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Innhold
Dette emnet gir en innføring i teorier om globale prosesser 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 konsekvenser av økonomisk liberalisering og
politisk, sosial og kulturell utvikling i samfunnet. Hvorfor øker antall migranter lokalt og globalt? Hvilke
konsekvenser får dette for kultur og identitet, og hvordan påvirker dette vår profesjonelle praksis?
Globaliseringsprosesser handler også om hvordan ny teknologi forandrer måten vi kommuniserer på, og
hva vi kommuniserer om.
Emnet diskuterer videre hvordan globale prosesser fører til økt behov for interkulturell kompetanse på
arbeidsplasser og i sosiale sammenhenger. Emnet henter sine teoretiske verktøy fra en tverrfaglig
tradisjon hvor sentrale emner er hermeneutikk, lingvistikk, semiotikk, sosialantropologi og sosialpsykologi.
Emnet relaterer begrepet interkulturell kompetanse til fagområdene undervisning, ledelse, helse, sosialt
arbeid og utviklingsarbeid.
Et av målene med emnet er å øke studentenes interkulturelle kompetanse. Det skjer gjennom fordypning i
teori som beskriver hvordan vi forstår og skaper mening, og gjennom analyser av kulturbegrepet. Begge
disse perspektivene benyttes i gjennomgang av praktiske problemstillinger knyttet til kontekster preget av
kulturelt mangfold. Emnet har den filosofiske hermeneutikken som teoretisk grunnmur i sin tilnærming til
interkulturell kommunikasjon, og vektlegger etiske perspektiver og pragmatiske tilnærminger som
praksisteori og analyse av makt, stereotypier og fordommer.

Hovedtemaer:
 Teoretiske tilnærminger til globaliseringsbegrepet og til analyse av globale prosesser
 Metodisk tilnærming til lokale konsekvenser av globale endringsprosesser
 Kritisk tilnærming til kultur- og mangfoldsanalyser
 Hermeneutiske og semiotiske perspektiver på interkulturell kommunikasjon
 Kritisk refleksjon over maktforhold i kontekster preget av kulturelt mangfold
 Praktisk tilnærming til utvikling av interkulturell kompetanse

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Kandidaten
 Har kunnskap på avansert nivå om historiske og aktuelle teoretiske perspektiver knyttet til den
akademiske debatten omkring globalisering
 Kan redegjøre for positive og negative konsekvenser av globaliseringsprosesser både med
utgangspunkt i egen arbeidssituasjon, og i et overordnet nord-sør perspektiv
 Har inngående kunnskap om teoretiske tilnærminger til fagfeltet interkulturell kommunikasjon,
inkludert den filosofiske hermeneutikken og dens tilnærming til mening og forståelse
 Har inngående kjennskap til et bredt spekter av tilnærminger til begrepene makt, kultur og mangfold
 Har evne til å analysere faglige problemstillinger og egen praksis ut fra ulike teoretiske tilnærminger
til kulturelt mangfold

Ferdigheter:
Kandidaten
 Kan identifisere utfordringer knyttet til globaliseringsprosesser på egen arbeidsplass og foreslå
konkrete løsninger på disse utfordringene
 Har tilegnet seg metoder for å kunne analysere og løse praktiske utfordringer knyttet til kulturelt
mangfold på egen arbeidsplass
 Kan identifisere og ta i bruk ressurser relatert til kulturelt mangfold på egen arbeidsplass
Generell kompetanse:
Kandidaten
 Kan anvende relevant teoretisk kunnskap og delta i en offentlige debatt om identitet og lokal/global
tilhørighet i et samfunn med kulturelt mangfold
 Kan analysere og være kritisk til debatten omkring etiske utfordringer som følge av globalisering og
økt migrasjon til Norge
 Har tilegnet seg økt interkulturell kompetanse gjennom analyser av egen praksis i møte med
emnets teoretiske perspektiver
 Har utviklet kommunikativ kompetanse og evne til samarbeid
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