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1. Presentasjon av studiet 

Årsstudiet i interkulturell kompetanse og bærekraft 
tar utgangspunkt i globaliseringsprosesser, migrasjon 
og et samfunn som i økende grad er preget av 
kulturelt mangfold. Dette utgjør referanserammen for 
det som er studiets fokus: hvordan sosial bærekraft 
representerer en tilnærming som kan bidra til å forstå 
dynamikken som oppstår når enkeltindivider og 
organisasjoner skal samarbeide på tvers av 
kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer for 
om mulig skape bærekraftige samfunnsendringer. 
Gjennom årsstudiet får studentene ta del i 
spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema, og de 
får møte forelesere med mye internasjonal erfaring. 
Begrepene mangfold, interkulturell kompetanse, 
globalisering og bærekraftig utvikling blir grundig 
behandlet og gir studentene kunnskap som i dag er 
etterspurt hos mange arbeidsgivere, lokalt og globalt. 

 
Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller 
det kan inngå som første studieår i bachelorgrad i 
sosial bærekraft. Studiet inneholder en måneds 
studieopphold, fortrinnsvis i Afrika eller Asia i 
vårsemesteret eller alternativt opplegg i Norge.  
 

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

påvirker samfunnet vårt lokalt og globalt og hvordan sosial bærekraft er et viktig perspektiv 

inn i dette.  

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 kompetanse 

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

samfunnsvitenskapelige problemstillinger 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode:  

Antall studiepoeng: 60 

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus 
(bachelorgrad) 

Grad etter avsluttet studium:  

Årsstudium i interkulturell 

kompetanse og bærekraft  

Undervisningsspråk: Norsk og 

engelsk 

Organisering av studiet: Heltid 

Praksisstudier: Nei 

Fastsatt studietid: 1 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Stavanger 

 



  

4 
 

• har kunnskap om fagområdets historiske kontekst og utvikling 

• 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 anvende den tilegnede kunnskapen nasjonalt og internasjonalt innenfor: offentlig 

forvaltning, nasjonale/internasjonale organisasjoner eller privat næringsliv 

• kan skrive kortere tekster om samfunnsfaglige tema og presentere innholdet i 

tekstene muntlig 

 

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 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 

fleste emner første studieår og arbeid i basisgrupper er obligatorisk og krever 70% 

fremmøte, se emnebeskrivelse for nærmere informasjon. 

I emnet globalisering og utvikling praktiseres kontekstorientert læring (KOL), hvor studentene 

arbeider intensivt med et prosjekt knyttet til et FN-rollespill. Studentene skal gjennom dette 

prosjektet jobbe i grupper og presentere sine synspunkter i plenum. 

Studentene tilegner seg digital kompetanse gjennom obligatoriske arbeidskrav, 

informasjonskompetanse og får opplæring i samfunnsvitenskapelige metoder. Studentene 

lærer å innhente informasjon fra sikre kilder og å skrive kortere oppgaver med forskjellige 

tema. 
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5. Internasjonalisering 
I årstudiet 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, fortrinnsvis i et afrikansk eller asiatisk land.  

 

6. Vurderingsformer 
Studieprogrammet inneholder varierte vurderingsformer som: 

• Skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen) 

• Hjemmeeksamen 

• Skriftlig oppgave med tilbakemelding fra faglærer underveis i arbeidet 

• Rapport/prosjekt med presentasjon i gruppe 

 

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

eksamen/ 

 

7. Studiets oppbygning 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

BASOB1010 Interkulturell kompetanse 10 Høst O 

BASOB2010 Familie og oppvekst i et 
mangfoldperspektiv 

10 Høst O 

BASOB2012 Internasjonal migrasjon 10 Høst O 

BASOB1040 Globalisering og bærekraftig 
utvikling 

10 Vår O 

BASOB2014 Medborgerskap – lokalt og globalt 
(med studietur/ - opplegg)** 

10 Vår O 

 Valgemne ** 

Eksempel på valgemner (10 stp):* 

• Flerkulturell ledelse  

• HR-ledelse og coaching  

• Pedagogikk og politikk  

• Global etikk og bærekraft  

• Psykisk helse og samfunn  

• Global historie  

• Islam i Europa  

10 Vår V 

*O=obligatoriske emne, V=valgemne.  

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

opplegg nasjonalt eller lokalt. 

*** Velge tilgjengelig emne innen pedagogikk, verdibasert ledelse eller samfunnsfag. 

https://www.vid.no/student/eksamen/digital-eksamen/
https://www.vid.no/student/eksamen/digital-eksamen/
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Emnebeskrivelser 
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Interkulturell kompetanse  

Intercultural Competence  

Innhold 

I en globalisert verden og i økende grad kulturelt 

mangfoldig samfunn stiller arbeidslivet større og 

større krav til interkulturell kompetanse for 

samhandling mellom mennesker fra ulike kulturelle 

bakgrunner. Dette emnet gir studentene en innføring 

i interkulturell kompetanse som inkluderer ulike 

tilnærminger til kulturbegrepet og en bred innføring i 

både teoretiske og praktiske tilnærminger til 

interkulturell forståelse, kommunikasjon og 

samhandling. Emnet drøfter hvordan mennesker 

tilnærmer seg «den andre» og hvordan 

samfunnsvitenskapelig tilnærmingsmåter bidra til å 

forstå hvordan forestillinger om sosiale kategorier 

skapes og vedlikeholdes. Emnet er slik tenkt å gi 

studentene hjelp til å analysere kommunikasjonens 

sosiale og kulturelle kontekst. 

I tillegg tematiserer emnet behovet for interkulturell 

kompetanse og praktiske utfordringer knyttet til det å 

arbeide i både i en mangfoldkontekst så vel som i en 

annen del av verden.  

Hovedtemaer: 

• Interkulturell kompetanse 

• Kulturanalyse 

• Interkulturell kommunikasjon  

• Kommunikasjonens kontekst 

• Diskursanalyse 

• Stereotypier og fordommer 

• Hermeneutikk og forståelse 

Læringsutbytte 

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

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om forskjellig teoretiske tilnærminger til begrepet interkulturell 

kompetanse 

• har kunnskap om behovet for interkulturell kompetanse i samfunns- og arbeidsliv  

• har kjennskap til et bredt spekter av tilnærminger til kulturbegrepet 

• har kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier og kommunikasjonskontekstens ulike 

elementer  

• forstår hvordan ulike sosiale kategorier skapes og vedlikeholdes 

 

Emnekode: BASOB1010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk og/eller 
engelsk  

Undervisningssted: Stavanger, 
Bergen, nett 

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 

• har tilegnet seg økt bevissthet omkring interkulturell samhandling og ferdigheter 

knyttet til begrepet interkulturell kompetanse 

• kan identifisere særskilte utfordringer knyttet til mangfold og flerkulturelle 

arbeidsplasser 

• kan bruke diskursanalyse som verktøy for å analyse av aktuelle mangfold-diskurser  

• kan anvende teortisk kunnskap på praktiske problemstillinger 

• kjenner sosiale og kommunikative utfordringene knyttet til interkulturelle kontekster 

lokalt så vel som globalt  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har kunnskap om utfordringer knyttet til et flerkulturelt arbeidsliv 

• kan samarbeide og kommununisere godt med mennesker med bakgrunn fra 

forskjellige kulturer  

• kan foreslå innovative måter å løse konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Selvstudium 

• Forelesninger 

• Gruppearbeid 

• Digital fortelling 

• Presentasjon i klassen 

Obligatoriske aktiviteter 

• Deltagelse på samlingsuke, 80% obligatorisk fremmøte 

• Digital fortelling eller presentasjon i gruppe  

• Skriftlig oppgave (utkast til skriftlig oppgave til vurdering) 

• Deltagelse i basisgrupper 

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

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig oppgave Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Studentene skal skrive en skriftlig oppgave på 2000 ord (+/- 10%). Eksamensoppgaven gis i 

begynnelsen av semesteret, og et førsteutkast leveres inn på et tidspunkt angitt av faglærer. 

Studentene mottar skriftlig tilbakemelding på førsteutkastet og bearbeider den skriftlige 

oppgaven fram mot innlevering i slutten av semesteret. Karakter blir gitt på individuell basis. 

Alle skriftlige obligatoriske innleveringer inkludert eksamen må følge gjeldende praksis for 

akademisk oppgaveskriving og referansebruk. 
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Gruppearbeid (arbeidskrav) leveres inn i form av en digital fortelling eller presentasjon som 

deles eller presenteres for resten av klassen. 

Utsatt eksamen: Semesteroppgaven leveres innenfor en tidsramme på to uker fastsatt av 

eksamenskontoret i begynnelsen av påfølgende semester. 

 

Pensum  

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/  

  

https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/
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Familie og oppvekst i et mangfoldsperspektiv  

Family and Upbringing in a Diversity Perspective  

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. Migrantfamilier 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: BASOB2010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. 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. 

• Refleksjonsnotat over to artikler eller to kapitler fra pensum som presenteres og 

sammenliknes. 1000 ord (+/- 10%).  

• Observasjon under deltagelse i en familierelatert gruppe i kirkelig eller humanitære 

organisasjoner, idrett eller liknende. Innlevering av refleksjonsnotat på 750 ord (+/- 

10%).  

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen Tre dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Alle skriftlige obligatoriske innleveringer inkludert eksamen må følge gjeldende praksis for 

akademisk oppgaveskriving og referansebruk. 

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen. 
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Pensum  

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/  

  

https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/
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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 klimaendringer 

• 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: BASOB2012 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Semi-obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. 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 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.  

Utsatt eksamen er tilsvarende ordinær eksamen. 

Alle skriftlige obligatoriske innleveringer inkludert eksamen må følge gjeldende praksis for 

akademisk oppgaveskriving og referansebruk. 
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Pensum  

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/  

  

https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/
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Globalisering og bærekraftig utvikling 

Globalisation and Sustainable 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. 

Særlig fokus vil være på bærekraftig utvikling og 

hvordan dette relaterer til utfordringer i dag, både 

lokalt, nasjonalt og globalt. 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 

• Klimaendringer og klimamål 

• Menneskerettigheter 

• Utdanning og utvikling 

• Kultur, kjønn og utvikling 

Læringsutbytte 

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

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om historiske globale prosesser 

• har kunnskap om teoretiske tilnærminger til bærekraftig utvikling 

• har kunnskap om teoretiske tilnærminger til globalisering 

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

på FNs bærekraftsmål 

• har kunnskap om hvordan globalisering påvirker klimaendringer, 

fattigdomsproblematikk, menneskerettigheter og demokratiutvikling 

 

Emnekode: BASOB1040 

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, 
Bergen, nett 

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 bærekraftig 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 

• Deltagelse på samlingsuke. Denne vil være en kontekstorientert læringsuke (KOL-

uke) med 80% obligatorisk deltakelse. Uka inkluderer undervisning, utførelse av 

rollespillet og skriftlig rapport som fokuserer på emnets ferdighetsmål. 

• Digital flervalgstest med fokus på emnets kunnskapsmål 

• Deltagelse i basisgrupper. 

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

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen i gruppe 30 minutter A-F 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Karakter blir gitt på individuell basis. Normalt gis karakter helhetlig for gruppen, men karakter 

kan ved behov differensieres.  

Utsatt eksamen: Individuell muntlig eksamen. 

Alle skriftlige obligatoriske innleveringer må følge gjeldende praksis for akademisk 

oppgaveskriving og referansebruk. 

 

Pensum  

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/  

https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/
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Medborgerskap – lokalt og globalt 

Citizenship – locally and globally  

Innhold 

Samfunnet er mangfoldig – lokalt og globalt. 

Bærekraftsmål 4 fremmer utdanning til globalt 

medborgerskap med mål om å bevisstgjøre barn, 

unge og voksne til å innta aktive roller, både lokalt og 

globalt, for å fremme bærekraftig utvikling gjennom å 

bygge fredelige, tolerante, inkluderende og trygge 

samfunn. Dette emnet fremmer kritiske postkoloniale 

og historiske perspektiver på medborgerskap med 

mål om å inspirere til refleksjon rundt hvordan vi 

utviklet oss til å tenke/være/føle/handle som vi gjør 

og konsekvenser for vårt syn på verden i lokale og 

globale kontekster. Gjennom emnet får studentene 

bedre kjennskap til historiske koloniale forhold lokalt 

gjennom urbefolkningsproblematikk og globalt 

gjennom fokus på afrikanske samfunn. 

I emnet inngår et fire ukers heltidsstudium med 

feltarbeid og undervisning ved et universitet i et 

afrikansk land, studieuke i Norge eller filmuke lokalt.  

Hovedtemaer: 

• Medborgerskap 

• Postkolonialisme  

• Orientalisme  

• Afrikanske samfunn 

• Urbefolkningsproblematikk 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om kritiske tilnærminger til medborgerskap lokalt og globalt  

• har kunnskap om orientalisme og postkolonialisme 

• har kunnskap om historiske prosesser i forholdet mellom det globale nord og det 

globale sør, og mellom majoritet og urbefolkning 

• har kunnskap om teoretiske tilnærminger kulturstudier. 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan reflektere kritisk over maktforhold i verden utfra historiske perspektiver  

• kan vurdere stereotype framstillinger av kulturer ved hjelp av faglig innsikt  

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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• kan argumentere for en nyansert framstilling av kultur  

• kan anvende teorier i analysen av konkrete case 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan kritisk reflektere over medborgerskap lokalt og globalt  

• kan presentere sentrale funn fra feltarbeid/studieuke/filmuke både skriftlig og muntlig 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Studietur/ studieuke/ filmuke: I emnet inngår studieopphold, alternativ studieuke/ 

studietur eller filmuke.  

o Alternativ 1: Fire ukers studieopphold i et afrikansk land som inkluderer 

undervisning ved en lokal institusjon, feltarbeid i et lokalsamfunn og 

opplevelser av natur og kultur.  

o Alternativ 2: En ukes studieuke i Norge (eksempelvis Tromsø) som inkluderer 

undervisning ved lokale institusjoner med fokus på urbefolkningsproblematikk 

og opplevelser av natur og kultur. 

o Alternativ 3: En filmuke på lokalt som inkluderer visning av filmer med fokus 

på historiske relasjoner, afrikanske samfunn og urbefolkning.  

• Gruppearbeid  

• Studentpresentasjon 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Deltagelse på studietur, studieuke eller filmuke med obligatorisk deltagelse på 

undervisning og feltarbeid (gjennomføring av alternativene vil avhenge av tilstrekkelig 

interesse og praktisk tilrettelegging.) 

• Skriftlig oppgave fra studietur eller etter endt studieuke/filmuke. Dette inngår som 

første del av eksamen i emnet. 

• Presentasjon av arbeidskrav for resten av klassen  

• Deltagelse i basisgrupper 

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

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Rapport fra feltarbeid/studieuke/filmuke i 
grupper  

To uker Bestått/ikke bestått 

Bloggpost (individuell) (1000 ord +/- 10%) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamensoppgaven gis i begynnelsen av semesteret, og et førsteutkast leveres inn på et 

tidspunkt angitt av faglærer. Studentene mottar skriftlig tilbakemelding på førsteutkastet og 

bearbeider den skriftlige oppgaven fram mot innlevering i slutten av semesteret. 
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Begge eksamener må bestås for å få godkjent emnet. Rapport fra 

feltarbeid/studieuke/filmuke vurderes for hele gruppen. Bloggposten vurderes individuelt ut 

fra gitte kriterier.   

Alle skriftlige obligatoriske innleveringer inkludert eksamen må følge gjeldende praksis for 

akademisk oppgaveskriving og referansebruk. 

 

Pensum  

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/  

 

  

https://www.vid.no/studier/interkulturell-kompetanse-og-baerekraft/
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Valgemne 

Elective 

 

Velge tilgjengelig emne innen pedagogikk, verdibasert ledelse eller samfunnsfag. 
 
Eksempel på mulige valgemner:* 

• Flerkulturell ledelse (10 stp) 

• HR-ledelse og coaching (10 stp) 

• Pedagogikk og politikk (10 stp) 

• Global etikk og bærekraft (10 stp) 

• Psykisk helse og samfunn (10 stp) 

• Global historie (10 stp) 

• Islam i Europa (10 stp) 
 
 
Emnebeskrivelser og pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/sosial-baerekraft/   

 
*Med forbehold at emnet er tilgjengelig og undervises gitte studieår. 
 

https://www.vid.no/studier/sosial-baerekraft/

