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Presentasjon av årsstudiet i samfunnsfag 

Årsstudiet i Samfunnsfag gir en bred og grundig innføring i sosialantropologi, sosiologi, 
globalisering og menneskerettigheter. Fokuset i årsstudiet ved VID er først og fremst det 
globale samfunn, men det norske velferdssamfunn og det flerkulturelle Norge vil også bli 
studert.  
Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan bygges inn i bachelorgrad i 
religion og interkulturell kommunikasjon. Det kan inngå en måneds studium i Thailand eller 
Madagaskar på 2. års nivå i bachelorstudiet. 

Læringsutbytte 

I hver enkelt emnebeskrivelse er det klargjort læringsutbytte (kunnskaper, ferdigheter, 
kompetanse).  
 

Oppbygging 

Ett studieår er 10 måneder og tilsvarer 60 studiepoeng/ECTS. Studieåret er delt inn i 2 
semester, 1 på høsten og 1 på våren. Hvert semester har normalt 12 uker undervisning. I 
eksamensukene er det ingen undervisning.   
 
Studiet er bygd opp av emner. Ett emne kan for eksempel være én forelesningsserie med 
tilknyttet lesepensum, ett oppgaveseminar/arbeidskrav, én oppgave eller én ekskursjon. 
Ulike former for evaluering og eksamen kan være knyttet til hvert enkelt emne. Studiepoeng 
for de enkelte emne er angitt i hvert tilfelle 
.  
Årsstudiet inngår som del av bachelorgraden i samfunnsfag.  

 

Struktur over årsstudiet i samfunnsfag 

 
Samfunnsfag 2015-2016 
 

RKG-112  
Metode, 
samfunn og 
religion 10 stp 

RKG-102 
Globalisering 
og utvikling 
10 stp 

SAMF-108 
Sosialantro- 
pologiske 
emner 10 stp 
 

SAMF-104 
Sosiologi 
10 stp 

SAMF-106  
Global 
historie  
10 stp 

SAMF-105 
Det norske 
samfunn 
10 stp 
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Organisering, studie- og arbeidsformer 

Individuelle utdanningsplaner 

Hver student inngår en avtale om utdanningsplan med VID. Utdanningsplanen ligger på 
studentweb og må bekreftes av studenten innen de frister som meddeles ved semesterstart. 
Planen forteller om det planlagte studieløpet. Eksamensoppmelding skjer automatisk når 
utdanningsplanen er bekreftet (og semesteravgift er betalt). Endres kontraktens 
forutsetninger eller brytes den av én eller begge parter skal den revideres. Dette, fordi den 
danner grunnlag for høgskolens studieadministrative arbeid og studentens egen 
studieprogresjon og evt. forholdet til Statens lånekasse. Utdanningsplan utarbeides også 
med studenter som studerer på deltid.  
 

Studieformer 

For hvert emne er angitt pensum i form av litteraturlister. Bøker er til salgs ved SIS 
bokhandel på Universitetet i Stavanger sin campus på Ullandhaug. Digitale kompendier er 
tilgjengelig på itslearning. Studieformen vil fremgå i beskrivelsen av hvert enkelt emne. Det 
vil bli lagt vekt på studentenes egenaktivitet og oppøving av evnen til selvstendig, kreativt og 
kritisk arbeid.  
 

Kvalitetssikring av studieprogram 

Kvalitetssikringssystemet på VID er verktøyet for å systematisere og analysere opplysninger 
og tilbakemeldinger fra deltakerne i utdanningen. Systemet skal på en forutsigbar og 
strukturert måte gi VID informasjon i arbeidet med å utvikle både studieprogram og det 
totale læringsmiljøet.  
 

Eksamen/Vurdering 

Evalueringsformene skal være hensiktsmessige vurderingsordninger som sikrer kvalitet og 
rettssikkerhet overfor studentene, og de skal være relevante overfor faget og innholdet i 
emnet.  Hver enkelt emnebeskrivelse angir evalueringsform/eksamen i det enkelte emne. 
 

Karakterskala 

Hver enkelt emne vil bli evaluert med bokstavkarakter eller med "bestått/ikke bestått".  
 
Skalaen består av 6 trinn, med 5 trinn for bestått:  

Symbol Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier Tallverdi 

A Fremragende 
Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan 
bruke kunnskapen selvstendig 

5 

B Meget god 
God oversikt over kunnskapsfeltet. 
Kan bruke kunnskapen  selvstendig 

4 
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C God 
Kan gjøre greie for de viktigste elementene i 
fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen 
selvstendig 

3 

D Brukbar 

Oversikt over de viktigste 
kunnskapselementene 

mangler. Kan  ikke bruke kunnskapen 
selvstendig. 

2 

E Tilstrekkelig 
Tilfredsstiller minimumskravene, men heller 
ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen 
selvstendig 

1 
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EMNEBESKRIVELSER 
 

RKG-102 Globalisering og utvikling 
Engelsk: Globalisation and Development 
________________________________________ 
Studiepoeng:   10 
Undervisningsstart:   høst 
Undervisningssemestre:   1 
Vurdering:   høst 
Emnekode:   RKG-102 
 
VID vitenskapelige høgskole - MHS 
Emneansvarlig: Marianne Skjortnes 
 
Introduksjon 
 

I dette emnet drøftes viktige samfunnsendringer og utfordringer av global karakter. Emnet 
skal gi studentene oversikt over viktige historiske prosesser som har ledet fram til dagens 
situasjon, og ha et spesielt fokus på de globale institusjoner som regulerer samhandel 
mellom moderne stater. 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. I tillegg har emnet spesielt fokus på 
utviklingshistorie og økonomisk/politisk utviklingsteori som kan forklare den skjeve 
fordelingen av materielle ressurser i dagens globaliserte verden.   

 
Læringsutbytte 

 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 historiske globale prosesser og teoretiske tilnærminger til globalisering 
 FN-systemets rolle i dagens politiske virkelighet 

 hvordan globalisering påvirker fattigdomsproblematikk, menneskerettigheter og 
demokratiutvikling 

 
Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 reflektere omkring globale trenders påvirkning på lokalsamfunn, og lokalsamfunns 
påvirkning på globale trender  

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

 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
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Studiepoengsreduksjon 
Stude ter so  tidligere har tatt e et I føri g i glo aliseri gsprosesser  -glane-181) 
vil få en reduksjon på 5 stp i dette emnet. 
Stude ter so  tidligere har tatt e et Glo aliseri g og utvikli g  SAMF-102) kan ikke ta 
dette emnet. 
 
Arbeidskrav 
Studentene har to arbeidskrav: 

- Én flervalgstest, hvor innholdet fokuserer på emnets kunnskapsmål. 
- Kontekst orientert læringsuke (KOL-uke) med obligatorisk deltakelse. Denne uka 

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

Vurdering   
 
Vurderingsform 
4 timers skoleeksamen med fokus på emnets kunnskapsmål. Besvarelsen evalueres med 
bokstavkarakterer (A-F). 
 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gruppearbeid.  
 
Litteratur 
 
Bøker: 
 
Eriksen, Thomas Hylland. 2008. Globalisering: åtte nøkkelbegreper. Oslo: 

Universitetsforlaget.                                                                                   (188 s.) 
 
Eriksen, Tore Linné og Karen Brit Feldberg (red.). 2013. Utvikling. En innføring i 

utviklingsstudier. Oslo. Cappelen Damm akadamisk.                           (335 s.) 
 
 
Kompendium: 
Bergem, Knut, Gunnar Karlsen, Beate Slydal. Finnes det universelle menneskerettigheter? I 
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Menneskerettigheter, en innføring, s. 160-188. Humanist Forlag, 2002.        (28 s)                     
 
Eide, Espen Barth. Arabisk vår og arabisk høst- noen refleksjoner. I Internasjonal politikk, 4- 

2011, s. 687-695. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.                                                      (9 s) 
 
Haugen, Hans Morten. Kampen om utviklingen. Teorier, strategier og globale  

utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015. Kap 8 og 9.                     (34 s) 
 

Larse , Bård, FN so  autokratisk legiti eri gsare a – Et mulig forsvar for et forbund av 
de okratiske stater , i Internasjonal Politikk  nr.1 – 2014.                                    (10 s)                    

 
Naheim, Joachim og Kjølv Egeland, Legalitet og legiti itet: Respo si ilit  to prote t i 

teori og praksis , i Internasjonal Politikk  nr.1 – 2014.                                   (10 s)                     
 
Skjort es, Maria e. Kultur og utvikli g – når ulik rasjonalitet møtes. Et casestudium fra 

Vaki a karatra , i Forståelsens gylne øyeblikk. Festskrift til Øyvind Dahl. 
   Tapir akademisk forlag, 2011.                                                                                    (16 s)                 
 
Sundstøl Eriksen, Stein. Krig og statssammenbrudd i Kongo.  I Internasjonal Politikk. 4- 

2004, s. 539-558.                                                                                                        (19 s)           
 
The Millennium Development Goals Report  2015, lastes ned fra nettstedet: 

www.un.org/millenniumgoals                                                                                            (65 s)                                          
 
United Nations Security  Council: Special Report of the Secretary General on the 

Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes Region, S/2013/119, 27. 
February 2013. www.un.org                                                                                  (18 s) 

 
 
            Totalt 732 s. 

RKG-112 Metode, samfunn og religion 

Engelsk: Methods, society and religion 
________________________________________ 
Studiepoeng:   10 
Undervisningsstart:   høst 
Undervisningssemestre:   1 
Vurdering:   høst 
Emnekode:   RKG-112 
 
VID vitenskapelige høgskole - MHS 
Fagansvarlig: Ellen Vea Rosnes 
 
Introduksjon 
 

I dette emnet skal vi utforske viktige spørsmål knyttet til samfunnsfagenes teoretiske og 
metodiske oppbygning, og vi skal lære hvordan vi studerer samfunn og religion på 

http://www.un.org/millenniumgoals
http://www.un.org/
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samfunnsfaglige premisser. Hvilke begreper trenger vi å kunne for å beskrive religion og 
samfunnet rundt oss på en god måte? Hvilke metoder bruker vi i samfunnsvitenskapene 
og religionsvitenskapen for å kvalitetssikre kunnskap? Hvordan kan vi sette ord på 
forandringene som skjer i andre kulturer som følge av globaliseringen? Hvordan kan nye 
teorier og metoder hjelpe oss til å studere afrikanske og asiatiske samfunn med et nytt 
blikk?  
Dette er et utvalg av de spørsmål vi sammen skal forsøke å besvare i dette emnet. 
Emnet skal også gi innsikt i variasjonen som finnes i den menneskelige væremåten og i 
ulike kulturer, og vil gi empiriske eksempler på studier av kultur, samfunn og religion. 
Emnet handler om å forstå både våre egne og andres oppfatninger av hva som utgjør 
meningsfulle rammer for den menneskelige utfoldelse.  

 
 
Læringsutbytte 

Kunnskap: 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 samfunnsvitenskapenes historiske tilblivelse og moderne utvikling 
 religionsstudier som akademisk disiplin 
 et teoretisk begrepsapparat for å forklare sosiale og kulturelle relasjoner og 

prosesser 
 
Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 reflektere metodisk rundt lokale og globale spørsmål 
 innhente og kvalitetssikre informasjon til bruk i akademiske arbeider 
 utføre en feltstudie ved hjelp av kvalitative metoder 

 
 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
 
Studiepoengsreduksjon 
Studenter som har tatt SAMF-103 Kulturstudier og samfunnsvitenskapelig teori og metode 
eller SAMF-107 Samfunnsvitenskapelig teori og metode kan ikke ta dette emnet. 
 
Arbeidskrav 
- Obligatorisk fremmøte, minimum 80% for å kunne ta eksamen i emnet. Studenter som får 
innvilget fritak fra obligatorisk fremmøte må skrive et essay på 3000 ord (+/- 10%) over 
oppgitt emne som dekker emnets kunnskapsmål 
- Flervalgstest på itslearning om informasjonskompetanse med vurdering godkjent/ikke 
godkjent (minimum 60% riktig svarprosent) 
- Alle studenter gjennomfører et feltarbeid hvor to personer skal intervjues. Studentene 
skriver så et essay (2000 ord +/- 10%) hvor erfaringer fra feltarbeidet diskuteres med 
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metodelitteraturen i emnet. Som et vedlegg til oppgaven legges ca. 1 side transkribert 
intervjumateriale. Vurdering: godkjent/ ikke-godkjent 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Skoleeksamen på fire timer i form av kortsvarsoppgaver (ca. 10 
spørsmål) som fokuserer på emnets kunnskapsmål. 

4 timer 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gruppearbeid.  
 
Litteratur 
Bøker: 
Repstad, Pål. 2009. Mellom nærhet og distanse: Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. 

reviderte utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (168 s.) 
 
Wadel, Cato og Carl Cato Wadel. 2007. Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av 

virkeligheten. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (156 s.) 
 
Kirke og kultur vol. 118, nr. 2 (2013). Spesialnummer om religion, kultur og globalisering. 

(145 s.) 
  
Kompendium: 
Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes. 2010. Tegn, tekst og samfunn. 4.opplag. Oslo: Abstrakt 

forlag AS. Kap 2. (15 s.) 
 
Birkelu d, Gu  Elisa eth. . Likestilli g? E  u dersøkelse o  kjø  og ledelse , i 

Album D, M.Nordli Hansen og K.Widerberg (red): Metodene våre. Eksempler fra 

samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget. (14 s.) 
 
Botvar, Pål Ketil. . E dri ger i ord e s religiøse liv . I Religion i dagens Norge. 

Mellom sekularisering og sakralisering, red. Pål Ketil Botvar og Ulla Scmidt, 11-24. Oslo: 
Universitetsforlaget. (14 s.) 
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Dalland, Olav og Tr gstad, Hilde . Kilder og kildekritikk . I Metode og oppgaveskriving. 
Olav Dalland, 63-81. Oslo: Gyldendal. (19 s.) 

 
Furseth, I ger. . Et religiøst la dskap i e dri g, - . I Religionens tilbakekomst i 

offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, 
red. Inger Furseth, 21-37. Oslo: Universitetsforlaget. (17 s.) 

 
Garsjø, Olav. . Oppgaveskrivi g . I Studiemetodikk og oppgaveskriving. Om 

mappeevaluering og veier til god eksamen. Oslo: Cappelen, 73-114. (42 s.) 
 
Gri e , Harald. . Sa fu sfage es fra vekst . I Samfunnsvitenskaplige tenkemåter, 

3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 18-68. (50 s.) 
 
Lu d , K ut og A  Kristi  Gresaker. . Religion i mediene – omstridt og oversett?  I 

Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og 

sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, red. Inger Furseth, 69-104. Oslo: 
Universitetsforlaget. (35 s.) 

 
S h idt, Ulla og Ja  Olav He rikse . . Religio , etikk og oral. N e sa e he ger?  I 

Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, red. Pål Ketil Botvar og 
Ulla Scmidt, 132-148. Oslo: Universitetsforlaget. (17 s.) 

 
Aase, T. H. og E. Fossåskaret. 2007. Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av 

kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget, 111- . Tolk i g av kategorier   s.  
 
Totalt 713 s. 
 

SAMF-108 Sosialantropologiske emner 
Engelsk: Issues in Social Anthropology 
________________________________________ 
Studiepoeng:   10 
Undervisningsstart:   vår 
Undervisningssemestre:   1 
Vurdering:   vår 
Emnekode:   SAMF-108 
 
VID vitenskapelige høgskole - MHS 
Emneansvarlig:  Marianne Skjortnes 
 
Introduksjon 

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 



 12 

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.  

 
Læringsutbytte 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 fremmede kulturelle verdener sett innenfra og fått en forståelse av de indre 
sammenhenger i samfunnet.  

 likheter og forskjeller mellom forskjellige samfunn. 

 
Ferdigheter: 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 lete etter det unike ved hvert enkelt samfunn og etter fellestrekk ved alle 
mennesker. 

 
 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Studentene har et arbeidskrav som består av fire flervalgstester knyttet til en på forhånd 
bestemt del av pensum. Studentene må bestå tre av fire tester for å kunne gå opp til 
eksamen. Flervalgstestene er knyttet til emnets kunnskapsmål. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Studentene har en tre dagers 
hjemmeeksamen over en oppgitt case. 
Denne eksamen gis karakter (A-F). 

3 dager 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
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Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger og seminarer 
 
Litteratur 
 
Bøker: 
 
Eriksen, Thomas Hylland. Små steder, store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2010.                                                                                (325 s.) 
 
Lien, Marianne E, Helse Lidén, Halvard Vike (red). Likhetens paradokser. Antropologiske 

undersøkelser i det moderne Norge. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.  
                                                                                                                                          (195 s) 
                                                                                                                                              
Kompendium: 

 Bergsgard, Nils Asle. Fra stag asjo , via vekst til rikdo . I  Kva har oljen gjort med oss? Red 
Bergsgard, Nils Asle og Anders Vassenden. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, Kap.4, 
2015.                                                                                                                      (16 s.)    

             
 
Eide, Elisa eth og Kristi  Skare Orgeret. To skritt fra  og ett til ake , i  Etter beste kjønn, Eide, 

Elisabeth og Kristin Skare Orgeret (red). Oslo: Universitetesforlaget, 2015.    (16 s) 
 
Erikse , Tho as H lla d. Hva et r vi  ?  i Kulturell kompleksistet i det nye Norge, Eriksen, 

Thomas Hylland og Hans Erik Næss (red). Oslo: Unipub. 2011.                                 (34 s) 
 
 
Goffmann, Erving. Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdagslivets dramatikk.  Oslo:   1992. 

Kap 1                                                                                                                                        (46 s)  
 
Lore tze , Håko . Misjo shø a og de oralda e de kretsløp  og Sivilsa fu  i e dri g  i 

Moraldannende kretsløp. Stat, samfunn og sivilt engasjement. Oslo: Abstrakt forlag. 
2007.     

                                                                                                                                                     (19 s)       
Rose lu d, Le art og A ders Vasse de . Fra ett til fleire hierarkier, og e  fortelli g o  

dage s do i ere de livsstiler og kulturer i Stava ger . I  Kva har oljen gjort med oss? 
Red.Bergsgard, Nils Asle og Anders Vassenden.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk, Kap. 5,  
2015.                                                                                                                                       (41 s.)    

                                                                                                                                 
Skjortnes, Marianne. Ge der a d So ial Cha ge i  Meri a Rural So iet , i  Rethinking 

la fe e algache : e  ie s o  ge der i  Madagascar. Taloha 13,  Numéro 
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spé ial . Revue de L I stitut de Civilisatio s-Musée d Art et d Ar héologie, 
U iversité d A ta a arivo, .                                                                             (15 s) 

 
  Totalt  707 s. 
 

 
 

SAMF-106 Global historie 
Engelsk: Global history 
________________________________________ 
Studiepoeng:   10 
Undervisningsstart:   høst 
Undervisningssemestre:   1 
Vurdering:   høst 
Emnekode:   SAMF-106 
 
VID vitenskapelige høgskole - MHS 
Emneansvarlig:  Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 

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 1750 til 2000 i et globalhistorisk perspektiv, hvor blant annet 
grenseoverskridende temaer som handel, teknologi, økonomiske konjekturer, 
kommunikasjon og makt – og dominansforhold, 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.   

 
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 sentrale temaer og problemfelt innenfor fagområdet 

 hvordan nåtidens makt- og dominanse forhold har oppstått 
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Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 forstå globaliseringen i dagens verden i et historisk perspektiv 

 forklare i et historisk perspektiv hvorfor noen land er fattige og andre er rike  

 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
Studentene har et arbeidskrav som består av fire flervalgstester knyttet til en på forhånd 
bestemt del av pensum. Studentene må bestå tre av fire tester for å kunne gå opp til 
eksamen. Flervalgstestene er knyttet til emnets kunnskapsmål. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Studentene har en tre dagers hjemmeeksamen over en 
oppgitt case. Denne eksamen gis karakter (A-F). 
 

3 dager 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger og gruppearbeid 
 
Litteratur 

Bøker 

Balsvik, Randi Rønning. Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv. Oslo: Cappelen 
Akademisk forlag, 2010. (310 s.)  

 

Eriksen, Tore Linnè. Globalhistorie 1750-1900. En sammenvevd og delt verden, Oslo: 
Cappelen Akademisk forlag, 2010.  (510 s.) 
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Totalt 820 s. 

 
 
 

SAMF-104 Sosiologi 
Engelsk: Sociology 

Studiepoeng:   10 
Undervisningsstart:  vår 
Undervisningssemestre: 1  
Vurdering:   vår 
Emnekode:   SAMF-104 
 
VID vitenskapelige høgskole- MHS 
 
Fagansvarlig: Marianne Skjortnes 
 
Denne modulen tar sikte på å gi en innføring i sosiologien som vitenskapelig disiplin. 
Studentene vil bli kjent med begreper, perspektiver og problemstillinger som sosiologene 
bruker for å beskrive samfunnet rundt oss. Hvorfor er de sosiale institusjonene så viktige for 
oss mennesker? Hvordan kan vi forklare de strukturelle endringene som skjer i samfunnet? 
Hvordan kan vi beskrive det komplekse forholdet mellom individ og samfunn? Hva er 
egentlig modernisme? Hvordan påvirker markedskreftene individualiseringen? Hvordan 
påvirker religion det offentlige rom? Dette og mye mer. Skal vi diskutere i denne modulen. 
 
Læringsutbytte 

Kunnskap: 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 grunnleggende trekk i fagets historie og nyere teoretiske perspektiver 
 samspillet mellom individ, religion og samfunn 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 analysere samhandlingsprosesser ved hjelp av et samfunnsvitenskapelig 
begrepsapparat 

 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
 
Studiepoengsreduksjon 
Stude ter so  tidligere har tatt e et Sosiologi  -sos) kan ikke ta dette emnet. 
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Arbeidskrav 
Studentene har et arbeidskrav hvor de 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 beskriver arbeidsprosessen. Dette arbeidet 
knyttes opp til emnets ferdighetsmål. 
 
Vurdering   
4 timers skoleeksamen med fokus på emnets kunnskapsmål. Besvarelsen evalueres med 
bokstavkarakter.  
 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gruppearbeid.  
 
Litteratur 
Bøker: 
Furseth, Inger og Pål Repstad. 2003. Innføring i religionssosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. 
(Kap. 1-11)                                                                                                                  227 s. 
 
Martinussen, Willy. Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2008.         290 sider 
 
Repstad, Pål. 2007. Hva er sosiologi? Oslo: Universitetsforlaget.                                     160 s 
 
Kompendium: 
Aakvaag, Gu ar C. . Fre vekste  av sosiologisk te ke åte: Karl Mar , Ma  We er, 

É ile Durkhei .  I Introduksjon til samfunnsvitenskapene: En antologi, red. E. Balsvik 
og S. M. Solli, 20-42. Oslo: Universitetsforlaget.                                                       22 s. 

 
Aakvaag, Gu ar C. . Mi hel Fou ault: Oppl s i g og i esperri g.  i Moderne 

sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt forlag, 296-329.                                                       33 s. 
 
Gung, Hanne Hege, Fellesskapet la t krist e og usli er på Furuset , I Den globale 

drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge, Algashi Sharam; Eide, Elisabeth og 
Hylland Eriksen, Thomas (red.), 165-180, Oslo, Cappelen Damm Akademisk, 12 s. 
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We er, Ma . . Sa fu svite skape es o jektivitet .  I Introduksjon til 

samfunnsvitenskapene: En antologi, red. Balsvik og Solli, 338-349. Oslo: 
Universitetsforlaget.                                                                                                     11 s. 

Totalt                                                                                                                                         722 s 
 
 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             
SAMF-105 Det norske samfunn 

Engelsk: The Norwegian Society 
________________________________________ 
Studiepoeng:   10 
Undervisningsstart:   vår 
Undervisningssemestre:   1 
Vurdering:   vår 
Emnekode:   SAMF-105 
 
VID vitenskapelige høgskole - MHS 
Emneansvarlig:  Marianne Skjortnes 
 
Introduksjon 

Emnet gir en innføring i velferdsstatens ideologi og betingelser, og vilkårene for integrering 
og deltakelse i det norske samfunnet. Emnet gir kunnskap om det flerkulturelle og 
flerreligiøse Norge, og skal bidra til en forståelse av kulturmøter på ulike arenaer i det norske 
samfunn. Temaer som kulturelt mangfold og kulturforskjeller i praksis er sentrale 
undervisningsområder.  

Emnet skal også gi innsikt i aktuelle verdier og verdidebatt i det norske samfunn. 

 
Læringsutbytte 

Kunnskap: 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 velferdsstatens ideologiske grunnlag og betingelser. 
 aktuell verdidebatt i Norge. 
 det flerkulturelle og flerreligiøse Norge. 
 innvandringspolitiske tema knyttet til velferdsstat og integrering. 

 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 Diskutere det flerkulturelle og flerreligiøse Norge ved hjelp av faglige argumenter 
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 Forklare velferdsstatens ideologiske grunnlag og betingelser 
 Gjøre rede for innvandringspolitiske tema knyttet til det norske samfunn 

 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
 
Studiepoengsreduksjon 
Stude ter so  tidligere har tatt e et  Det norske samfunn – velferdsstat og flerkultur  
(10-dns) kan ikke ta dette emnet. 
 
Arbeidskrav 
Ikke. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Studentene må i løpet av emnet skrive et essay på 2000 ord (+/- 10%) 
over et emne som er fastsatt i samråd med faglærer. Essayet skal 
utformes som en case og ha fokus på emnets ferdighetsmål. Essayet gis 
karakterene A-F som teller 50% av endelig karakter.  
Skoleeksamen på fire timer i form av kortsvarsoppgaver (ca. 10 
spørsmål) skal fokusere på emnets kunnskapsmål. Klausureksamen (A-F) 
teller 50% av endelig karakter. Begge prøvingsformer må bestås for at 
emnet skal godkjennes. 

Essay + 
4 timer 

skoleeksamen 

  

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger og gruppearbeid 
 
Litteratur 
 
Bøker: 
Eriksen, Thomas Hylland og Torunn A. Sørheim. 2011. Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver 

på det flerkulturelle Norge. 5. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 1-7.  
                                                                                                                                             129 s                                              
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Frønes, Ivar. og Kjølsrød, Lise (red.). 2010. Det norske samfunn. Oslo, Gyldendal Akademisk, 
kap.5, 6, 7, 9, 10, 13, 16.                                                                       176 s 

                                                                                                                                          
Kjeldstadli, Knut. 2008. Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Oslo. Pax Forlag.                              

247 s  
 
Kompendium:                                                                                                                  
Brottveit, Hovland. og Aagedal. 2004. Slik blir nordmenn norske. Bruk av nasjonale symbol i 

eit fleirkulturelt samfunn. Oslo: Unipax,14-31, 156-177.                                           38 s 
 
Leirvik, Oddbjørn og Åse Røthing (red.). 2008. Verdier. Oslo: Universitetsforlaget, 31-48, 89-

100, 120-138, 139-158.                                                                                          65 s 
 
Hatland, Kuhnle og Romøren (red.). 2001. Den norske velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag, 7-78          22 s 
 
Valenta, Marko og Berg, Berit (red), Asylsøker i velferdsstatens venterom, Oslo, 

Universitetsforlaget, 252 s,, kap 4.      21 s 

 
 Totalt             698 s. 
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