier og modeller knyttet til motivasjon, endring og forebygging av tilbakefall 

til kriminalitet 

 kunnskap om relasjonens og kontekstens betydning for den enkeltes lærings-, endrings- og 

mestringsprosesser  

 kunnskap om dagens juridiske og etiske rammer for systematisk endringsarbeid i 

kriminalomsorgen 

Emnekode og emnenavn KRUS3202 Systematisk endringsarbeid og forebygging 
av tilbakefall til kriminalitet – tilnærminger, utvikling og 
kritiske aspekter 

Engelsk emnenavn Structured Approaches to Support Desistance from 
Crime – Interventions, History and Critical Aspects 

Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring 

Emnegruppe emnet inngår i Valgfritt emne 

Studiepoeng 15 

Semester 7. 

Undervisningsspråk Norsk 
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 kunnskap om aktuelle program og anvendte tilnærminger for forebygging av tilbakefall til 

kriminalitet for utvalgte grupper innsatte og domfelte 

Ferdigheter 
Studenten kan 

 planlegge, gjennomføre og lede systematiske og målrettede aktiviteter, samtaler og 

gruppesamlinger 

 støtte og ivareta innsatte og domfeltes behov for videreføringen av påstartede endringsprosesser i 

profesjonell samhandling med aktuelle samarbeidspartnere 

 legge til rette for tilbakemeldinger fra innsatte og domfelte og bruke disse til å justere innhold og 

tilnærming i det systematiske endringsarbeidet 

 anvende relevant teori for å reflektere over gruppe- og endringsprosesser 

 reflektere kritisk over muligheter og begrensinger ved praktiseringen av systematisk 

endringsarbeid i kriminalomsorgen 

Generell kompetanse 
Studenten kan 

 identifisere behov for, og ta initiativ til samhandling med innsatte og domfelte og bygge relasjoner 

preget av tillit, medvirkning og håp 

 gjenkjenne, anerkjenne og støtte innsattes og domfeltes motivasjon, mestring og bruk av egne 

ressurser 

 reflektere kritisk over egen faglig skjønnsutøvelse og dilemmaer knyttet til systematisk 

endringsarbeid, og har evne til å vurdere og justere egen praksisutøvelse under veiledning 

 utveksle erfaringer, kunnskap og synspunkter og bidra til videreutvikling av det systematiske 

endringsarbeidet i profesjonell samhandling   

FORKUNNSKAPSKRAV 

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift 

om studiet bachelor i straffegjennomføring. Studentene må ha bestått minimum 120 stp. Det anbefales at 

studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende. 

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i samlinger 

ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier.  

Innholdet på samlingene vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, ferdighetstrening og 

refleksjonsgrupper med veiledning. Praktisering av systematisk endringsarbeid, veiledning, 

refleksjonsnotat og egenstudier av pensum vil være sentralt i mellomperiodene. Studentene skal også 

gjøre et forarbeid med refleksjonsnotat om forventninger til eget læringsutbytte i forkant av første samling. 

Arbeidskrav 
Individuelt refleksjonsnotat. Omfang: 1000 – 1200 ord. 

80 % obligatorisk fremmøte på samlinger. 

VURDERINGS-/EKSAMENSFORM OG SENSORORDNING 

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang 2200 – 2400 ord. Besvarelser under 2200 ord og 

besvarelser over 2400 blir ikke sensurert. 
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Intern og ekstern sensor benyttes. 

Karakterskala/Vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere 

om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen (s.9) samt Forskrift om studiet bachelor i 

straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler. 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen 
Alle hjelpemidler tillat 

Rettigheter og plikter ved eksamen 
Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og er 

nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk 

ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister 

kommuniseres og behandles i Studentweb. 

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke 

innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.  

PENSUM 
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KRUS3203 VEILEDNING I KRIMINALOMSORGEN 

Emnekode og emnenavn KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen  

Engelsk emnenavn Supervision and Counseling in Correctional Service 

Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring 

Emnegruppe emnet inngår i Valgfritt emne 

Studiepoeng 15 

Semester 7. 

Undervisningsspråk Norsk 

INNHOLD  

Veiledning utøves innenfor mange områder i kriminalomsorgen og spesielt i funksjonen som 

aspirantveileder. Emnet i veiledning kvalifiserer for veiledningsoppgaver på alle nivåer og områder og er 

relevant for alle som har veiledningsoppgaver tillagt i sin funksjon eller har bruk for veiledningskompetanse 

i sitt arbeid.  

Hensikten med veiledning er å skape en mer synlig sammenheng mellom teori og praksis, og å bidra til 

refleksjon, bevisstgjøring og læring. Å være veileder krever derfor yrkeserfaring, veiledningskunnskaper- 

og ferdigheter, profesjonelle holdninger og pedagogisk kompetanse. Veileders kompetanse innen 

veisøkers praksisfelt er grunnleggende. 

Emnet Veiledning i kriminalomsorgen gir grunnleggende kompetanse i veiledningsstrategier og 

veilederrollen. Emnet tar for seg både individuell veiledning og gruppeveiledning. Studiet skal gi studenten 

handlingskompetanse som veileder, som består i å planlegge, begrunne, gjennomføre og evaluere 

veiledning. Studiet skal også bidra til økt kunnskap om og trening i kommunikasjonsferdigheter og verktøy 

til bruk i veiledningen. 

I tillegg tar studiet for seg ulike veilederroller og strategier i veiledning. Det legges vekt på praktiske 

øvelser knyttet til den enkelte students egne erfaringer som veileder og refleksjon rundt disse. Etisk 

refleksjon rundt egen rolle som veileder i møte med aspirantene er sentralt. 

LÆRINGSUTBYTTE  

Kunnskap 
Studenten  

 skal ha bred kunnskap om ulike veiledningsteorier og strategier for veiledning 

 har innsikt i og forståelse for veilederens arbeidsoppgaver, ansvar og roller 

 har kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier og vet hvordan god kommunikasjon bidrar til god 

veiledning 

 kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer i veiledning 
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Ferdigheter 
Studenten kan 

 anvende ulikestrategier for veiledning i forhold til både individ og grupper i ulike situasjoner og 

sammenhenger 

 tilpasse veiledningen til den enkeltes behov og motivasjon 

 tilrettelegge for et positivt læringsmiljø i veiledningssituasjonen 

 anvende kommunikasjonsferdigheter som fremmer lærings- og utviklingsprosesser hos den 

enkelte  

 vurdere egen praksis som veileder og justere og utvikle denne ved behov 

Generell kompetanse 
Studenten kan 

 identifisere og håndtere etiske utfordringer i veilederrollen 

 bidra til utvikling av veiledning i kriminalomsorgen 

 legge til rette og motivere for læring gjennom veiledning  

 holde seg oppdatert på ny forskning  

FORKUNNSKAPSKRAV 

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift 

om studiet bachelor i straffegjennomføring. Studentene må ha bestått minimum 120 stp. Det anbefales at 

studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende. 

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i samlinger 

ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier.  

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte og vil særlig belyse 

sammenhengen mellom teori og praksis. Arbeidsformene vil variere mellom klasseromsundervisning, 

praktiske øvelser og oppgaver og innebærer stor grad av studentaktivitet. Studentene skal jobbe med 

egne erfaringer gjennom å skrive refleksjonslogg, erfaringsdeling i grupper og veiledning av medstudenter 

både individuelt og i grupper. 

Studentene leverer to obligatoriske refleksjonsnotater i løpet av studiet: et refleksjonsnotat over egen 

utvikling som en-til-en veileder og et refleksjonsnotat over egen utvikling som gruppeveileder. 

Arbeidskrav 
To individuelle refleksjonsnotater. Omfanget av hver notat er 1200 – 1400 ord. 

80 % obligatorisk fremmøte på samlinger. 

VURDERINGS-/EKSAMENSFORM OG SENSORORDNING 

Praktisk muntlig eksamen i gruppe hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere en 

veiledningssituasjon og reflektere over relevant teori. 

En intern og en ekstern sensor benyttes. 
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Karakterskala/Vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakterer i innledningen 

samt Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler. 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen:  
Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Rettigheter og plikter ved eksamen 
Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og er 

nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk 

ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister 

kommuniseres og behandles i Studentweb. 

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke 

innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.  

PENSUM 
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KRUS3900 BACHELOROPPGAVE 

Emnekode og emnenavn KRUS3900 Bacheloroppgave   

Engelsk emnenavn Bachelor Thesis      

Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring 

Emnegruppe emnet inngår i Teoretiske fellesemner 

Studiepoeng 15 

Semester 8. 

Undervisningsspråk Norsk 

 

INNHOLD 

Bacheloroppgaven er et begrenset, selvstendig faglig arbeid for studenten. Studentene velger selv tema 

for oppgaven innen de temaer som KRUS anbefaler og veileder i. Gjennom oppgaven skal studentene få 

trening i å anvende samfunnsfaglig teori og metoder i et større skriftlig arbeid. 

Studentene skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven lærer å sette yrkesrelevante problemstillinger 

inn i vitenskaps- teoretiske og praktiske perspektiv og vise analytisk kompetanse og etisk refleksjon. I 

tillegg skal studentene lære om krav til behandling av informasjon med særlig vekt sensitive opplysninger. 

Oppgaven skal integrere tidligere ervervede kunnskaper, men det er også et krav at den bygger på 

litteratur som studenten ikke har lagt opp som pensum tidligere. 

LÆRINGSUTBYTTE 

Kunnskaper 
Studenten  

 har faglig innsikt i et selvvalgt tema med relevans for arbeid i kriminalomsorgen  

 har kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver og kunnskapsutvikling 

 har kunnskap om utforming av akademiske oppgavebesvarelser 

 kjenner til forskningsetiske retningslinjer som er relevante for oppgaven 

 har god kunnskap om bruk av personopplysninger 

Ferdigheter 
Studenten kan 

 formulere en relevant og presis problemstilling og svare ut denne  

 søke opp og anvende relevant forskningslitteratur om sitt selvvalgte tema 

 anvende kilder på en korrekt måte 

 reflektere skriftlig over eget faglige ståsted 

 drøfte en problemstilling ved hjelp av teoretisk kunnskap 
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Generell kompetanse: 
Studenten  

 kan anvende relevant kunnskap i større skriftlige arbeider 

 behersker de formelle og metodiske krav som stilles til akademisk skriving på bachelornivå 

 har utviklet analytisk kompetanse, evne til kritisk refleksjon og kan bidra i utvikling på eget 

arbeidssted 

 kan nyttiggjøre seg veiledning 

FORKUNNSKAPSKRAV 

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) jf. Forskrift om studiet bachelor i 

straffegjennomføring. Studentene må ha bestått emnene KRUS3000 og KRUS3100, og bestått ett valgfritt 

program-emne ved KRUS eller annen utdanningsinstitusjon.  

ARBEIDS OG UNDERVISNINGSFORMER 

I forkant av og i løpet av skriveprosessen gis plenumsundervisning og veiledning i gruppe. Veiledning på 

oppgaven gis i form av en gruppeveiledning og 3 individuelle veiledninger a 45 minutter utover semesteret 

fram mot innleveringsdato. Veiledning utover dette vil ikke bli gitt med mindre det er søkt om dette ut fra 

særskilte behov. 

Studenten vil forholde seg til en fast veileder. Med mindre annet er avtalt mellom student og veileder, 

forutsettes det at studenten leverer inn skriftlig materiale senest tre virkedager før veiledningstimene. 

Veiledning vil ikke bli gitt uten slik forberedelse fra studentens side. Studenten har selv ansvar for 

kvaliteten på oppgaven som leveres. Veileder har kun ansvar for å gi råd om hvordan oppgaven kan 

utformes i forhold til problemstillingen. 

Den innleverte oppgaven skal være i samsvar med det materialet som studenten har presentert i de 

individuelle veiledningstimene, og de drøftingene som har funnet sted i disse timene. Studenten har 

ansvar for at oppgaven leveres i henhold til det reglementet krever. 

Arbeidskrav 
Innlevering av skjema innen angitt frist med temavalg og foreløpig problemstilling, samt en 

kort redegjørelse for hvordan praksiserfaring og faglig litteratur er tenkt anvendt i oppgaven. 

Muntlig fremføring av oppgaven for en gruppe av medstudenter etter innlevering og før sensur. 

Fremføringen er på ca. 20 minutter. 

Vurderings-/eksamensform og sensorordning 
Innlevering av oppgave på mellom 6000 – 10000 ord, som tilsvarer om lag 15 til 25 sider med de fleste 

moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, 

fotnoter og vedlegg kommer i tillegg. Besvarelser på under 6000 ord og over 10000 ord vil ikke bli 

sensurert. 

Oppgaver kan utarbeides i fellesskap av en gruppe. Da gjelder andre krav til omfang: 

For gruppeoppgaver med to deltakere er omfanget 12000 – 15000 ord. Besvarelser under 12000 ord og 

besvarelser over 15000 ord blir ikke sensurert. 

For grupper med tre deltakere er omfanget 18000 –  20000 ord. Besvarelser under 18000 ord og 

besvarelser over 20000 ord blir ikke sensurert. 
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Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det 

benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse. En students veileder kan ikke 

være sensor. 

En student som ikke består, kan levere omarbeidet versjon av bacheloroppgaven til sensur én gang. Det 

må da gjennomføres individuell veiledning på inntil en klokketime. Det er ikke anledning til å levere 

omarbeidet versjon for beståtte oppgaver. 

Karakterskala/Vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se 

nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studiet bachelor i 

straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler. 

Rettigheter og plikter ved eksamen 
Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og er 

nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk 

ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister 

kommuniseres og behandles i Studentweb. 

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke 

innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.  

PENSUM 

I samarbeid med veileder skal studenten utarbeide en pensumliste på minimum 500 sider med 

vitenskapelige tekster som er relevante for oppgavens tema. I tillegg skal studentene velge minimum 200 

sider vitenskaps- og metodelitteratur fra foreslått litteraturliste.  

Litteraturlisten kan suppleres og endres av KRUS. Studenter som ønsker å legge opp annen litteratur enn 

det som er listet opp i litteraturlisten må få dette godkjent av sin veileder. 
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Becker, H. S. (2007). Writing for social scientists: How to start and finish your thesis, book or article  

(2. utg.) Chicago: Chicago University Press. [185 sider] 
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