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Introduksjon  

Emnet fokuserer først på konfliktforståelse og konflikthåndtering i flerkulturelle og flerreligiøse 

kontekster. Vekten ligger særlig på konflikter som er knyttet til ære og skam som sosiale verdier, der 

personlige forhold og relasjoner er viktigere enn sak. Emnet drøfter ulike måter å løse konflikter på i 

slike kontekster, blant annet med tanke på hvilke kommunikasjonsformer som benyttes. Emnet 

fokuserer dernest på hvordan bærekraftige relasjoner kan utvikles for å forebygge konflikter. Det 

legges særlig vekt på å belyse konflikter som oppstår i migrasjonssituasjoner, og ikke minst konflikter 

knyttet til barn og familier som tilhører kulturelle og religiøse minoritetsgrupper i det norske 

samfunnet. 

 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet 

 Kunne gjøre rede for hvordan kulturelle og religiøse forhold kan innvirke på konflikter som 

oppstår i flerkulturelle kontekster. 

 Kunne gjøre rede for den betydning ære og skam kan ha i konflikter som oppstår i flerkulturelle 

kontekster. 

 

Ferdigheter 

Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet 

 Kunne drøfte og vurdere ulike kommunikasjonsstrategier med tanke på konfliktløsning. 

 Kunne drøfte og vurdere betydningen av relasjonsbygging som konfliktforebyggende strategi 

i flerkulturelle kontekster. 

 

Organisering og arbeidsformer  

Normalt 15 timer forelesninger på kveldstid ved minst 8 studenter. Ved 4-7 studenter kan en veiledet 

kollokviegruppe tilbys (10 timer). 

 



Arbeidskrav   

Studentene skal skrive et essay på 2000 ord (+/- 10%) som må være godkjent av faglærer før 

eksamen. Essayet skal fokusere på en konkret problemstilling som er hentet fra studentens 

arbeidserfaring og diskutere perspektiver som er hentet fra pensumlitteraturen. Problemstilling for 

essayet må godkjennes av faglærer og skal fokusere på emnets ferdighetsmål. Essayet vurderes med 

karakterene bestått/ikke bestått. 

 

Vurderingsform 

Fire timers skriftlig eksamen som fokuserer på emnets kunnskapsmål og evalueres med 

bokstavkarakter A-F. 

 

Krav til forkunnskap   

Bachelorgrad eller tilsvarende. 

 

Kvalitetssikringssystem   

Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 
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