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Introduksjon  

Dette emnet gir en innføring i globaliseringsprosesser som påvirker vår hverdag og våre sosiale 

relasjoner i en verden som oppfattes som stadig mindre. I undervisningen vil begrepet 

«globalisering» bli gjenstand for tverrfaglige analyser, spesielt med tanke på hvilke konsekvenser den 

økonomiske liberaliseringen i nord har hatt for utviklingsland i sør. Er globalisering en prosess som 

øker eller minker forskjellene mellom fattige og rike? Emnet vil også fokusere på de konsekvensene 

som turisme og økt migrasjon fører til i vårt nærmiljø. Hvorfor vokser mengden mennesker som 

beveger seg innad i land og på tvers av landegrensene? Hvilke konsekvenser får dette for kultur og 

identitet, og hvordan påvirker dette vår lokale arbeidsplass? Globaliseringsprosesser handler også 

om hvordan ny teknologi forandrer måten vi kommuniserer på, og hva vi kommuniserer om. Hvilke 

konsekvenser har utviklingen av ny teknologi for ungdomskultur og for religiøse bevegelser, og 

hvordan påvirker disse hurtige forandringene vår identitet? 

 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet 

 Ha tilegnet seg kunnskap om historiske og aktuelle teoretiske perspektiver knyttet til den 

akademiske debatten omkring globalisering 

 Kunne redegjøre for positive og negative konsekvenser av globaliseringsprosesser i et nord-

sør perspektiv 

 Være i stand til å gjøre rede for på hvilken måte globalisering påvirker våre lokale 

arbeidsplasser 

 

Ferdigheter 

Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet 



 Kunne reflektere omkring globale etiske utfordringer i eget liv og i nærmiljøet som følge av 

økt innvandring til Norge 

 Kunne delta i den offentlige debatten om identitet og lokal/global tilhørighet i det 

flerkulturelle samfunn 

 Kunne identifisere utfordringer knyttet til globaliseringsprosesser på egen arbeidsplass og 

foreslå konkrete løsninger på disse utfordringene.   

 

Organisering og arbeidsformer  

Emnet inneholder en kombinasjon av forelesninger via internett og samlinger på Misjonshøgskolen. 

Studentene utfører alle arbeidskrav, deltar i faglig diskusjonsforum og leverer inn eksamen via 

itslearning. Normalt vil det bli gitt tilbud om 3 samlinger à 3 timer knyttet til emnet, men disse er ikke 

obligatoriske for å ta eksamen i emnet. 

 

Obligatorisk arbeidskrav   

1. Studentene må skrive et essay på 1000 ord (+/- 10%) som kombinerer teoretisk 

refleksjon med erfaringer fra egen praksis. Problemstilling for essayet må godkjennes 

av faglærer.  

2. Studentene må bestå to av tre flervalgstester på nettet. 

3. Studentene må skrive minst to faglige innlegg (i tillegg til selvpresentasjon) på det faglige forum. 

Alle tre arbeidskrav må bestås for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsform 

Tre dagers hjemmeeksamen som evalueres med bokstavkarakter A-F. 

 

Krav til forkunnskap   

Bachelorgrad eller tilsvarende. 

 

Studiepoengsreduksjon  

Emnet er overlappende med emnet 30-AGS / MGS-302 Approaches to Global Studies. 

 

Kvalitetssikringssystem   

Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 
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