
Barn og familier i et 
mangfoldsperspektiv  
Children and Families in Culturally Diverse 
Contexts  
Innhold  
Emnet fokuserer på ulike kulturelle og religiøse 
perspektiver på barn og familier. Perspektivet 
inkluderer både ulike kjønnsroller og foreldreroller, 
samt relasjoner mellom barn under myndighetsalder 
og deres foreldre i ulike kulturer og religioner. Det 
legges særlig vekt på mangfoldsperspektiver knyttet til 
barn og familier med bakgrunn fra muslimske land og 
kontekster. Emnet fokuserer videre på 
endringsprosesser som følger av migrasjon, særlig når 
migrasjonsprosessen har ført til at familien befinner 
seg i en minoritetssituasjon. Spørsmål om hvordan 
ulike verdier og skikker forhandles innen familien og i 
relasjon til majoritetssamfunnet er av særlig interesse.  
  
Hovedtemaer:  

• Religiøse og kulturelle perspektiver på 
barn og familier  
• Kjønnsroller og foreldreroller i et globalt 
perspektiv  
• Familierelasjoner i migrasjons- og 
minoritetsperspektiv  
• Verdier og skikker i møte med 
majoritetssamfunnet  

 
Læringsutbytte  
Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse:  
 
Kunnskaper:  
Studenten  

• Har inngående kunnskap om hvordan ulike familiemønstre gjenspeiler 
 kulturelle og religiøse normer og tradisjoner  
• Har avansert kunnskap om endringsprosesser som finner sted i 
 migrasjonssituasjoner  
• Kan overføre kunnskap om utfordringer knyttet til det å være etnisk 
 minoritetsfamilie til nye sosiale og kulturelle kontekster  

  
  
  
Ferdigheter:  
Studenten  

• Kan analysere og drøfte hvordan migrasjonserfaringer og møter med andre 
 tradisjoner i et flerkulturelt samfunn kan utfordre tradisjonelle kulturelle og 
 religiøse familiemønstre og kan drøfte hvordan god profesjonsutøvelse kan 
 skje i slike situasjoner  
• Kan utvikle konkrete tiltak på egen arbeidsplass for å legge til rette for økt 
 deltagelse for flerkulturelle familier i offentlige og private sammenhenger  



  
Generell kompetanse:  
Studenten  

• Har respekt, åpenhet og toleranse for mennesker og familierelasjoner som 
 representerer en annen kulturell og religiøs praksis enn ens egen  
• Kan kritisk reflektere over etiske aspekter i møte med mennesker med et 
 annet livssyn  
• Kan se kompleksiteten i minoritetsfamiliers møte med majoritetssamfunnet  

 
Arbeids- og undervisningsformer  

• Nettundervisning  
• Samlinger med gruppearbeid  

  
Obligatoriske aktiviteter  

• Deltagelse på faglig forum  
• Digital fortelling  
• Flervalgstester  
• Deltagelse på en heldagssamling  

  
Vurderingsordning  
Vurderingsform  Varighet  Vurderingsuttrykk  
To skriftlige essay à 2500 ord (+/- 10%)  Ett semester  A-F  
 
Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen  
Endelig karakter regnes ut ved at karakterene fra de to essayene legges sammen til en 
endelig karakter. Ved en karakters forskjell blir høyeste karakter gjort gjeldene for hele 
emnet.  
  
Pensum  
Se pensumliste på https://www.vid.no/studier/interkulturelt-arbeid-master/   
 

https://www.vid.no/studier/interkulturelt-arbeid-master/

