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Innhold

Emnet fokuserer på konfliktforståelse og konflikthåndtering i flerkulturelle kontekster. Emnet gir en generell
innføring i sentrale teorier om konflikt og konflikthåndtering relatert til ulike arenaer og skalanivå
internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Det legges vekt på å kunne forstå og håndtere konflikter i ulike
sosiokulturelle sammenhenger, med særlig vekt på profesjonell praksis og frivillig organisasjonsarbeid. Her
legges særlig vekt på å belyse konflikter som oppstår i migrasjonssituasjoner, og ikke minst
konflikthåndtering knyttet til barn, ungdom og familier med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet.
Perspektiver som omhandler tilhørighet, utenforskap og radikalisering vil bli belyst. Emnet drøfter ulike
måter å håndtere slike utfordringer på, blant annet med tanke på hvilke metoder og kommunikasjonsformer
som kan benyttes for å bidra til inkludering og forebygging av konflikter.
Hovedtemaer:
 Konfliktforståelse – teoretiske perspektiver
 Religion, etnisitet og konflikt
 Profesjonsutøvelse og konflikthåndtering
 Mekling og meklingsformer
 Barn, familier og mekling i migrasjonssituasjoner
 Ungdom, tilhørighet og utenforskap

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Kandidaten
 Har inngående kunnskap om forskjellige teoretiske tilnærminger til emnets sentrale temaer


Har avansert kunnskap om ulike strategier og metoder for konflikthåndtering



Har inngående kunnskap om migrasjon og pluralitet som kontekst for konflikt og konflikthåndtering

Ferdigheter:
Kandidaten
 Kan drøfte og vurdere ulike tilnærminger til konflikthåndtering


Kan drøfte og vurdere aktuelle kommunikasjonsstrategier i møte med ulike konflikttyper



Kan reflektere rundt betydningen av tilhørighet og inkludering i flerkulturelle kontekster

Generell kompetanse:
Kandidaten
 Kan identifisere og analysere ulike konfliktsituasjoner med tanke på konfliktløsning i egen
profesjonsutøvelse


Kan identifisere og analysere forhold som hemmer eller fremmer inkludering i spesifikke sosiale
situasjoner



Kan handle informert og reflektert i ulike konfliktsituasjoner som man møter i egen profesjonell
praksis ved hjelp av emnets faglige verktøy

Arbeids- og undervisningsformer


Nettundervisning



Skriftlige oppgaver



Samling med gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter


Deltagelse på faglig forum



Digital fortelling
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