
 

 

Studieplan for bachelor i samfunnsfag 

180 studiepoeng 

 

Programme Description for Bachelor of Social Sciences 

180 ECTS 

 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 

Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies 

 

VID Stavanger 

Godkjent 15. april 2019 av Utdanningsutvalget 

Approved 15 April 2019 by The Education Comittee 

  



  

Innhold 

 

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

2. Målgruppe og opptakskrav ................................................................................................ 1 

3. Læringsutbytte ................................................................................................................... 1 

4. Arbeids- og undervisningsformer ....................................................................................... 2 

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

6. Praksisstudier .................................................................................................................... 3 

7. Vurderingsformer ............................................................................................................... 3 

8. Studiets oppbygning .......................................................................................................... 4 

Emnebeskrivelser .................................................................................................................. 6 

Interkulturell kommunikasjon .............................................................................................. 6 

Samfunnsvitenskapelig teori og metode............................................................................. 8 

Sosialantropologi ..............................................................................................................10 

Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier .............................................................12 

Globalisering og utvikling ..................................................................................................14 

Global historie ...................................................................................................................16 

Barn, familier og flerkultur .................................................................................................19 

Examen Philosophicum ....................................................................................................22 

Internasjonal migrasjon .....................................................................................................24 

Sosiologi ...........................................................................................................................26 

Interkulturell kompetanse ..................................................................................................28 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis ..........................................................30 

Flerkulturell ledelse ...........................................................................................................32 

Religion og livssyn ............................................................................................................34 

Innføring i Bibelen .............................................................................................................36 

Politisk islam .....................................................................................................................38 

Islam i Europa ...................................................................................................................40 

Den muslimske familie ......................................................................................................42 

Troslære, menneskesyn og verdivalg ...............................................................................44 

Global etikk .......................................................................................................................46 

Psykisk helse og samfunn.................................................................................................48 

Religion og migrasjon .......................................................................................................51 

Bacheloroppgave ..............................................................................................................54 



  

1 
 

1. Presentasjon av studiet 
Studiet i samfunnsfag gir innsikt i hvordan verden 

henger sammen. Studenten lærer om menneskelig 

samhandling og om hvordan mennesker organiserer 

seg i forhold til materielle, økonomiske og sosiale 

strukturer. Graden har et særlig fokus på globale 

perspektiver og studenten vil lære hvordan 

globalisering forandrer måten mennesker 

samhandler og kommuniserer på. Studenten får også 

kunnskap om hvordan religion og migrasjon påvirker 

samfunnet lokalt og globalt. Et hovedfokus i studiet er 

den flerkulturelle arbeidsplassen, og tilnærmingen til 

begrepene kultur og kommunikasjon som skjer på 

mange forskjellige måter. 

Studiet gir kunnskap og kompetanse som er 

etterspurt i offentlig sektor og private organisasjoner 

preget av globale og flerkulturelle utfordringer. 

Studiet inneholder studietur til et afrikansk eller 

asiatisk land med feltarbeid og undervisning ved et 

lokalt universitet, og praksis i en bedrift eller 

organisasjon som er faglig relevant, i Norge eller 

utlandet. Alle studenter oppfordres til å tilbringe minst 

ett semester ved en av høgskolens internasjonale 

samarbeidsinstitusjoner. 

Studiet gir mulighet for to studieretninger, henholdsvis innen migrasjon eller religion. 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet retter seg mot alle som ønsker å lære mer om de sosiale og kulturelle endringene 

som påvirker samfunnet vårt lokalt og globalt. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av generell studiekompetanse. 

Søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse kan etter fastsatte kriterier 

søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 

skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 

engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 

 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 1. 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 kunnskap om sentrale temaer innenfor en samfunnsvitenskapelig fagtradisjon, 

herunder globalisering og interkulturell kommunikasjon 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode:  

Antall studiepoeng: 180 

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus 
(bachelorgrad) 

Grad etter avsluttet studium:  

Bachelorgrad i samfunnsfag 

Undervisningsspråk: Norsk (noe 

engelsk) 

Organisering av studiet: Heltid 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer 

Normert studietid: 3 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Stavanger 
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• kjenner til ulike teorier og metoder som er sentrale i tilnærming til 

samfunnsvitenskapelige problemstillinger 

• har kunnskap om fagområdets historiske kontekst og utvikling 

• kan oppdatere sin kunnskap om hvordan samfunnet forandres som følge av 

migrasjon, globalisering og religiøse endringsprosesser 

• har kjennskap til teorier som omhandler kommunikasjon og samhandling i 

flerkulturelle kontekster 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan forstå og forklare nytteverdien av en samfunnsvitenskapelig tilnærming til aktuelle 

spørsmål 

• kan kommunisere godt med mennesker med annen kulturell bakgrunn 

• kan legge til rette for faglig samarbeid i flerkulturelle og flerreligiøse arbeidsfellesskap 

• kan anvende den tilegnede kunnskapen nasjonalt og internasjonalt innenfor: offentlig 

forvaltning, nasjonale/internasjonale organisasjoner eller privat næringsliv 

• kan vurdere hva som er kvalitetssikrede og relevante søkekilder 

• kan skrive kortere og lengre tekster om samfunnsfaglige tema og presentere 

innholdet i tekstene muntlig 

• kan gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som faglig og pedagogisk er knyttet 

til studiets innhold 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan presentere og diskutere tema knyttet til samfunnsvitenskapelige problemstillinger 

• har kjennskap til utfordringer knyttet til et globalisert arbeidsliv og til flerkulturelle 
arbeidsfellesskap 

• har bevissthet rundt verdimessige og yrkesetiske problemstillinger i arbeidslivet 

• har erfaring med og kunnskap om varierte arbeidsformer som omfatter både 
teamarbeid og individuell problemløsning 

• har kjennskap til digitale arbeidsformer og kunnskap om hvordan digitalisering 
påvirker kommunikasjon og samhandling 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Undervisningen kombinerer lærerstyrte og lærerinitierte aktiviteter. Gjennom studieløpet vil 

studentene tilegne seg ulike arbeidsmetoder og læringsformer, tilpasset de enkelte emnenes 

fagområder og tematikk. Det legges vekt på den aktive student i læringsprosessen, 

synliggjort i undervisnings- og arbeidsform og i de ulike emnenes arbeidskrav. Det er også 

lagt vekt på å legge til rette for «læring i mellomrommet», dvs. aktiv læring mellom 

forelesninger og andre formelle møtepunkter i undervisningen. I studieløpets oppbygging er 

det tenkt variasjon og progresjon når det gjelder bruk av ulike arbeids- og vurderingsformer. 

Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Mye arbeid foregår i 

grupper og faglærer legger til rette for arbeid i basisgrupper. Basisgruppene er en del av den 

obligatoriske undervisningen, men aktiviteten i gruppene er i stor grad styrt av studentene 

selv. Faglærer i emnet legger til rette for felles opplegg knyttet til emnets læringsutbytter, og 

alle grupper har en kontaktlærer som veileder gruppene ved behov. Undervisningen i de 
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fleste emner første studieår og arbeid i basisgrupper er obligatorisk og krever 70% 

fremmøte, se emnebeskrivelse for nærmere informasjon. 

I enkelte emner praktiseres kontekstorientert læring (KOL), hvor studentene arbeider 

intensivt med prosjekter knyttet til tema som FN-rollespill, presentasjon av digitale fortellinger 

knyttet til flerkulturelle familiepraksiser ol. Studentene presenterer prosjektene gruppevis for 

hverandre. 

Studentene tilegner seg informasjonskompetanse og får opplæring i samfunnsvitenskapelige 

metoder, lærer å innhente informasjon og skrive kortere eller lengre oppgaver med 

forskjellige tema. Alle studenter må skrive en bacheloroppgave og oppfordres til å gjøre 

kortere feltarbeid i forbindelse med innsamling av data til oppgaven. Studentene blir 

oppfordret til å delta i faglærernes pågående forskningsprosjekter og forskningsgrupper. 

5. Internasjonalisering 
I bachelorgraden i samfunnsfag spiller kunnskap om og erfaringer med globale 

problemstillinger en sentral rolle. De fleste faglærerne har internasjonal erfaring og bruker 

eksempler fra egen forskning i undervisningen. Gjennomgående bruk av engelskspråklig 

litteratur og fagterminologi er også verktøy for internasjonalisering. Noe undervisning vil 

foregå på engelsk. 

I studiet gis det tilbud om en fire ukers studietur med forelesninger ved et lokalt universitet og 

feltarbeid i et afrikansk eller asiatisk land.  

Studieprogrammet inneholder 30 studiepoeng valgemner i tredje studieår, og det legges til 

rette for at alle studenter kan tilbringe minst ett semester ved en av fakultetets internasjonale 

samarbeidsinstitusjoner. Mobilitetsvinduet er primært tenkt høstsemesteret tredje studieår. 

6. Praksisstudier 
Som del av emnet Interkulturell kompetanse skal alle studentene gjennomføre 60 timers 

praksis i en organisasjon eller bedrift som er godkjent av høgskolen som faglig relevant for 

innholdet i studieprogrammet. Det forsøkes tilrettelagt for praksisopphold ved godkjente 

organisasjoner i utlandet. 

7. Vurderingsformer  
Studieprogrammet inneholder varierte vurderingsformer som: 

• Skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen) 

• Hjemmeeksamen 

• Muntlig gruppeeksamen 

• Bacheloroppgave 

• Essay med tilbakemelding fra faglærer underveis i arbeidet 

 

For informasjon om digital eksamen, se https://www.vid.no/student/eksamen/digital-

eksamen/ 

 

  

https://www.vid.no/student/eksamen/digital-eksamen/
https://www.vid.no/student/eksamen/digital-eksamen/
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8. Studiets oppbygning 
 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

BASAMF2010 Interkulturell 
kommunikasjon 

10 Høst O 

BASAMF1020 Samfunnsvitenskapelig 
teori og metode 

10 Høst O 

BASAMF1030 Sosialantropologi 10 Høst O 

BASAMF2040 Afrikanske og asiatiske 
religions- og 
kulturstudier (med 
studietur)** 

10 Vår O 

BASAMF1060 Globalisering og 
utvikling 

10 Vår O 

BASAMF1010 Global historie 10 Vår O 

2. studieår: Studieretning Migrasjon 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

BASAMF2020 Barn, familier og 
flerkultur 

10 Høst O 

EXPHIL2000 Ex. phil. 10 Høst O 

BASAMF1050 Internasjonal migrasjon 10 Høst O 

BASAMF1040 Sosiologi 10 Vår O 

BASAMF2030 Interkulturell 
kompetanse (med 
praksis) 

5 Vår O 

BASAMF2100 Livssyn, verdier og 
relasjoner i profesjonell 
praksis 

5 Vår O 

BASAMF2050 Flerkulturell ledelse 10 Vår O 

2. studieår: Studieretning Religion 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

BATEOL1030 Religion og livssyn 10 Høst O 

BATEOL1010 Innføring i Bibelen 10 Høst O 
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EXPHIL2000 Ex. phil. 10 Høst O 

 Religionsvitenskapelig 
emne 

• BASAMF2060 
Politisk islam 

• BASAMF2070 
Islam i Europa 

• BASAMF2090 
Den muslimske 
familie 

(Et av emnene 
undervises hvert 
semester) 

10 Vår O 

BATEOL1040 Troslære, 
menneskesyn og 
verdivalg 

10 Vår O 

BASAMF2030 Interkulturell 
kompetanse (med 
praksis) 

5 Vår O 

BASAMF2100 Livssyn, verdier og 
relasjoner i profesjonell 
praksis 

5 Vår O 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Utvekslingsstudier i 
utlandet eller 
valgemner ved VID 

• Global etikk 

• Psykisk helse 
og samfunn 

• Islam-emne  

30 Høst V 

BASAMF3010 Migrasjon og religion 15 Vår O 

BASAMF3000 Bacheloroppgave 15 Vår O 

*O=obligatoriske emne, V=valgemne 

**For studenter som ikke har mulighet til å reise på studietur vil det bli gitt tilbud om et 
alternativt emne. 
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Emnebeskrivelser 

 

Interkulturell kommunikasjon 

Intercultural Communication 

Innhold 

I en globalisert verden stiller arbeidslivet større og 

større krav til kommunikasjon mellom mennesker 

med forskjellig kulturell bakgrunn. Dette emnet gir en 

bred innføring i både teoretiske og praktiske 

tilnærminger til kommunikasjon, og det gir 

studentene grunnleggende kunnskap om forskjellige 

tilnærminger til kulturbegrepet. Emnet tar opp til 

diskusjon hvordan mennesker tilnærmer seg «den 

andre» og hvordan samfunnsvitenskapelig 

tilnærmingsmåter bidra til å forstå hvordan 

forestillinger om sosiale kategorier skapes og 

vedlikeholdes. Kommunikasjonens kontekst 

tematiseres og sammenhengen mellom verbal og 

non-verbal kommunikasjon diskuteres. I tillegg 

tematiserer emnet praktiske utfordringer knyttet til det 

å arbeide i en annen del av verden, og emnet gir 

studentene hjelp til å analysere kommunikasjonens 

sosiale og kulturelle kontekst. 

 

Hovedtemaer: 

• Kulturanalyse 

• Lineære og semiotiske 

kommunikasjonsmodeller 

• Diskursanalyse 

• Stereotypier og fordommer 

• Hermeneutikk og forståelse 

• Verbal og non-verbal kommunikasjon 

• Kommunikasjonens kontekst 

• Interkulturell kompetanse 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier 

• har kjennskap til ulike tilnærminger til kulturbegrepet 

• forstår hvordan ulike sosiale kategorier skapes og vedlikeholdes 

Emnekode: BASAMF 2010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
12 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
222 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• har innsikt i elementer som utgjør kommunikasjonens kontekst 

• kan analysere foholdet mellom verbal og nonverbal kommunikasjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• har tilegnet seg økt bevissthet omkring ferdigheter knyttet til begrepet interkulturell 

kompetanse 

• kan anvende teortisk kunnskap på praktiske problemstillinger 

• har gjort seg kjent med de sosiale og kommunikative utfordringene som er knyttet til 

migrasjon, utestasjonering og hjemvending 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har kunnskap om utfordringer knyttet til et flerkulturelt arbeidsliv 

• kan kommunisere godt med mennesker med annen kulturell bakgrunn 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Selvstudium 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Digital fortelling 

• Presentasjon i klassen 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gruppearbeid som skal leveres inn i form av PowerPoint-presentasjon eller digital 

fortelling og presenteres for resten av klassen. 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Essay Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Studentene skal skrive et eksamensessay på 2000 ord (+/- 10%). Eksamensoppgaven gis 

studentene i begynnelsen av semesteret, og et førsteutkast leveres inn på et tidspunkt angitt 

av faglærer. Studentene mottar skriftlig tilbakemelding på førsteutkastet og bearbeider 

essayet fram mot innlevering i slutten av semesteret. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Samfunnsvitenskapelig teori og metode 

Social Science Theory and Methods 

Innhold 

Dette emnet utforsker viktige spørsmål knyttet til 

samfunnsfagenes (sosialantropologi og sosiologi) og 

religionsvitenskapelige teoretiske og metodiske 

oppbygning, og forklarer hvordan vi studerer 

samfunn på samfunnsfaglige premisser. Hvilke 

metoder bruker samfunnsvitenskapene for å 

kvalitetssikre kunnskap? Hvilke begreper trengs for å 

beskrive samfunn lokalt og globalt? Hvordan kan det 

settes ord på kulturelle forandringer som følger av 

globalisering? Hvordan studere religion? Emnet skal 

gjennom praktiske øvelser i kvalitative metoder 

forberede studentene til å samle inn data til 

bacheloroppgaven senere i bachelorgraden og hjelpe 

studentene til å analysere den empiriske kunnskapen 

i lys av samfunnsvitenskapelig teori. Emnet gir 

empiriske eksempler på studier av samfunn, kultur og 

religion som faglærerne henter fra egen forskning. 

Studenter blir invitert til å delta inn i faglærernes 

forskningsprosjekter. 

Hovedtemaer: 

• Samfunnsfagenes historiske framvekst 

• Sentrale samfunnsfaglige teoritradisjoner 

• Religion som samfunnsfaglig fenomen 

• Kvalitative metoder 

• Kvantitative metoder 

• Forskningsetikk 

• Feltarbeid 

• Studentaktiv forskning 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om samfunnsvitenskapenes historiske tilblivelse og moderne utvikling 

• behersker et teoretisk begrepsapparat for å forklare sosiale og kulturelle relasjoner og 

prosesser 

• har kjennskap til hvordan religion kan studeres med samfunnsvitenskapelige metoder 

• har grunnleggende kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder 

 

 

Emnekode: BASAMF 1020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
12 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
222 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan reflektere metodisk rundt lokale og globale spørsmål 

• kan innhente og kvalitetssikre informasjon til bruk i akademiske arbeid 

• kan planlegge og gjennomføre en feltstudie ved hjelp av kvalitative metoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har kunnskap om etiske og verdimessige problemstillinger knyttet til forskning 

• kan delta i diskusjoner om samfunnsfaglig forsknings relevans og begrensninger 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Selvstudium 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Feltarbeid 

• Digital flervalgstest 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Flervalgstest om informasjonskompetanse. 

• Planlegging og gjennomføring av et kort feltarbeid med intervju av to personer. 

Studenten skriver et essay (2000 ord +/- 10%) der erfaringer fra feltarbeidet 

diskuteres med metodelitteraturen i emnet. 1 side av transkribert intervjumateriale 

legges ved. 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen Tre dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

 

 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Sosialantropologi 

Social Anthropology 

Innhold 

Sosialantropologi som fag har sitt tyngdepunkt i ikke-

europeiske samfunn, selv om det omfatter alle slags 

sosiale fellesskap – fra vestafrikanske landsbyer til 

vestnorske drabantbyer. Faget tar sikte på å utforske 

både likheter og forskjeller mellom vidt forskjellige 

samfunn. Sosialantropologien leter etter det unike 

ved det enkelte samfunn og etter fellestrekk ved alle 

mennesker. Målet er å få en forståelse av de indre 

sammenhengene i samfunnet. Helhetsperspektivet 

på religion og samfunnsliv, og idealet om å forstå 

fremmede kulturelle verdener innenfra, er sentralt i 

faget.  

Studiet gir en innføring i sosialantropologiske 

klassiske temaer, men fokuserer også på 

sosialantropologiske emner som er særlig aktuelle for 

vår egen tid både innen faget og i samfunnet for 

øvrig. Det gis en innføring i dagens kulturelt 

komplekse Norge, hvor kulturer blandes mer enn 

noen gang, og samtidig markeres grenser mellom 

grupper tydeligere en tidligere. 

Hovedtemaer: 

• Kulturbegrepet, etnosentrisme, 

kulturrelativisme 

• Slektskap organiserer samfunnet 

• Kjønn og alder 

• Religion og ritualer 

• Bytte, forbruk og politikk 

• Kompleksitet og endring 

• Globaliseringens paradokser 

• Norsk kultur i det moderne Norge 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om andres kulturelle verdener sett innenfra og fått en forståelse av de 

indre sammenhenger i samfunnet 

• har kunnskap om likheter og forskjeller mellom forskjellige samfunn 

• har kunnskap om sentrale begreper og temaområder antropologer jobber innenfor 

 

 

Emnekode: BASAMF 1030 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
12 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
222 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan lete etter det unike ved hvert enkelt samfunn og etter fellestrekk ved alle 

mennesker 

• kan anvende antropologiske begreper og perspektiver i analysen av konkrete case 

• kan reflektere omkring globaliseringens utfordringer knyttet til kulturelle fenomener 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har forståelse for hvordan et samfunn er integrert og knyttet sammen 

• kan utveksle synspunkter med andre med en annen kulturell bakgrunn 

• kan presentere ulike kulturelle- og samfunnsfenomener utfra et kulturrelativistisk 

perspektiv 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Seminarer 

• Gruppearbeid 

• Digitale flervalgstester 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Fire digitale flervalgstester knyttet til en på forhånd bestemt del av pensum. 

Studentene må bestå tre av fire tester for å kunne gå opp til eksamen. 

• Essay (+/- 1000 ord) over oppgitt tematikk knyttet til emnets pensum. 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier 

Studies of African and Asian Religions and Cultures 

Innhold 

Emnet gir en oversikt over verdens sosiale, kulturelle 

og religiøse mangfold eksemplifisert gjennom 

antropologiske og religionssosiologiske studier av 

afrikanske og asiatiske samfunn. Gjennom møtet 

med en annen kultur får studentene førstehånds 

kjennskap til andre måter å reflektere over livets 

store spørsmål - og til andre måter å organisere 

dagliglivet på. Gjennom undervisning og studier etter 

endt studieopphold vil emnet hjelpe studentene til å 

reflektere over egne erfaringer og sette egne 

opplevelser inn i en større sammenheng – en 

sammenheng hvor forholdet mellom oppfatningen av 

virkeligheten og tolkningen av denne står sentralt. 

I emnet inngår et fire ukers heltidsstudium med 

feltarbeid og undervisning ved et universitet i et 

afrikansk eller asiatisk land. Studieoppholdet er en 

obligatorisk del av dette emnet. I løpet av 

studieoppholdet skal det skrives en oppgave som må 

være bestått for å kunne avlegge endelig eksamen i 

emnet. 

Hovedtemaer: 

• Orientalisme 

• Postkolonialisme 

• Sentrale aspekter ved afrikansk og asiatisk 

kulturell praksis 

• Utvalgte perspektiver på religiøs praksis i 

Afrika og Asia 

• Historisk utvikling i Afrika og Asia 

• Studiereise til et afrikansk eller asiatisk land 

med undervisning og feltarbeid 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om orientalisme og postkolonialisme 

• har kunnskap om historiske prosesser i forholdet mellom vesten og Afrika og Asia 

• har kunnskap om teoretiske tilnærminger til kultur- og religionsstudier 

• har kunnskap om metodiske tilnærminger til kultur- og religionsstudier 

 

 

Emnekode: BASAMF 2040 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
12 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
222 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan vurdere stereotype framstillinger av afrikansk og asiatisk religion og kultur ved 

hjelp av faglig innsikt 

• kan argumentere for en nyansert framstilling av regionenes rike kulturelle og religiøse 

tradisjoner 

• kan anvende antropologiske og religionssosiologiske teorier i analysen av konkrete 

case 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan samarbeide og utveksle synspunkter med andre med en annen kulturell 

bakgrunn 

• kan presentere sentrale funn fra feltarbeid både skriftlig og muntlig 

Arbeids- og undervisningsformer 

• I emnet inngår et fireukers studieopphold i et afrikansk eller asiatisk land. 

Studieoppholdet inkluderer undervisning ved et universitet/en 

undervisningsinstitusjon, feltarbeid i et lokalsamfunn og opplevelser av natur og kultur 

i det aktuelle landet.  

• Forelesning 

• Gruppearbeid 

• Studentpresentasjon 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Studietur med obligatorisk deltagelse på undervisning og feltarbeid 

• Presentasjon av arbeidskravet for resten av klassen 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Rapport fra feltarbeid i grupper To uker A-F 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Begge eksamener må bestås for å få godkjent emnet. Rapport fra feltarbeid gis felles 

karakter for hele gruppen. Karakteren teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. 

Skoleeksamen gis individuell karakter og teller to tredjedeler av endelig karakter. 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Globalisering og utvikling 

Globalisation and Development 

Innhold 

I dette emnet drøftes viktige samfunnsendringer og 

utfordringer av global karakter. Emnet gir studentene 

oversikt over viktige historiske prosesser som har 

ledet fram til dagens situasjon, og har et spesielt 

fokus på de globale institusjoner som regulerer 

samhandling mellom moderne stater. Viktige 

fokusområder er utviklingshistorie samt økonomisk 

og politisk utviklingsteori som kan forklare den skjeve 

fordelingen av materielle ressurser i dagens 

globaliserte verden. Hvordan utvikling har blitt studert 

og forklart siden 1960-tallet er et sentralt tema. 

Studentene skal også lære å se sammenhenger 

mellom teorier som beskriver globalisering som en 

sosial prosess og teorier som omhandler 

mellommenneskelig samspill i tverrkulturelle møter. 

Gjennom å delta i et FN-rollespill får studentene en 

praktisk øvelse i global samhandling. 

 

Hovedtemaer: 

• Utvikling og utviklingsstudier 

• FNs organisering og bærekraftsmål 

• Globalisering 

• Menneskerettigheter 

• Utdanning og utvikling 

• Kultur, kjønn og utvikling 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om historiske globale prosesser 

• har kunnskap om teoretiske tilnærminger til utvikling 

• har kunnskap om teoretiske tilnærminger til globalisering 

• har kunnskap om FN-systemets rolle i dagens politiske virkelighet 

• har kunnskap om hvordan globalisering påvirker fattigdomsproblematikk, 

menneskerettigheter og demokratiutvikling 

 

 

 

Emnekode: BASAMF 1060 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
12 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
222 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan diskutere globale og lokale utfordringer knyttet til utvikling ved hjelp av faglige 

argumenter 

• kan reflektere omkring globale trenders påvirkning på lokalsamfunn, og 

lokalsamfunns påvirkning på globale trender 

• kan argumentere politisk ut fra ulike perspektiv 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan utveksle synspunkter med medstudenter og delta i diskusjoner 

• kan sette seg inn i andre perspektiver og argumentere ut fra dem 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Rollespill 

• Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

• En digital flervalgstest hvor innholdet fokuserer på emnets kunnskapsmål 

• Kontekstorientert læringsuke (KOL-uke) med obligatorisk deltakelse. Denne uka 

inkluderer forberedende undervisning til FN-rollespill, utførelse av rollespillet og 

skriftlig rapport som fokuserer på emnets ferdighetsmål. 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

 

 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Global historie 

Global History 

Innhold 

Globalhistorie har i den senere tid etablert seg som 

en ny innfallsvinkel til historiefaget. Denne utviklingen 

er dels en reaksjon på en eurosentrisk 

historieskriving som tar sitt utgangspunkt i at Europa 

utgjør en universell målestokk (og mål for historien) 

der andre land og kontinenter blir statister og får 

oppmerksomhet bare i den grad de er interessante 

for Europas historie. Og dels er globalhistorie en 

respons på globaliseringsprosessene i dagens 

verden der historikere forsøker å forklare den 

historiske framveksten av disse prosessene. 

Globalhistorie som akademisk disiplin har ikke som 

mål å lage et eget teoretisk rammeverk eller en egen 

metode som definerer faget. Likevel finnes det en 

felles interesse for å foreta sammenligninger på tvers 

av kontinenter, hav og nasjoner, studere 

sammenhenger og utforske hvordan historiske 

prosesser kan forstås i en global kontekst. Dette 

emnet tar for seg perioden fra ca år 1700 til 2000 i et 

globalhistorisk perspektiv, hvor blant annet 

grenseoverskridende temaer som økonomiske 

konjekturer, makt– og dominansforhold, migrasjon og 

religiøse endringsprosesser blir viktige. Det globale 

perspektivet på fortid og nåtid vil være fremtredende. 

Dermed vil emnet fremstå som en hjelp til å forstå vår 

egen rolle i en globalisert verden, og som en viktig 

bidragsyter til å bygge forståelse i et flerkulturelt 

samfunn. 

 

Hovedtemaer: 

• Verdenshistoriske epoker og deres 

karakteristika fra 1700-tallet til nåtid 

• Imperiedannelser på ulike kontinenter 

• Makt, kolonisering og avkolonisering 

• Økonomiske konjekturer 

• Religioner på vandring 

• Migrasjon 

• Globalt samarbeid mellom nasjoner i nyere tid 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Emnekode: BASAMF 1010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
12 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
222 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om sentrale temaer og problemfelt innenfor fagområdet 

• har kunnskap om hvordan emnets hovetemaer: makt, økonomi, religion og migrasjon 

har endret seg over tid og er bundet sammen fra et globalhistorisk perspektiv  

• forstår globaliseringen i dagens verden i et historisk perspektiv 

• har god oversikt over periodisering i verdenshistorien fra 1700-tallet til nåtiden 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan skrive en faglig tekst med historiske refleksjoner over et gitt tema 

• kan formidle kunnskap om politiske og økonomiske systemforskjeller i ulike deler av 

verden med et historisk perspektiv 

• kan redegjøre for hovedtrekk i den historiske utvikling i Europa, Asia, Afrika og 

Amerika i de siste 300 år 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har god oversikt over hovedtrekk i den historiske utviklingen av nasjons- og 

imperiebygging, kolonisering og avkolonisering, handel og industriell utvikling, 

religiøse endringer og migrasjon, og samarbeide i og mellom kontinenter og land i et 

globalt perpsektiv fra 1700-tallet og frem til nåtiden 

• kan delta i diskusjoner om politisk, økonomisk og religiøse forhold i dagens globale 

verden på basis av historisk kunnskap 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Læring i mellomrommet 

• Digitale flervalgstester 

• Skriftlig arbeid 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Digitale flervalgstester  

• Skriftlig arbeid 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 dager A-F 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Barn, familier og flerkultur 

Children, Families and Multiculture 

Innhold 

Emnet fokuserer på ulike kulturelle perspektiver på 

barn og familie. Perspektivet inkluderer både ulike 

kjønnsroller og foreldreroller, samt relasjoner mellom 

barn og deres foreldre i ulike kulturer. Det legges 

også vekt på viktige trekk ved familier i den norske 

velferdsstaten, i dagens samfunn og i et historisk 

perspektiv. Oppdatert kunnskap om familieformer og 

familiepraksiser presenteres. Blant de temaene som 

vil bli diskutert er den norske velferdsstatsmodellen, 

familiepolitikken, menns forsørgerarbeid, 

arbeidsdeling i innvandrerfamilier og 

klasseforskjeller.  

Det legges også vekt på endringsprosesser som 

følger av migrasjon. Spørsmål om hvordan ulike 

verdier og skikker forhandles innen familien og i 

relasjon til majoritetssamfunnet, er av særlig 

interesse. Migrant-familier i det norske samfunn, og 

hvorvidt minoritetsungdom som vokser opp i det 

norske samfunn, opplever sosial mobilitet eller 

reproduserer sine foreldres ofte marginaliserte 

posisjoner vil bli drøftet. Vil de tilpasse seg 

storsamfunnets normer eller holde fast ved verdiene 

fra foreldrenes hjemland? 

Hovedtemaer: 

• Velferdsstatens familier 

• Familiepolitikk i klassesamfunnet 

• Den likestilte familien 

• Menns forsørgerarbeid 

• Mellom familie og arbeid 

• Arbeidsdeling i innvandrede familier 

• Ung identitet, tilhørighet og praksis 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap hvordan ulike familiemønstre gjenspeiler ulike kulturelle og religiøse 

normer 

• kan gjøre rede for viktige trekk ved familier i den norske velferdsstaten 

• kan gjøre rede for endringsprosesser som finner sted som følge av migrasjon 

Emnekode: BASAMF 2020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• har innsikt i hvordan minoritetsungdom tilpasser seg storsamfunnets normer og/eller 

holder fast på verdiene fra foreldrenes hjemland 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan drøfte hvordan den norske velferdsstatsmodellen og familiepolitikken er en viktig 

institusjonell ramme for å forstå utviklingen i samfunnet 

• kan diskutere det flerkulturelle og flerreligiøse Norge ved hjelp av faglige argumenter 

• kan drøfte hvordan migrasjonserfaringer og møter med andre tradisjoner i et 

flerkulturelt samfunn kan utfordre tradisjonelle kulturelle familiemønstre 

• kan drøfte i hvilken grad kulturelle, sosiale og religiøse barrierer for tillit og solidaritet 

mellom majoritet og minoritet brytes ned eller tilspisses over generasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har forståelse for viktige trekk ved velferdsstatens familier 

• kan gjøre rede for et bredt spekter av perspektiver for å beskrive og analysere de 

store endringene for barn og familier i det norske samfunn 

• forstår hvordan migrantfamilier på ulike måter innretter seg i forhold til 

majoritetssamfunnet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Kontekstorientert læring 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Kontekstorientert læringsuke (KOL-uke). Denne uka inkluderer forberedende 

undervisning, gruppearbeid og presentasjon av prosjekt i klassen. 80% obligatorisk 

fremmøte. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Mappeevealuering Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Mappevurderingen består av tre skriftlige arbeider à 1000 ord (+/- 10%). Alle skriftlige 

arbeider må ha minimum karakter E for å bestå eksamen, og snitt av de to beste karakterene 
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blir tellende som endelig karakter. Ved snittkarakterer mellom to karakterer vippes karakter i 

studentens favør. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Examen Philosophicum 

Examen Philosophicum 

Innhold 

Emnet gir en innføring i europeisk filosofi-, etikk- og 

vitenskapshistorie fra den greske oldtid og fram til i 

dag. Det skal oppøve studentenes evne til kritisk 

tenkning og til å ta stilling til ulike filosofiske og etiske 

problemstillinger. En målsetting er å lære studentene 

å se sammenhengen mellom filosofiske og etiske 

debatter og aktuelle faglige og allmennkulturelle 

problemstillinger. Hovedvekten ligger på den 

europeiske filosofihistorien, og studiet konsentrerer 

seg om de store greske oldtidstenkerne, den vest-

europeiske middelalderen, frambruddet av den nyere 

tid når det gjelder politisk, vitenskapelig og filosofisk 

tenkning, samtidig som studentene også skal få et 

visst møte med mangfoldet i tenkningens utvikling de 

siste to hundre år. 

Hovedtemaer: 

• Filosofiens og etikkens historie 

• Vitenskapshistorie med hovedvekt på 

framveksten av den moderne, vitenskapelige 

verdensbildet 

• En kritisk vurdering av de historisk viktige 

argumentasjonsmåtene i filosofi og etikk med 

vekt på deres holdbarhet og konsistens 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om europeisk filosofi-, etikk- og vitenskapshistorie 

• kjenner til viktige filosofiske og etiske problemstillinger og ulike vurderinger av disse 

• har kunnskap om sentrale, normative etiske teorier 

• er kjent med kriterier for vurdering av argumentasjon 

• kan oppdatere sin kunnskap om filosofiske og etiske emner 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan anvende kunnskap om filosofiske og etiske teorier på faglige og generelle 

problemstillinger 

Emnekode: EXPHIL 2000 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• kan reflektere over egen faglig og yrkesmessig praksis i lys av filosofiske og etiske 

debatter 

• kan finne og bruke informasjon om filosofiske og etiske problemstillinger i ulike 

sammenhenger 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har innsikt i sammenhengen mellom filosofiske og etiske problemstillinger og aktuelle 

debatter i samfunnet 

• kan formidle filosofisk og etisk fagstoff både skriftlig og muntlig 

• kan utveksle synspunkter på filosofiske og etiske problemstilinger med andre 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Innleveringer  

• Gruppearbeid 

• Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• To essays på 500 ord (+/- 10 %), som fokuserer på kandidatens evne til å ta stilling til 

filosofiske og etiske problemstillinger 

• Et gruppearbeid hvor gruppen forbereder og gjennomfører en panelsamtale over et 

oppgitt emne fra pensum. Obligatorisk tilstedeværelse også ved de andre gruppenes 

panelsamtaler. 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Internasjonal migrasjon 

International Migration 

Innhold 

Stadig flere mennesker forflytter seg på tvers av 

landegrenser og kunnskap om migrasjon er i dag 

vesentlig for mange yrkesgrupper. Dette emnet tar 

sikte på å gi en grunnleggende innføring i hva 

migrasjon er og hvordan migrasjon reguleres, 

samtidig som det identifiserer og drøfter nyere 

problemstillinger innenfor migrasjonsfeltet. Emnet vil 

mer spesifikt ta for seg de strukturelle rammene som 

former strømmer og kategorier av migranter, samt 

ulike former for migrasjon som transittmigrasjon, 

midlertidig migrasjon og returmigrasjon. Videre vil 

emnet vektlegge det transnasjonale perspektivet på 

migrasjon. Hva innebærer det å være en 

transnasjonal familie og hvorvidt migrasjon kan bidra 

til utvikling i hjemlandet, er noen av 

problemstillingene som vil bli drøftet. Emnet vil se på 

ulike metodiske tilnærminger til studiet av migrasjon. 

Både aktør- og strukturperspektivet på migrasjon 

som sosialt fenomen vil bli vektlagt. 

Hovedtemaer: 

• Migrasjon før og nå 

• Migrasjonsteorietiske perspektiver 

• Transnasjonalisering 

• Ulike kategorier av migranter 

• Ulike former for migrasjon 

• Migrasjon og utvikling 

• Migrasjon og helse 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har grunnleggende kunnskap om de viktigste historiske og kontemporære 

tendensene hva angår migrasjonsstrømmer, globalt og nasjonalt 

• har kunnskap om hvordan migrasjon reguleres og hvordan ulike kategorier migranter 

konstrueres 

• har kunnskap om ulike former for migrasjon og sentrale temaer knyttet opp mot 

migrasjon 

Emnekode: BSAMF 1050 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• har kjennskap til den historiske utviklingen av migrasjonsstudier som fagfelt, med 

særlig henblikk på betydningen av det transnasjonale perspektivet i forståelsen og 

analysen av migrasjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan gjøre rede for sentrale begrep og teoretiske perspektiver innenfor fagfeltet 

migrasjon 

• reflekterer kritisk og konstruktivt rundt sentrale temaer knyttet opp mot migrasjon 

• kan analysere forholdet mellom individ og samfunn ut ifra et migrasjonsperspektiv 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har innsikt i og kan formidle betydningen av internasjonal migrasjon globalt og 

nasjonalt, på samfunnsnivå og individnivå 

• reflekterer kritisk over relevante teoretiske og metodiske perspektiver i analysen av 

migrasjon 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Selvstudium 

• Gruppearbeid med forskningsposter 

Obligatoriske aktiviteter 

• Studentene skal i grupper (2-4 personer) arbeide med en selvvalgt 

tematikk/problemstilling knyttet opp mot læringsutbyttet. Valgt tematikk/problemstilling 

skal godkjennes av faglærer og presenteres muntlig og i posterformat (A0) 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Sosiologi 

Sociology 

Innhold 

Dette emnet gir en innføring i sosiologien som 

vitenskapelig disiplin. Studentene blir kjent med 

fagets historie, samt introdusert for begreper og 

perspektiver som sosiologene bruker for å beskrive 

samfunnet, både på makro- og mikronivå. Teoretiske 

perspektiver som  interaksjonisme, individualisme, 

kontekstualisme og funksjonalismen gjennomgås. 

Hvordan ulike teoretiske tilnærminger kan belyse 

ulike aspekter ved samfunnet gjennomgås. Emnet gir 

innsikt i hvordan uliker teorier tilnærmer seg forholdet 

mellom individ og samfunn. I hvilken grad påvirkes 

mennesker av strukturelle rammer? I hvilken grad 

kan mennesker selv påvirke egne valg og 

handlinger? Emnet gir studentene en innføring i 

hvordan en sosiolog arbeider. Emnet belyser et bredt 

spekter av sosiologiske tematikker, og vektlegger 

særlig fagfeltet religionssosiologi. 

 

Hovedtemaer: 

• Sosiologiens grunnleggere 

• Sosiologisk teori 

• Forholdet mellom individ og samfunn 

• Sosiologi i praksis 

• Religionssosiologi 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om nyere teoretiske perspektiver innen faget 

• har kjennskap til grunnleggende trekk i fagets historie 

• har kunnskap om samspillet mellom individ og samfunn 

• har innsikt i samspillet mellom individ, religion og samfunn 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

Emnekode: BSAMF 1040 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• kan gjøre rede for fagets historie og klassikernes rolle i sosiologien i dag 

• kan anvende sentrale begrep og teoretiske perspektiver i sosiologiske analyser 

• kan gjøre rede for sentrale begrep og teoretiske perspektiver innen fagfeltet 

religionssosiologi 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• reflekterer kritisk og konstruktivt rundt sentrale temaer knyttet opp mot fagfeltet 

sosiologi 

• kan analysere samhandlingsprosesser ved hjelp av et samfunnsvitenskapelig 

begrepsapparat 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Selvstudium 

• Gruppearbeid 

• Arbeid med prosjektbeskrivelse 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Studentene skal individuelt utforme en skisse til et sosiologisk forskningsprosjekt. 

Tema, problemstilling, teoretiske begrep og perspektiver samt metode skal gjøre 

redes for (2 000 ord +/- 10%). Arbeidskravet er knyttet opp mot emnets læringsutbytte 

generelt og undervisningen i første halvdel av semesteret spesielt 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Interkulturell kompetanse 

Intercultural Competence 

Innhold 

Dette emnet bygger videre på innholdet i BASAMF-

2010 Interkulturell kommunikasjon. Målet med emnet 

er å øke studentenes interkulturelle kompetanse 

gjennom faglig fordypning, praksis og refleksjon rundt 

praksisopphold. Det skjer både gjennom fordypning i 

teori som beskriver hvordan vi forstår og skaper 

mening, og gjennom analyser av møter med 

mennesker og arbeidsutfordringer som er knyttet til 

flerkulturelle arbeidsplasser. Teoretiske og praktiske 

perspektiver forenes i gjennomgang av praktiske 

problemstillinger som studentene opplever gjennom 

praksis. Emnet har den filosofiske hermeneutikken 

som teoretisk grunnmur i sin tilnærming til 

interkulturell kommunikasjon, men vektlegger også 

mer pragmatiske tilnærminger som praksisteori og 

analyse av makt, stereotypier og fordommer. 

 

Hovedtemaer: 

• Profesjonskunnskap 

• Dialog 

• Hermeneutikk 

• Makt 

• Praksisrefleksjon  

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om forskjellig teoretiske tilnærminger til begrepet interkulturell 

kompetanse 

• er kjent med forskjellige tilnærminger til profesjonsbegrepet 

• har kjennskap til et bredt spekter av tilnærminger til kulturbegrepet 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• har tilegnet seg økt interkulturell kompetanse gjennom analyser av egen praksis i 

møte med emnets teoretiske perspektiver 

• har tilegnet seg metoder for å kunne analysere og løse praktiske flerkulturelle 

utfordringer på sin framtidige arbeidsplass 

Emnekode: BSAMF 2030 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer 

Undervisningsomfang: 10 timer 
 
Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 
Omfang studentstyrt arbeid: 
55 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Studentene må 
ha fullført emnet BASAMF 2010 
Interkulturell kommunikasjon eller 
tilsvarende emne. 
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• har utviklet kommunikativ kompetanse og evne til å samarbeid med mennesker med 

bakgrunn fra forskjellige kulturer 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan identifisere særskilte utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser 

• kan foreslå innovative måter å løse konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesning 

• Gruppearbeid 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• 60 timers praksis i organisasjon eller bedrift godkjent av VID 

• Refleksjonsnotat (1000 ord +/- 10%) knyttet til praksis 

• Obligatorisk deltagelse i undervisning, minimum 70%. 
 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig gruppeeksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Gruppen får en case 48 timer før eksamen som skal belyses ved hjelp av emnets teori om 

profesjonalitet og interkulturell kompetanse. Karakter gis på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldviews, Values and Relations in Professional Practice 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle 

bachelorprogrammer. Det skal ses i sammenheng 

med profilemnet på masternivå, og bygger tematisk 

opp mot VIDs PhD-programmer i henholdsvis 

’Diakoni, verdier og profesjonell praksis’, og ’Teologi 

og religion’. 

Emnet gir en innføring i hvordan livssyn og verdier 

spiller en rolle for den enkeltes utøvelse av 

profesjonell praksis. I dette emnet vil studentene 

kunne tilegne seg et begrepsapparat og redskaper til 

å arbeide med egen fagpersonlige utvikling. Målet er 

å bidra til øke bevissthet om verdier og til å utvikle 

seg som reflekterte og modige profesjonsutøvere. I 

dette emnet er fokuset særlig studentenes 

livssynskompetanse, verdibevissthet og på diakoni 

som et perspektiv på profesjonell praksis. 

 

Hovedtemaer: 

• Verdier og den verdibevisste profesjonsutøver 

• Tro, livssyn og livssynskompetanse i møte 

med mennesker 

• Diakonalt perspektiv på og diakoniens rolle i 

profesjonell praksis, herunder en 

presentasjon av VIDs tradisjoner og 

begrunnelser for profesjonell praksis 

• Verdier, livssyn og profesjonell praksis forstått 

i et flerkulturelt perspektiv 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har kjennskap til historiene til institusjonene som nå utgjør VID, deres verdigrunnlag 

og begrunnelser for profesjonell praksis   

• Har kunnskap om diakoni som utgangspunkt for profesjonell praksis 

• Har kunnskap om livssyns betydning for eksistensiell meningsdannelse og kan 

identifisere dette i profesjonelle relasjoner 

 

 

 

Emnekode: BASAMF 2100 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
10 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
115 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• Har en reflektert trygghet i møte med medmenneskers livssyn og verdier i 

profesjonsutøvelsen 

• Kan avdekke verdikonflikter og maktforhold i konkrete praktiske situasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan reflektere over egne verdier og livssyn og hvilken betydning disse har for egen 

profesjonsutøvelse 

• Kan reflektere over diakoni som veiviser for profesjonell praksis 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettbaserte leksjoner 

• Seminarer/forelesninger 

• Studentaktive metoder som fremmer selvrefleksjon og tverrfaglighet i samhandling 

med medstudenter 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Deltakelse i refleksjonsseminar 

• Deltakelse på tverrfaglig profesjonsdag 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 2 dager Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Individuell hjemmeeksamen over to dager. Omfang: 1500 ord (+/- 10 %). Karakter blir gitt på 

individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Flerkulturell ledelse 

Intercultural Leadership 

Innhold 

Et resultat av globaliseringen er at stadig flere 

arbeider i en flerkulturell kontekst. Emnet gir en 

innføring i ulike former for organisering og ledelse i et 

flerkulturelt perspektiv. 

Emnet tar opp hvordan kulturelt mangfold kan 

påvirke samarbeid og ledelse i nasjonale og 

internasjonale sammenhenger. Emnet drøfter 

hvordan kulturelt mangfold kan representere 

utfordringer og problemer og hvordan mangfoldet kan 

være en ressurs som skaper synergi og kreativitet. 

Emnet tar også opp utfordringer og muligheter knyttet 

til det å flytte til andre land. Hvordan frivillige 

organisasjoner kan bidra til inkludering og deltakelse 

i en norsk flerkulturell setting drøftes. Emnet tar opp 

utfordringer knyttet til utviklings- og bistandsarbeid, 

som for eksempel avhengighetsproblematikk og 

korrupsjon. 

Hovedtemaer: 

• Kulturelle variasjoner i lederstiler 

• Kulturell synergi 

• Multikulturelle arbeidsgrupper 

• Internasjonale forhandlinger 

• Kultursjokk og re-entry sjokk 

• Kulturelle variasjoner i beslutningstaking 

• Sivilsamfunnet som integrasjonsarena 

• Hva bygger fellessap? 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kjennskap til sentrale emner innen ledelse- og organisasjonsteori 

• har kunnskap om ulike utfordringer som flerkulturelle arbeidsfelleskap medfører 

• kjenner til frivillige organisasjoners rolle i inkludering av innvandrere i samfunnet 

• har kunnskap om sentrale organisatoriske utfordringer i bistandsarbeid 

 

 

 

Emnekode: BSAMF 2050 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan anvende teorier om ledelse og organisasjon i en flerkulturell kontekst til å 

analysere og forstå dynamikker i flerkulturelle organisasjoner 

• kan gjennomføre drøftinger av etiske dilemmaer i organisasjoner for å ta 

velbegrunnede valg 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har en grunnleggende forståelse av den rollen kulturelt mangfold spiller i 

organisasjoner og i samarbeidet mellom organisasjoner 

• har en grunnleggende forståelse av hvordan sivilsammfunnet kan bli en arena for 

kulturelt mangfold og bidra til integrering og deltakelse i lokalsamfunnet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Selvstudium 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 
 

 

 Obligatoriske aktiviteter 

 
• Studentene deles inn i grupper på 3-5 personer som hver får ansvar for å presentere 

deler av pensumlitteraturen i form av en case (som utarbeides i samarbeid med 

faglærer). Presentasjonen varer ca. 20 minutter, og studentene leverer i ettertid inn 

en felles rapport på ca. 2000 ord som kort oppsummerer drøftingen (500-1000 ord) 

og deretter beskriver arbeidsprosessen i gruppen (1000-1500 ord). Dette arbeidet er 

knyttet til emnets ferdighetsmål 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Religion og livssyn 

Religions and Worldviews 

Innhold 

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dag, 

og religionsvitenskapen gir nøkler til å studere og 

forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg 

selv tverrfaglig og inkluderer ulike tilnærminger til 

religion. Dette emnet gir også en innføring i aktuelle 

ikke-religiøse livssyn. 

Hovedtemaer: 

• Innføring i religionsvitenskapelig teori og 

metode 

• Presentasjon av ulike religioner slik de 

praktiseres i Norge i dag med hovedvekt på 

islam 

• Innføring i livssynkunnskap 

• Presentasjon av de viktigste sekulære livssyn 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om religionsvitenskaplige 

begreper 

• har bred kunnskap om islam, både historisk 

og slik religionen praktiseres i Norge  

• har kunnskap om flere ikke-kristne religioner i 

Norge med vekt på deres praksis og 

hverdagsreligion 

• har bred kunnskap om aktuelle sekulære livssyn 

• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor religion og livssyn 

• kan oppdatere sin kunnskap innenfor dette fagområdet 

• har kunnskap om den historiske utvikling av studiet av religion og livssyn 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan anvende religions- og livssynskunnskap på ulike teoretiske og praktiske 

problemstillinger 

• kan reflektere over egen virksomhet i forhold til et bredt spekter av ulike religioner og 

livssyn 

• kan finne, vurdere og anvende fagstoff angående religioner og livssyn 

Emnekode: BATEOL 1030 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan møte representanter for ulike religioner og livssyn med forståelse og respekt 

• kan formidle sentralt fagstoff angående religioner og livssyn 

• kan utveksle synspunkter med andre innenfor dette fagfeltet 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Selvstudium 

• Gruppearbeid med poster 

Obligatoriske aktiviteter 

• Et essay på 1000 ord (+/- 10 %) med tema fra religionsvitenskap 

• Et essay på 1000 ord (+/- 10 %) med tema fra livssynskunnskap 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier  

 

http://www.vid.no/studier


  

36 
 

Innføring i Bibelen 

Introduction to the Bible 

Innhold 

Bibelen, bestående av Det gamle testamente (GT) og 

Det nye testamente (NT), danner det teologisk 

normative grunnlaget for kirkens tro. Skriftene i GT 

og NT representerer ulike sjangre og gjenspeiler 

store variasjoner i innhold og historiske 

omstendigheter. Emnet gir innføring i Bibelen ved 

lesning av flere skrifter. Noen skrifter leses i helhet, 

andre skrifter leses det utdrag av. Det foretatte 

utvalget av skrifter og tekster gjør studenten kjent 

med alle viktige sjangre i Bibelen, med historisk og 

teologisk sentrale innholdsmomenter og gir et 

overblikk over de lange linjene i «den store 

fortellingen». 

Hovedtemaer: 

• Bibelen som litterært verk og som hellig skrift 

• Sentrale skrifter i Bibelen 

• Bibeltekster i tekstlige og historiske 

kontekster 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har grundig kunnskap om hovedtrekkene ved 

sentrale skrifter i Bibelen 

• kjenner til Bibelens kanon- og teksthistorie 

• har kunnskap om utvalgte bibelske temaer 

• kjenner til ulike bibelsyn 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan gjengi innholdet i sentrale skrifter i Bibelen og gjøre rede for hovedtanker i disse 

• kan finne frem til sentrale skrifter i Bibelen 

• kan forklare forholdet mellom de ulike delene av Bibelen og redegjøre for Bibelens 

store fortelling 

• kan sette bibeltekster inn i sine tekstlige og historiske kontekster 

Emnekode: BATEOL 1010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
36 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• kan drøfte Bibelen som litterær enhet eller helhet 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• er fortrolig med Bibelen som grunnleggende og hellig skrift i kristendommen 

• har bred faglig forståelse av Bibelen 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Selvstudium, inkludert mengdelesning 

• Skrivekurs 

• Veiledning på essay som inngår i vurderingsform 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Tre flervalgstester  

• Deltakelse på tverrfaglig profesjonsdag 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Essay 2000 ord +/- 10% Et semester A-F 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen vektes essay 40 / skoleeksamen 60. Studentene kan levere et utkast til essay og 

få faglærers kommentar før endelig innlevering. Begge vurderingsdelene må være bestått for 

at kandidaten skal få endelig karakter i emnet. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier  

 

http://www.vid.no/studier
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Politisk islam 

Political Islam 

Innhold 

Emnet fokuserer på politisk islam som moderne 

og globalisert fenomen, med vekt på perioden 

fra slutten av 1800-tallet. Emnet anlegger 

religionsvitenskapelige, religionssosiologiske og 

historiske perspektiver. Politisk islam analyseres 

som reaksjon på vestlig dominans, men også på 

forhold innad i muslimske kontekster. Gjennom 

beskrivelser av utviklingen av ideologier som 

reformisme, islamisme og modernisme og ulike 

strategier for å nå ideologiske mål, framstilles 

politisk islam som et mangfoldig fenomen i en 

global verden. Ytterpunktene dannes av 

bevegelser som arbeider for å fremme 

demokratiske prosesser i muslimske land til 

bevegelser som med en islamistisk motivasjon 

tar i bruk terror for å fremme sin sak. 

Hovedtemaer: 

• Islam som moderne og globalisert 

fenomen 

• Islam og postkolonialisme 

• Islam som mangfoldig tro og praksis 

• Islam som religion og politisk ideologi 

• Politiske systemer i muslimske land 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om utviklingen av politisk islam fra slutten av 1800-tallet og 

fram til vår egen tid 

• har innsikt i særtrekk ved og skillelinjer mellom ulike former for politisk islam 

• har kunnskap om postkolonial teori og den historiske utviklingen mellom vestlige og 

muslimske land 

 

 

Emnekode: BASAMF 2060 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nett/Stavanger 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer - nettbasert 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer - nettbasert 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan tolke tekster som uttrykker politisk islamsk ideologi og strategi 

• kan drøfte politisk islam i relasjon til andre former for islam og til islams 

omverden 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan kommunisere forskningsbasert kunnskap om politisk islam på lettfattelig og 

respektfull måte 

• kan reflektere kritisk over forskjellige kilder som tilbyr informasjon om politisk islam og 

muslimske bevegelser 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettundervisning 

• Skriftlige oppgaver 

• Digitale arbeidsoppgaver 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Selvpresentasjon på faglig forum 

• Innlegg i emnets faglige forum på læringsplattform 

• Essay 

• Flervalgstester 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Islam i Europa 

Islam in Europe 

Innhold 

Emnet introduserer ulike historiske, kulturelle og 

religiøse perspektiver på islam i Europa og Norden. 

Dette inkluderer en oversikt over de hendelser og 

strømninger som har ført til dagens situasjon for 

islam i Europa. Emnet fokuserer særlig på endringer i 

demografi, migrasjon, enkelte lands politiske 

retningslinjer, organisasjonsstrukturer og 

fellesskapsformer. Emnet omfatter ikke bare ulike 

muslimske grupper i Europa, men også globale 

reformbevegelser og strømninger som peker i retning 

av liberalisering og/eller sekularisering. 

Radikalisering av noen muslimer har ført til 

islamofobi, og emnet drøfter både årsaker til og 

virkninger av dette. Videre har emnet et fokus på 

unge muslimers hybride identitet og forhandlinger 

med storsamfunnet for å etablere seg i det 

europeiske fellesskapet. Analyse av sosiale medier 

og film der unges liv blir tematisert, vil bli diskutert 

med særlig tanke på muslimers situasjon i Norge. 

Hovedtemaer: 

• Fremvekst av islam i Europa i lys av historisk 

og nyere tids migrasjon  

• Levd islam i Europa med fokus på tilhørighet 

og fellesskap, og materialitet og ritualer 

• Liberalisering og reformbevegelser 

• Radikalisering og jihadisme  

• Unge muslimers identitetsarbeid  

• Kjønnsroller i endring 

• Islam i media 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om Islams historiske forløp i Europa  

• har god kunnskap om nyere muslimsk migrasjon til Europa 

• har bred kunnskap om muslimske fellesskap og nettverk i Europa 

• har god kunnskap om islamske strømninger, endringer og motbevegelser 

Emnekode: BASAMF 2070 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nett/Stavanger 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer - nettbasert 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer - nettbasert 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• kjenner til europeiske, transnasjonale og globale tendenser innen religions- og 

islamforskning 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan forstå og drøfte sammenhenger mellom islamsk umma (globalt fellesskap) og 

lokalsamfunn 

• kan drøfte unge muslimers identitetsarbeid i lys av tradisjonelle/normative/liberale 

strømninger 

• kan relatere kunnskap om migrasjon til å drøfte religiøs endring innen islam 

• kan analysere hvordan islam presenteres i media og tematisere muslimers ofte 

utsatte rolle i media 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• skal kunne drøfte de meningsbærende historiske, religiøse, sosiale og politiske 

forhold som har ført til dagens situasjon for muslimer i Europa 

• skal kunne kritisk vurdere og delta i mediadebatter om islam i Europa 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettundervisning og digitale arbeidsformer 

• Arbeid med case 

• Analyse av ulike former for media 

Obligatoriske aktiviteter 

• Selvpresentasjon på faglig forum 

• Innlegg i emnets faglige forum på læringsplattform 

• Essay 

• Flervalgstester 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Den muslimske familie 

The Muslim Family 

Innhold 

I dette emnet drøftes syn på kjønn og kjønnsroller i 

den islamske tradisjonen. Historiske og juridiske 

prosesser innen islamsk lovgivning vil være sentralt. 

Emnet belyser også hvordan ulike islamske 

kvinneroller kan bli forhandlet fram i forhold til 

utfordringer fra samfunn, media, religion og kultur. Et 

spesielt fokus vil bli lagt på muslimske barn og 

ungdom og den muslimske familie i møte med vestlig 

og norsk oppvekstkultur. 

 

Hovedtemaer: 

• Kjønn og kjønnsroller innen islam 

• Islamsk lovgivning som berører 

familiestrukturer 

• Endringer i kvinneroller i mangfoldige 

muslimske samfunn 

• Barn og unge muslimer i vestlige kontekster  

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har god kunnskap om Koranens og tradisjonens framstilling av barn, kvinner og menn 

• har innsikt i hovedtendenser i utviklingen av islamsk lovs syn på kvinner, familie og 

kjønn 

• har god kunnskap om kulturelle og religiøse perspektiver knyttet til migrasjons- og 

minoritetsutfordringer 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan reflektere over religionens rolle i barns oppvekstmiljø i en norsk kontekst  

• kan formidle kunnskap om muslimske kles- og æreskoder ut i fra et innenfra- og 
utenfra-perspektiv  

• kan diskutere forholdet mellom religion og kultur med hensyn til varierte 

kjønnsrollemønstre i islam 

 

 

Emnekode: BSAMF 2090 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nett/Stavanger 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer - nettbasert 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 20 timer - nettbasert 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  

 



  

43 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid blant barn 

og unge med minoritetsbakgrunn 

• kan formidle kunnskap til offentligheten om utfordringer knyttet til religøse praksiser 

blant minoritetsgrupper i Norge, med særlig henblikk på muslimske praksiser og 

tradisjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettundervisning 

• Skriftlige oppgaver 

• Digitale arbeidsoppgaver  

Obligatoriske aktiviteter 

• Selvpresentasjon på faglig forum 

• Innlegg i emnets faglige forum på læringsplattform 

• Essay 

• Flervalgstester 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Troslære, menneskesyn og verdivalg 

 Dogmatics and ethics 

Innhold 

Emnet gir en innføring i den kristne tros læremessige 

innhold. Det fokuserer både på den bibelske 

begrunnelse, viktige historiske debatter om 

læreinnholdet, og dets aktuelle innhold og betydning. 

Både den lutherske og den økumeniske konteksten 

blir vektlagt. Videre drøfter emnet ulike aspekter ved 

menneskesynet og dets betydning for vurderingen av 

aktuelle etiske spørsmål. 

 

Hovedtemaer: 

• Sentrale elementer i den kristne tro 

• Sentrale og aktuelle etiske problemstillinger 

• Historiske og aktuelle debatter om hvordan 

troslærens og etikkens synspunkter skal 

vurderes og begrunnes 

• Formidling av dogmatiske og etiske 

problemstillinger i ulike sammenhenger 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om den kristne tro, dens bibelske begrunnelse, historiske 

utforming og aktuelle betydning 

• har bred bred kunnskap om det kristne menneskesyn, dets begrunnelse og dets 

konsekvenser for aktuelle verdivalg 

• kjenner aktuell forskning om sentrale problemstillinger innen kristen tro og etikk 

• kan oppdatere sin kunnskap om kristen tro og etikk 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan anvende faglig kunnskap om kristen tro, det kristne menneskesyn og dets 

konsekvenser i en faglig, kirkelig og samfunnsmessig sammenheng 

• Kan reflektere over egen holdning til og bruk av kunnskap om kristen tro og etikk 

• Kan finne og anvende fagstoff om kristen tro og etikk til bruk på ulike nivåer og i ulike 

sammenhenger 

 

 

Emnekode: BATEOL 1040 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til forståelse av kristen tro og 

etikk både i faglige og kirkelige sammenhenger 

• Kan formidle fagstoff om kristen tro og etikk på en slik måte at der er relevant i forhold 

til prekenarbeid, kirkelig undervisning og sjelesorg, og kirkelig ledelse 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Selvstudium 

• Innleveringer 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Et essay på 1500 ord (+/- 10 %)  over et dogmatisk tema 

• Et essay på 1500 ord (+/- 10 %) over et tema fra etikken 

Ett av essayene skal være utformet som en bibeltime eller foredrag 

• Deltakelse på tverrfaglig profesjonsdag 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier  

  

http://www.vid.no/studier


  

46 
 

Global etikk 

Global Ethics 

Innhold 

Målet med emnet er å bygge opp studentenes evne 

til selvstendig, konstruktiv og kritisk refleksjon i møte 

med globale etiske utfordringer. Studiet legger 

spesielt vekt på hvordan ulike maktforhold påvirker 

internasjonal samhandling og hvordan politiske og 

økonomiske forhold henger sammen med religiøst 

betingede verdier. Emnet tar utgangspunktet i 

konkrete dilemma innen en rekke problemområder 

ved global interaksjon for så gjennom gruppe- og 

plenumsdiskusjon å lede studentene fram til 

forbedret prinsipiell og teoretisk tenkning. Hensikten 

er å gi studentene god argumentasjonstrening slik at 

de kan bidra i profesjonsrelaterte diskusjoner om 

globale etiske problemstillinger med basis i en 

integrert tenkning og utvikling av bevisst praktisk 

moral. 

Hovedtemaer: 

• Etisk grunnlagstenkning 

• Makt, maktanvendelse og maktmisbruk 

• Fordommer og toleranse 

• Forholdet mellom religion, politikk og økonomi 

• Korrupsjon 

• Militær intervensjon 

• Terrorisme 

• Menneskerettighetsspørsmål – rettigheter og 

plikter 

• Miljøspørsmål 

• FNs bærekraftsmål – illusjon eller etisk 

veiviser? 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har god kunnskap om ulike modeller for etisk argumentasjon 

• har innsikt i aktuelle problemstillinger innen global etikk knyttet til økologi, handel, 
utvikling, menneskerettigheter og militær intervensjon 

• har kjennskap til hvordan religion og kulturelle tradisjoner påvirker etisk resonnement 

 

 

Emnekode: BASAMF1070 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Valgemne 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan påvise sammenhenger mellom ulike etiske modeller og konkrete standpunkt og 
argumentasjoner i etiske spørsmål 

• kan bidra til debatten om ulike problemstillinger innen global etikk og knytte debatten 

til forskjellige profesjonsetiske utfordringer 

• kan anvende etisk kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe 

begrunnede valg 

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

belyser en problemstilling 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan formidle sentralt etisk fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante 

uttrykksformer  

• kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor 

fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesning 

• Case-basert gruppearbeid 

• Studentene arbeider med et selvvalgt eksamenscase gjennom hele semesteret 

Obligatoriske aktiviteter 

• 2 refleksjonsnotat à 500 ord +/- 10% 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig gruppeeksamen 30 min. A-F 

Essay Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Muntlig gruppeeksamen: Gruppen forbereder en presentasjon over en oppgitt case som 

framføres foran resten av klassen. Eksamen har fokus på emnets ferdighetsmål. Karakter gis 

samlet for hele gruppen. 

Essay er en selvvalgt case, godkjent av faglærer som studentene arbeider med gjennom 

hele semesteret (2500 ord +/- 10%). Karakter gis individuelt. 

Begge karakterene teller 50%. Ved snittkarakterer mellom to karakterer vippes karakter i 

studentens favør. 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Psykisk helse og samfunn  

Mental Health and Society  

Innhold 

Emnet gir en grunnleggende innføring i psykisk helse 
fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Emnet gir 
innføring i hva psykisk helse er og hvordan psykisk 
helse kan forstås både i et mikro og makroperspektiv. 
Gjennom en samfunnsfaglig tilnærming tematiserer 
emnet ulike samfunnsutfordringer knyttet til psykisk 
helse som berører både individ og samfunn. For 
eksempel er psykisk helse noe som berører barn og 
familier som individer så vel som i relasjon til 
institusjoner som skole og arbeid. Emnet vil også 
belyse hvordan psykisk helse forståes og tematiseres 
i ulike kulturelle kontekster og hvordan forståelse av 
psykisk helse kan være relevant for eksempel i 
arbeid med innvandrere og flykninger.  

Emnet gir innføring i sosiologiske og 
sosialantropologiske perspektiver knyttet til makt- og 
rettighetsproblematikk og hvordan mennesker og 
samfunn påvirker hverandre.  

Emnet belyser juridiske perspektiver på psykisk helse  
som utgangspunkt for å se sammenhenger mellom 
samfunnsorganisasjoner, psykiske og sosiale 
levekår, aktuell lovgivning og rettigheter.  

Emnet berører etisk grunnlagsteori i relasjon til 

psykisk helse og hvordan etiske perspektiver kan 

brukes aktivt til å belyse hensyn som relaterer til 

arbeid med psykisk helse i et samfunnsperspektiv.  

Hovedtemaer: 

• Psykisk helse og et helhetlig menneskesyn 

• Makt og rettigheter   

• Forebygging av tvang 

• Diagnoser og forståelsesmodeller i psykisk helsearbeid i et samfunnsperspektiv 

• Psykisk helse og barn, unge og familie 

• Interkulturelle perspektiver på psykisk helse 

• Etiske perspektiver på psykisk helse  

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har kunnskap om psykisk helse som tema og utfordring i et samfunnsperspektiv 

Emnekode: BASAMF3020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Sandnes og 
Stavanger 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
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• Har kjennskap til betydningen av ulike psykiske lidelser, diagnoser og 
forståelsesmodeller i et samfunnsperspektiv 

• Har kjennskap til ulike former for forebygging, behandling og rehabilitering ut fra et 
helhetlig menneskesyn 

• Har kunnskap om psykisk helse i relasjon til arbeid med barn og unge, familier, samt 
til arbeid med innvandrere, flyktninger og asylsøkere 

• Har kjennskap til sammenhengen mellom rus og psykisk helse 

• Har kunnskap om menneskesyn, omsorgsideologi og livssyn  

• Har kunnskap om juridiske og etiske forhold relatert til psykisk helse 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan identifisere faglige og etiske utfordringer ved bruk av tvang og makt 

• Kan bruke samfunnsfaglig teori og kunnskap om psykisk helse i drøfting av 
problemstillinger tilknyttet særlig barn og unge, familier, samt til arbeid med 
innvandrere, flyktninger og asylsøkere 

• Kan identifisere etiske dilemma tilknyttet arbeid med psykisk helse i et 

samfunnsperspektiv samt kan anvende etisk grunnlagsteori på relevante 

problemstillinger  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Har bevissthet rundt psykisk helse i et samfunnsperspektiv 

• Kan reflektere over ulike forståelsesmodeller og teoretiske perspektiver på psykisk 
helse ut fra et helhetlig menneskesyn i et samfunnsperspektiv 

• Har forståelse for kompetanse og betydningen av tverrfaglige og tverrprofesjonelle 
tilnærminger til samarbeid for arbeid med psykisk helse på ulike samfunnsarenaer  

• Kjenner til ulike vitenskapstradisjoner som grunnlag for psykisk helsearbeid 

• Kjenner til virkemidler i helse- og sosialpolitikken som grunnlag for å se 
sammenhenger mellom samfunnsmessige forhold, psykososiale forhold og individet  

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 

• Læringsaktiviteter på læringsplattform  

• Arbeid i grupper 

Obligatoriske aktiviteter 

• Refleksjonslogg fra forelesninger  

• Gruppepresentasjon av utvalgte temaer fra forelesninger og/eller pensum 

• Essayutkast med fremlegg og kollegarespons 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Essay  Et semester A-F 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 
Essay (2500 ord +/- 10%) skrives over selvvalgt case/tematikk godkjent av faglærer. 

Studentene arbeider med dette gjennom hele semesteret. Karakter gis på individuell basis.  

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Religion og migrasjon 

Religion and Migration 

Innhold 

Emnet gir en innføring i religionens ulike roller og 

betydning i forskjellige typer migrasjonsprosesser og 

hvordan migrasjon påvirker individuell tro, religiøse 

fellesskap og organisasjonsformer. Betydningen av 

religion og religiøse felleskap for den enkelte migrant 

diskuteres, både i selve migrasjonsprosessen og i 

integreringsprosessen. Videre gjøres det rede for 

hvordan migrasjon på ulike måter påvirker og endrer 

det religiøse landskapet i land med stor innvandring. 

Konsekvensene for organisering, tro og praksis, samt 

forholdet mellom forskjellige religiøse tradisjoner, er 

en viktig del av emnet.  

Emnet gjør også rede for og drøfter migrasjonens 

rolle i revitaliseringen og relativiseringen av religion i 

Europa, og hvordan disse prosessene har ført til 

debatt og fokus på spørsmål knyttet til forholdet 

mellom religion og stat, religionsfrihet og religionens 

rolle i det offentlige rom.  

Emnet gir en innføring i begrepet transnasjonalisme 

og behandler spørsmålet om betydningen av 

transnasjonale relasjoner og religiøse nettverk for 

migranters tro og verdier, samt integrerings- og 

identitetsprosesser. 

 

Hovedtemaer: 

• Migrasjon og religion i Europa og USA: 

oversikt og trender 

• Kristne migranter i Norden 

• Muslimske migranter i Europa og Norge 

• Religion og integrering 

• Migrasjon, religion og identitet 

• Migrasjon, religion og samfunn 

• Migrasjon og religiøs endring 

• Migrasjonsprosessers betydning for religiøs praksis, forståelse og fortolkning 

• Transnasjonale relasjoner og nettverks betydning for migrasjon og religion 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

 

Emnekode: BASAMF 3030 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: 
Norsk/engelsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
400 timer 

Progresjonskrav:  
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Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om de viktigste trender og mønstre i forholdet mellom religion og 

migrasjon i Vest-Europa og USA 

• har grunnleggende kunnskap om betydningen av religion for migranter og 

migrantfellesskap og for deres forhold til samfunnet de lever i 

• har inngående kunnskap om ulike kristne migrantgrupper i Norden og hvordan de 

forstår og praktiserer sin tro 

• har kjennskap til hvordan ulike migrasjonsprosesser har bidratt til fokus på forholdet 

mellom religion og stat og synet på religionens rolle i det offentlige rom 

• har spesialisert kunnskap om det komplekse forholdet mellom religion og integrering 

• har kunnskap om transnasjonalisme og betydningen av transnasjonale prosesser for 

lokale religiøse nettverk 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan identifisere og diskutere hvordan migrasjonsprosesser kan bidra til endring av 

religiøs tro og praksis, både på individ- og gruppenivå 

• kan analysere og reflektere over religionens rolle i ulike typer integreringsprosesser 

• kan analysere og reflektere over migrasjonens betydning og rolle for forståelsen av 

religionens rolle i samfunnet 

• kan anvende kunnskap om transnasjonale prosesser og nettverk til å forstå hvordan 

religiøs tro og praksis forhandles i skjæringsfeltet mellom det lokale og globale 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har kjennskap til ulike måter å innhente kunnskap om tematikken migrasjon og 

religion på 

• kan analysere betydningen av religiøs tro og praksis for integrering og 

samfunnsdeltakelse 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Seminarer og forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Case-studier 

• Ekskursjoner 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Studentene må delta på minst en ekskursjon og skrive et refleksjonsnotat i etterkant 

av besøket (+/- 500 ord) 

• Studentene må delta på en kontekstorientert læringsuke. 80% obligatorisk fremmøte 

• Studentene må skrive et debattinnlegg (gruppe) om et av hovetemaene i emnet 

• Studentene må skrive et individividuelt essay over oppgitt tema (1500 ord +/-10%) 
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Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. 
Karakter blir gitt på individuell basis. 

 

Pensumlister finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

  

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor
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Bacheloroppgave 

Bachelor Thesis 

Innhold 

Bacheloroppgaven i samfunnsfag er et 

fordypningsarbeid i et valgfritt tema godkjent av 

veileder med faglig fordypning for studieprogrammet. 

Bacheloroppgaven skal skrives innenfor den valgte 

studieretningen. 

Arbeidet skal gi forståelse for betydningen av 

forsknings- og utviklingsarbeid. Bacheloroppgaven 

skal synliggjøre at studenten behersker et større 

skriftlig akademisk arbeid og at stoffet er formidlet og 

organisert på en ryddig og logisk måte. Studentene 

skal formulere en problemstilling, og vise evne til å 

innhente teoretisk og forskningsbasert kunnskap som 

er sentral for problemstillingen. Det forutsettes at 

studenten gjør seg kjent med og fordyper seg i et 

begrenset temaområde med samfunnsfaglig relevans 

og velger en metodisk tilnærming til stoffet som er 

anerkjent i fagtradisjonen. Problemstillingen drøftes i 

lys av relevant litteratur og forskning. 

Bacheloroppgaven kan knyttes til et studieopphold 

utenlands ved en samarbeidende institusjon, forutsett 

at avtale om veiledning er inngått med VID på 

forhånd. For å kunne skrive bacheloroppgave må 

studenten ha gjennomført emnet BSAMF 1020 

Samfunnsvitenskapelig teori og metode, eller 

tilsvarende emne. Selve oppgaven er et selvstendig 

arbeid på 10.000 ord (+/-10%). 

 

Hovedtemaer: 

• Et valgfritt avgrenset tema med 

samfunnsvitenskapelig relevans 

• Prosjektbeskrivelse 

• Samfunnsfaglig teori 

• Metode som er tilpasset problemstillingen 

• Analyse 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

Emnekode: BSAMF 3000 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 3. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Stavanger 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
6 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
4 timer veiledning 

Omfang studentstyrt arbeid: 
390 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
400 timer 

Progresjonskrav:  

BASAMF 1020 
Samfunnsvitenskapelig teori og 
metode eller tilsvarende emne 
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• har tilegnet seg teoretisk kunnskap om et spesifikt emne med samfunnsfaglig 

relevans 

• har kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til innsamling av forskjellige former 

for datamateriale 

• kan analysere innsamlet data i lys av teori og eksisterende forskning om emnet 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan jobbe selvstendig med et avgrenset prosjekt over tid 

• kan innhente og analysere data både gjennom tekststudier og kvalitative eller 

kvantitative metoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan planlegge og gjennomføre større arbeidsoppgaver og prosjekter alene 

• har kjennskap til fagfeltets etiske krav og retningslinjer 

• kan skrive selvstendige tekster 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Kandidaten har rett til fire timer veiledning, hvorav to er obligatoriske 

• Det forventes at kandidaten leverer veiledningsgrunnlag i forkant av 

veiledningstimene 

• Kollokviegrupper 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Obligatorisk oppstartseminar 

• Utarbeiding av prosjektskisse for bacheloroppgaven 

• Minimum to timer veiledning 

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne levere inn bacheloroppgaven. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Bacheloroppgave – et selvstendig arbeid på 10 
000 ord (+/-10%) 

Et semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Oppgaveformulering og problemstilling skal godkjennes av veileder før arbeidet med selve 

oppgaven kan påbegynnes. 

Anbefalt litteratur finnes på www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor 

 

http://www.vid.no/studier/samfunnsfag-bachelor

