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1. Presentasjon av studiet 
 

1.1 Bakgrunn for studiet og profil 

Masterstudiet i interkulturelt arbeid bygger på VIDs lange erfaring med kunnskapsformidling i 

møte med mangfoldige samfunn. Siden 1843 har studenter ved institusjonen tilegnet seg 

kunnskap om andre kulturer og livssyn med det mål å skape møteplasser for utveksling og 

gjensidig forståelse. Masterstudiet i interkulturelt arbeid bringer denne tradisjonen videre og 

gir innsikt i flerkulturelle problemstillinger gjennom fokus på utvikling av interkulturell 

kompetanse og innsikt i globale prosesser som påvirker arbeidslivet i Norge og ellers i 

verden. Dette doble perspektivet har som mål å gi studentene kunnskap om de praktiske 

utfordringene som påvirker dagens arbeidsplasser, samtidig som det gir hjelp til å analysere 

de globale prosessene som skaper disse endringene.  

Studiet skal også hjelpe studentene til å reflektere kritisk over egen praksis. MIKA-studenter 

møter kunnskapsfeltet som presenteres i studiet med egne erfaringer fra et mangfoldig 

arbeidsliv. Disse erfaringene er en ressurs som skal bearbeides og videreutvikles gjennom 

teoretisk refleksjon og praktiske oppgaver. Studiets filosofiske og praktiske fundament ligger i 

en hermeneutisk tilnærming til både kunnskapsproduksjon og praksisfeltet. Det 

grunnleggende målet med studiet er å tilegne seg kunnskap om hvordan forståelse skapes – 

og deretter øve opp praktiske ferdigheter som gjør studentene til bedre yrkes- og 

profesjonsutøvere i møte med et mangfoldig og flerkulturelt arbeidsliv.   

Emnet Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis er et emne som gjennomføres ved 

alle masterprogrammene ved VID vitenskapelige høgskole. Det skal utfordre studentene på 

verdi- og kunnskapsgrunnlaget i profesjonell praksis, og bevisstgjøre dem om etiske 

utfordringer i profesjonelle relasjoner. 

Mastergraden skal også sette studentene i stand til å utforme teoretiske problemstillinger og 

til å bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studentene skal slik 

utvikle teoretisk innsikt og praktisk kunnskap på bakgrunn av forskningsbasert undervisning 

og egen arbeidsinnsats. Gjennom relevante problemstillinger og innsamling av kvalitative 

eller kvantitative data, vil studentene kunne bruke studiet til å belyse utfordringer som 

han/hun i framtiden vil møte på sin arbeidsplass. 

Etter fullført masterstudium vil studentene være i stand til å foreslå konstruktive løsninger på 

flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv som er preget av stadig nye krav som følge av økt 

migrasjon og globalisering.  

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder 

Studiets fagområde er interkulturelt arbeid – forstått som en tverrfaglig tilnærming til 

forskjellige yrker og profesjoner. Studiet legger vekt på å fremme forståelse for 

annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne 

arbeidsliv representerer. 

Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og 

globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den 

hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om 

den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten 
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for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til 

forståelse blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis 

i lys av nye perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst 

som gir muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter. 

At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de 

politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker 

menneskers livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske 

og religiøse nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre 

og meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst 

mangfold påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og helse- og 

sosialsektoren samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor er spesielt utsatt for 

denne typen demografiske endringer. Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i 

flerkulturelle kontekster. 

Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med spesiell relevans for ansatte 

i helse- og sosialsektoren, barnehage/skole og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. 

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og 

fra skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige 

organisasjoner i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige 

profesjoner og kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig 

representerer graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell 

kompetanse. Graden passer med andre ord for yrkesgrupper som daglig møter flerkulturelle 

utfordringer på sin arbeidsplass, og studiet er tilpasset til den som ønsker å studere deltid 

ved siden av jobb.  

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, 

eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. For å bli tatt opp som student på 

mastergrad i interkulturelt arbeid må søker ha godkjent bachelorgrad, cand.mag.-grad, 

annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er 

vurdert som jevngod med en av de ovennevnte. Som del av grunnutdanningen må søker ha 

minimum 60 studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, dvs. helse/sosialfag, 

pedagogikk, samfunnsfag eller religion/kristendom. Søker må videre ha minimum to års 

relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid. 

 

3. Læringsutbytte 
 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om teoretiske tilnærminger til interkulturell kompetanse og 

globaliseringsprosesser 

 Kan analysere spesifikke problemstillinger relatert til globalisering og mangfold ved å 

anvende relevante vitenskapsteoretiske, kvalitative og kvantitative metoder 
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 Har avansert teoretisk kunnskap om flerkulturelle profesjonsutfordringer med vekt på 

verdier, livssyn og relasjoner i profesjonell praksis 

 Har inngående kunnskap om problemstillinger tilknyttet barn og familier i en 

migrasjonskontekst 

 Kan anvende sine kunnskaper om verdigrunnlaget som egen profesjon er tuftet på, til 

kritisk å analysere de endringene som profesjonen står overfor i møte med en 

flerkulturell og globalisert arbeidshverdag 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 Kan analysere flerkulturelle problemstillinger og globaliseringsprosesser som har 

konsekvenser for egen arbeidsplass 

 Kan anvende kunnskap om globaliseringsprosesser, migrasjon og interkulturell 

kompetanse kritisk og selvstendig for å foreslå konkrete endringer i egen praksis 

 Kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset feltarbeid, analysere innsamlet data og 

skrive en masteroppgave i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

 Kan bruke digitale medier til å innhente teoretisk og praktisk informasjon, og har 

digital kompetanse til å formidle faglig innhold gjennom relevante plattformer    

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 Kan bidra til nytenkning og innovasjon basert på forskningsbasert og teoretisk 

kunnskap i arbeidsfellesskap preget av kulturelt mangfold 

 Kan kommunisere presist og nyansert om faglige problemstillinger og har 

kompetanse til å lede en flerkulturell arbeidsplass 

 Kan samarbeide med kolleger med forskjellig kulturell bakgrunn og kan veilede og 

tilby tjenester til brukergrupper preget av språklig og kulturelt mangfold 

 Kan utføre et avgrenset forskningsprosjekt relatert til egen profesjon/yrke 

 Kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 

databaser på et avansert nivå 

 Kan analysere relevante yrkesetisk problemstillinger knyttet til globale prosesser og et 

flerkulturelt arbeidsliv 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Mastergrad i interkulturelt arbeid er et erfaringsbasert masterstudium. Studiet er primært 

nettbasert med minst en obligatorisk heldagssamling hvert semester. Studiet tilbys normalt 

som deltidsstudium på 90 studiepoeng som tas over tre år med en forventet studieinnsats på 

50%. Studiet har utviklet en digital pedagogikk hvor det legges stor vekt på aktiv deltagelse i 

det virtuelle klasserommet. Studiet er fleksibelt og tilpasset studenter i aktivt arbeid og legger 

til rette for ulike former for samarbeidslæring gjennom høgskolens læringsplattform. Det 

legges stor vekt på aktiv deltagelse i et nettbasert faglig forum, og studentenes 

læringsprosess utvikles gjennom varierte digitale arbeidskrav. For noen emner vil det inngå 

en obligatorisk heldagssamling. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne 

gå opp til eksamen. 

Studiet krever at studentene arbeider selvstendig og tilpasser seg en «omvendt 

læringspedagogikk» hvor studentene møter godt forberedt til samlinger hvor innholdet i 
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nettleksjonene diskuteres med lærere og medstudenter. Det gis ulike former for 

tilbakemeldinger underveis i studiet. 

5. Internasjonalisering 
VID vitenskapelige høgskole har lang tradisjon for internasjonalt samarbeid både i 

utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Høgskolen har utviklet høy 

kompetanse på internasjonalisering og har ERASMUS partnerinstitusjoner i flere land. 

Denne kompetansen bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor globalisering, 

interkulturell kompetanse, migrasjon og andre nærliggende fagfelt.    

VID har også opparbeidet seg god erfaring med både student- og lærermobilitet og kan 

gjennom dette legge til rette for studenter som ønsker å reise ut et semester og studere ved 

en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil kunne styrke studentenes kompetanse 

og gi dem et komparativt perspektiv på studieprogrammets emner.  

For dette studiet vil det aktuelle mobilitetsvinduet normalt være enten høst- eller 

vårsemesteret 2. år av studiet, og utenlandsoppholdet vil normalt påregnes å være et 

heltidsstudium det aktuelle semesteret. Studenter vil da kunne få godkjent fordypningsemner 

på til sammen 20 studiepoeng. Studentene vil parallelt ta emnet Livssyn, verdier og 

profesjonell praksis (5 studiepoeng) og/eller emnet som omhandler innledende feltarbeid og 

prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng), avhengig av hvilket semester utenlandsoppholdet vil 

finne sted. Det vil da totalt tilsvare 30 studiepoeng. Det vil også være mulig å skrive 

masteroppgaven ved en institusjon i utlandet. Nødvendig oppfølging og veiledning vil kunne 

skje via læringsplattformen og andre tilgjengelige elektroniske medier.  

Opphold ved et utenlandsk lærested for studenter og lærere og opphold for internasjonale 

gjestelærere og studenter ved fakultetet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert 

kunnskap og pensum på aktuelle fagfelt. Dette gir også mulighet for bruk av bl.a. engelsk 

som undervisningsspråk og aktuell fagterminologi. 

 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 

og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Eksamen er digitalt basert og varierer innenfor 

de ulike emnene. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen av det enkelte emne. Det 

vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i det enkelte emne. Det 

avlegges eksamen i hvert emne.  

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 

bestått eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra alle emnene inngår på vitnemålet. 

Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert karakter A-F.  

 

7. Studiets oppbygning 
Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i:  

 Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler  

 Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 

Utdannings- og forskningsdepartementet)  
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 Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole. 

 

Master i interkulturelt arbeid består av tre deler:  

 Obligatoriske emner, 45 studiepoeng  

 Profesjonsfordypning, 15 studiepoeng  

 Masteroppgave, 30 studiepoeng 

 

Obligatoriske emner: 

 Globalisering og interkulturell kompetanse, 15 studiepoeng 

 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, 15 studiepoeng 

 Livssyn, verdier og profesjonell praksis, 5 studiepoeng 

 Barn og familier i flerkulturelle kontekster, 10 studiepoeng  

 

Studentene velger 15 studiepoeng fordypningsemner innenfor de følgende 

spesialiseringsområdene: 

 Sosialt arbeid/utdanning: Konflikthåndtering og inkludering i et mangfoldsperspektiv, 

10 studiepoeng 

 Religion/RLE: Religion, migrasjon og mangfold, 10 studiepoeng 

 Helsearbeid: Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv, 10 studiepoeng 

 Prosjektbeskrivelse og feltstudier, 5 studiepoeng 

 Prosjektbeskrivelse og tekststudier, 5 studiepoeng 

 

Valg/fordypningsemnet à 10 studiepoeng innen hvert spesialiseringsområde vil bli tilbudt 

som nettstudium ved VID Stavanger. Det er også mulig å velge et fordypningsemne fra 

andre masterprogram ved VID (se VIDs nettsider for nærmere informasjon om valgemner 

ved andre masterprogram). Det siste emnet i profesjonsfordypningen, Prosjektbeskrivelse og 

feltarbeid/tekststudier, vil studenten utarbeide i dialog med veileder. Dette emnet inneholder 

en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.  

 

Studentene skal skrive en forskningsbasert masteroppgave knyttet til studiets fagområde på 

30 studiepoeng. 

 

Gjennomføring av studiet 

Studiet blir gjennomført som nettstudium med samlinger. Det vil være en obligatorisk 

samlingsdag med lærerstyrte aktiviteter hvert semester i Stavanger. Studentene blir tildelt 

veiledere i begynnelsen av vårsemesteret andre studieår. I forbindelse med 

feltstudier/tekststudier vil hver student få tilbud om to timers individuell veiledning. Ved 

skriving av masteroppgave vil hver student få tilbud om 10 timers veiledning, individuelt eller i 

gruppe. 

Studiet kvalifiserer ikke til opptak ved VIDs doktorgradsprogram. 
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Karaktersystemet  

https://www.vid.no/student/eksamen/karaktersystemet/  

 

Lov- og regelverk for studiet 

https://www.vid.no/studier/lov-og-regelverk-for-studier/ 

 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAMIKA5010 Globalisering og interkulturell 
kompetanse 

15 Høst O 

MAMIKA5020 Barn og familier i flerkulturelle 
kontekster 

10 Vår O 

MAMIKA5030 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

5 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAMIKA6010 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

15 Høst O 

MAMIKA6030 Konflikthåndtering og inkludering i et 
mangfoldsperspektiv 

10 Vår V 

MAMIKA6040 Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv 10 Vår V 

MAMIKA6050 Religion, migrasjon og mangfold 10 Vår V 

MAMIKA6060 Prosjektbeskrivelse og feltstudier 5 Vår V 

MAMIKA6070 Prosjektbeskrivelse og tekststudier 5 Vår V 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAMIKA7010 Masteroppgave 30 Høst O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

 

 

  

https://www.vid.no/student/eksamen/karaktersystemet/
https://www.vid.no/studier/lov-og-regelverk-for-studier/
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8. Nøkkelinformasjon om studiet 

Navn på studieprogrammet: 
Master i interkulturelt arbeid 

Engelsk navn på studieprogrammet: 
Master of Intercultural Work 

ISCED-kode: 

Studieprogramkode:  
 

Kvalifikasjonsnivå:  
2. syklus (mastergrad) 

Antall studiepoeng: 90 Grad etter avsluttet studium: Master i interkulturelt 
arbeid 

Undervisningsspråk: Norsk Organisering av studiet: Deltid (50 % 
studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei  

Normert studietid: 
3 år 

Studieåret starter: 
Høst 

Undervisningssted: 
Stavanger 

Målgruppe og opptakskrav 

Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og fra 

skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige organisasjoner 

i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige profesjoner og 

kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig representerer 

graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell kompetanse. 

Graden passer med andre ord for yrkesgrupper som daglig møter flerkulturelle utfordringer på 

sin arbeidsplass, og studiet er tilpasset til den som ønsker å studere deltid ved siden av jobb.  

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, 

eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. For å bli tatt opp som student på 

mastergrad i interkulturelt arbeid må søker ha godkjent bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen 

grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som 

jevngod med en av de ovennevnte. Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 

studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, dvs. helse/sosialfag, pedagogikk, 

samfunnsfag eller religion/kristendom. Søker må videre ha minimum to års relevant 

yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid. 

 

Beskrivelse av studieprogrammets innhold og profil 

Studiets fagområde er interkulturelt arbeid – forstått som en tverrfaglig tilnærming til forskjellige 

yrker og profesjoner. Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og 

utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv 

representerer. 

Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og 

globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den 

hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den 

hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for 

forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til forståelse 

blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis i lys av nye 
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perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst som gir 

muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter. 

At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de 

politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers 

livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske og religiøse 

nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre og 

meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst mangfold 

påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og helse- og sosialsektoren 

samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor er spesielt utsatt for denne typen 

demografiske endringer. Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i flerkulturelle 

kontekster. 

Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med spesiell relevans for ansatte i 

helse- og sosialsektoren, barnehage/skole og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn.  

 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om teoretiske tilnærminger til interkulturell kompetanse og 

globaliseringsprosesser 

 Kan analysere spesifikke problemstillinger relatert til globalisering og mangfold ved å 

anvende relevante vitenskapsteoretiske, kvalitative og kvantitative metoder 

 Har avansert teoretisk kunnskap om flerkulturelle profesjonsutfordringer med vekt på 

verdier, livssyn og relasjoner i profesjonell praksis 

 Har inngående kunnskap om problemstillinger tilknyttet barn og familier i en 

migrasjonskontekst 

 Kan anvende sine kunnskaper om verdigrunnlaget som egen profesjon er tuftet på, til 

kritisk å analysere de endringene som profesjonen står overfor i møte med en 

flerkulturell og globalisert arbeidshverdag 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 Kan analysere flerkulturelle problemstillinger og globaliseringsprosesser som har 

konsekvenser for egen arbeidsplass 

 Kan anvende kunnskap om globaliseringsprosesser, migrasjon og interkulturell 

kompetanse kritisk og selvstendig for å foreslå konkrete endringer i egen praksis 

 Kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset feltarbeid, analysere innsamlet data og 

skrive en masteroppgave i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

 Kan bruke digitale medier til å innhente teoretisk og praktisk informasjon, og har digital 

kompetanse til å formidle faglig innhold gjennom relevante plattformer    

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 Kan bidra til nytenkning og innovasjon basert på forskningsbasert og teoretisk 

kunnskap i arbeidsfellesskap preget av kulturelt mangfold 

 Kan kommunisere presist og nyansert om faglige problemstillinger og har kompetanse 

til å lede en flerkulturell arbeidsplass 
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 Kan samarbeide med kolleger med forskjellig kulturell bakgrunn og kan veilede og tilby 

tjenester til brukergrupper preget av språklig og kulturelt mangfold 

 Kan utføre et avgrenset forskningsprosjekt relatert til egen profesjon/yrke 

 Kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 

databaser på et avansert nivå 

 Kan analysere relevante yrkesetisk problemstillinger knyttet til globale prosesser og et 

flerkulturelt arbeidsliv 

 

Arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 

 Arbeid med flerkulturelle problemstillinger innen helse- og sosialsektoren, skole og 
barnehage 

 Stillinger i stat/kommuner og i organisasjoner innen det sivile samfunn hvor globalisering 
og mangfold er viktige tema innenfor arbeidsoppgavene 
 

Videre studiemuligheter etter endt utdanning 

Graden gir ikke adgang til å søke opptak ved VIDs doktorgradsprogram.  
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Globalisering og interkulturell kompetanse 

Globalisation and Intercultural Competence 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMIKA5010 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 15 Undervisningssted: Stavanger  
Tilbys som enkeltemne: Ja 

Undervisningstermin: Høst 
Studentarbeidsomfang 

Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 
45 timer 

   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: 1. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

 

 

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  
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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 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettundervisning 

 Samling med gruppearbeid 

 Skriftlige oppgaver 

 

Obligatoriske aktiviteter 
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 Deltagelse på faglig forum 

 Flervalgstester 

 Skriftlig oppgave 

 Tilstedeværelse på en heldagssamling 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen 2500 ord +/-10 % Tre dager A-F 100/100 

 

 

Pensum 

Bøker 

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: 

Multilingual Matters. (124 s.)      

Drønen, T. S., Fretheim K. & Skjortnes, M. (2011). Forståelsens gylne øyeblikk. Festskrift til Øyvind Dahl. 

Trondheim: Tapir, 1-178, 194-243. (227 s.)    

Odden, G. (2018). Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring. Bergen: Fagbokforlaget, 

1-135. (135 s.) 

Steger, M. B. (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (148) 

Stiglitz, J. E. (2017). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. 

New York: W.W. Norton & Company, Inc. 1-97, 341-394. (150 s.) 

                                                                                                                                      

Kompendium 

Banks, J. A. (2016). Civic Education in the Age of Global Migration. I J. A. Banks, Suárez-Orozco, M & M. 

Ben-Peretz (Red.), Global Migration, Diversity, and Civic Education: Improving Policy and Practice 

(s. 29-52). New York: Teacher College Press. (23 s.)  

Barber, B. (2012). Jihad vs. McWorld. I F. J. Lechner & J. Boli (Red.), The Globalization Reader (s.32-40). 

Malden: Wiley-Blackwell. (7 s.) 

Calloway-Thomas C., L. Arasaratnam-Smith & D.K. Deardorff. (2017). The role of empathy in fostering 

intercultural competence. I D.K. Deardorff & L. Ararasatnam-Smith (Red.), Intercultural Competence 

in International Higher Education: International Approaches, Assessment, Application (s. 32-42). 

New York: Routledge. (11 s.) 

Cristoffanini, P. (2004). The Representation of ‘the Others’ as Strategies of Symbolic Construction. I M. 

Blasco & J. Gustafsson (Red.), Intercultural Alternatives: Critical Perspectives on Intercultural 

Encounters in Theory and Practice (s.79-97). Copenhagen: Copenhagen Business School Press. (19 

s.)  

 Dahl, Ø. (2008). The Dynamics of Communication. I E. J. Gard & B. Simonsen (Red.), The Intercultural 

Perspective in a Multicultural World: 11th NIC-conference (s. 27-46). Kristiansand: Universitetet i 

Agder. (19 s.) 
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Drønen, T. S. (2013). Globalisation, Pentecostalism, and Islam in Northern Cameroon. Megachurches in 

the Making? Leiden: Brill, 13-36. (24 s.) 

Eriksen, T. H. (2008). Globalisering. Åtte nøkkelbegreper. Oslo: Universitetsforlaget, s.13-29.  (16 s.) 

Gadamer, H.-G. (2010). Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. Oslo: Pax forlag, 302-

345. (44 s.)       

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 3-30. (27 s.)   

Kasin, O. (2008). Flerkulturell – hva er de og hvem er de? I A. M. Otterstad (Red.), Profesjonsutøvelse og 

kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt, 55-77. (23 s.)       

Lindboe, I. M. (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I A. M. Otterstad (Red.). 

Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt, 179-194. (16 s.) 

Roy, A. & Starosta, W. J. (2001). Hans-Georg Gadamer, language, and Intercultural Communication. 

Language and Intercultural Communication 1, 6-20. (14 s.) 

Johannessen, Ø. L. (2006). Coping with Cultural Encounters in Education. I Ø. Dahl, I. Jensen & P. Nynäs 

(Red.), Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication (s. 171-183), Oslo: 

Oslo Academic Press. (13 s.) 

Vásquez, M. A. & Knott, K. (2014). Three dimensions of religious place making in diaspora. Global 

Networks, 14(3), 326-347. (21 s.)  

Osler, A. (2016). Human Rights and Schooling. New York: Teachers College Press, 61-80. (19)   

Salo-Lee, L. (2006). Intercultural Competence Research: Focuses and Challenges. I Ø. Dahl, I. Jensen & P. 

Nynäs (Red.), Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication (s. 129-140), 

Oslo: Oslo Academic Press. 129-140. (12 s.) 

Scholte, J. A. (2005). Globalization: a critical introduction. Basingstoke: Palgrave, 49-84. (35 s) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nettressurser 

UN. (2017). The Sustainable Development Goals Report 2017. Hentet fra 

https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html (62) 

 

Totalt antall sider: 1189 

  

https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html
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Barn og familier i flerkulturelle kontekster 

Children and Families in Multicultural Contexts 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:MAMIKA5020 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Nettbasert  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

30 timer 
   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

 

 

Innhold 

Emnet fokuserer på ulike kulturelle og religiøse perspektiver på barn og familier. Perspektivet inkluderer 

både ulike kjønnsroller og foreldreroller, samt relasjoner mellom barn under myndighetsalder og deres 

foreldre i ulike kulturer og religioner. Det legges særlig vekt på mangfoldsperspektiver knyttet til barn og 

familier med bakgrunn fra muslimske land og kontekster. Emnet fokuserer videre på endringsprosesser 

som følger av migrasjon, særlig når migrasjonsprosessen har ført til at familien befinner seg i en 

minoritetssituasjon. Spørsmål om hvordan ulike verdier og skikker forhandles innen familien og i relasjon til 

majoritetssamfunnet er av særlig interesse. 

Hovedtemaer: 

 Religiøse og kulturelle perspektiver på barn og familier 

 Kjønnsroller og foreldreroller i et globalt perspektiv 

 Familierelasjoner i migrasjons- og minoritetsperspektiv 

 Verdier og skikker i møte med majoritetssamfunnet 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om hvordan ulike familiemønstre gjenspeiler kulturelle og religiøse 

normer og tradisjoner 

 Har avansert kunnskap om endringsprosesser som finner sted i migrasjonssituasjoner 
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 Kan overføre kunnskap om utfordringer knyttet til det å være etnisk minoritetsfamilie til nye sosiale 

og kulturelle kontekster 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan analysere og drøfte hvordan migrasjonserfaringer og møter med andre tradisjoner i et 

flerkulturelt samfunn kan utfordre tradisjonelle kulturelle og religiøse familiemønstre og kan drøfte 

hvordan god profesjonsutøvelse kan skje i slike situasjoner 

 Kan utvikle konkrete tiltak på egen arbeidsplass for å legge til rette for økt deltagelse for 

flerkulturelle familier i offentlige og private sammenhenger 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Har respekt, åpenhet og toleranse for mennesker og familierelasjoner som representerer en annen 

kulturell og religiøs praksis enn ens egen  

 Kan kritisk reflektere over etiske aspekter i møte med mennesker med et annet livssyn  

 Kan se kompleksiteten i minoritetsfamiliers møte med majoritetssamfunnet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettundervisning 

 Samlinger med gruppearbeid 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Deltagelse på faglig forum 

 Flervalgstester 

 Deltagelse på en heldagssamling 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

To skriftlige essay à 2500 ord (+/- 

10%) 
 A-F 50/50 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Endelig karakter regnes ut ved at karakterene fra de to essayene legges sammen til en endelig karakter. 

Ved en karakters forskjell blir høyeste karakter gjort gjeldene for hele emnet. 

 



  

16 
 

 

 

 

 

Pensum 

Bøker 

Fandrem, H. (2011). Mangfold og mestring i barnehage og skole: Migrasjon som risikofaktor og ressurs. 

Kristiansand: Høyskoleforlaget. (182 s.)  

Kipperberg, E. (Red.). (2015). Når verden banker på: Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Bergen: 

Fagbokforlaget, s. 1–55, 107–295. (245 s.) 

Otterstad, A. M. (Red.) (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo: 

Universitetsforlaget, s. 10–107, 127–194, 213–294. (248 s.)  

 

Kompendium 

Brenna, L. R. (2008). Foreldre som barnas første og viktigste lærere. I V. Glaser & J. Bølstad (Red.), 

Moderne oppvekst. Nye tider – nye krav (s. 149–165). Oslo: Universitetsforlaget. (17 s.)  

Eidhamar, L. G. (2002). Små mennesker - stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen. 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 111–119. (9 s.)  

Eikeland, A. (2012). Når barn med minoritetsbakgrunn skal flytte i fosterhjem. I P. I. Båtnes & S. Edgen 

(Red.), Flerkulturell forståelse i praksis (s. 140–151). Oslo: Gyldendal Akademisk. (12 s.)  

Erstad, I. (2012). ‘Å oppdra barn er hardt arbeid.’ Foreldreskap i et lokalmiljø. I S. Alghasi, E. Eide & T. H. 

Eriksen (Red.), Den globale drabantbyen: Groruddalen og det nye Norge (s. 58–70). Oslo: Cappelen 

Damm Akademisk. (13 s.)  

Toft, A. & Rosland, K. T. (2014). Barnehager og høytidsmarkering: En gjennomgang og diskusjon av 

begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Prismet, 65(4), 211–225. (15 s.)  

Vogt, K. (2005). Å være en kledning for hverandre. Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. S. 

Thorbjørnsrud (Red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152–173). 

Oslo: Abstrakt forlag. (22 s.)                                                             

Totalt 763 s 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, Values, and Relations in Professional Practice  

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:MAMIKA5030 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 5  Undervisningssted: Stavanger  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

15 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Forkunnskapskrav: ingen 

 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på profesjonell praksis med 
vekt på en verdibevisst forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til maktproblematikk og til livssynsmessig og verdimessig 
pluralisme i profesjonell praksis. Emnet fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget verdi- og 
livssynsmessig ståsted i møte med brukere med ulike verdier og livssyn betyr.  

 

Hovedtemaer: 

 Verdier i profesjonell praksis 

 Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 

 Spenningen mellom kulturelt mangfold, sekularisering og inividualisering som kontekst for 

profesjonell praksis 

 Kritisk refleksjon over egne førforståelser og verdier 

 Maktperspektiver i profesjonell praksis 

 Diakonale og trosbaserte tradisjoner i profesjonell praksis 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til profesjonell praksis 

 Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, helse og 
velferd 

 Har utdypet kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for profesjonell praksis 
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Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og livssynsmessige mangfold 
Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen  

 Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 
 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 
 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettbaserte leksjoner 

 Seminarer/forelesninger 

 Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 

Et semester Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Omfang: 2000 ord.  

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke samlingsbasert) 
presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene skal jobbe med i løpet av 
emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten 
legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens 
spesifikke fag/profesjonsfelt.  

 

 

Pensum 

 

Aadland, E. (2010). Values in professional practice: Towards a critical reflective methodology. Journal of 

business ethics, 97 (3), s. 461-472. (11sider)  Hentes fra 

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/98881/aadland.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Aadland, E. Og Skjørshammer, M. (2017). ”Hvordan forske på verdier i organisasjoner. En litteraturstudie 

av verdiforskning i helsetjenesten”. I Askeland, H. Og Aadland, E. Verdibevisst ledelse. Oslo: Cappelen 

Dam, s. 323-372 (49 sider) 

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/98881/aadland.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Askeland, G. A. (2006). Kritisk reflekterende – mer enn å reflektere og kritisere. Nordisk sosialt arbeid, 26 

(2), s. 123-134. (11 sider) Hentes fra databasen Idunn.no. 

Askeland, H. og Aadland, E. (2017). «Hvordan forske på verdier, og hva tjener de til?» i Askeland, H. Og 

Aadland, E. Verdibevisst ledelse. Oslo: Cappelen Damm, s. 26-49. (23 sider) 

Beaman, L. G. (2014). Deep equality as an alternative to accommodation and tolerance. Nordic journal of 

religion and society, 27(2), s. 89-111. (23 sider) 

Börjesson, B. (2001). "Varning för etik". I Utan fast punkt: Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt 

arbete. Stockholm: Socialstyrelsen. Tilgjengelig online: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:397051/FULLTEXT01.pdf (15 sider) 

Breievne, G. (2014). Lukt og lidelse: fortolkning og håndtering av ubehagelig lukt i hjemmesykepleie.  Oslo: 

Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, s. 154-171 (18 sider) 

Christie, N. (2009). Små ord for store spørsmål. Oslo: Universitetsforlaget, s. 9-20. (11 sider) 

Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I Dietrich, S. (red.) (2014). Diakonia as 

Christian social practice: an introduction Oxford: Regnum, s. 13.27 (15 sider) 

Dinham, A. (2017). ”Religious Literacy in Public and Professional Settings”. I Crisp, B. (ed.), Routledge 

International Handbook of Religion, Spirituality and Social Work, Melbourne: Routledge, s. 257-264 (8 

sider) 

Engebretsen, E. & Heggen, K. (2012). Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget, s. 13-34 (21 sider) 

Fossestøl. B. (2016). Moralsk ansvar - den profesjonelles private dilemma? I Kroken, R. M. og Jacob, O. 

(red.). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"? 

Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 42-63 (21 sider) 

Furseth, I. (red) (2015). ”Et religiøst landskap i endring 1988-2013”. I Religionenes tilbakekomst i 

offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Oslo: 

Universitetsforlaget , s. 21-37 (16 sider) 

Grimen, H. (2008). Profesjon og profesjonsmoral. I Molander, A. og Terum, L. I. Profesjonsstudier. Oslo: 

Universitetsforlaget, s. 144-160 (16 sider) 

Hafstad, K. (2017). ”Det fremmede”. I Lid, I. M og Wyller, T. (red). Rom for etikk. Fortellinger om 

ambivalens. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 149-166 (17 sider) 

Kroken, R. (2006). Dersom moralsk ansvar omformes til teknisk ansvar. Nordisk sosialt arbeid, 26 (2). s. 

155-166 (11 sider) Hentes fra databasen Idunn.no. 

Lid, I. M. (2017). ”Medborgerskap i spennet mellom ekskludering og inkludering”. I Lid, I. M og Wyller, T. 

(red). Rom for etikk. Fortellinger om ambivalens. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 35-54 (19 sider) 

Rugkåsa, M. (2008). Majoriteten som premissleverandør i "flerkulturelt" arbeid. I A. M. Otterstad 

Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget, s. 78-95 (18 sider) 

Schmidt, U. (2010). “Norge: et religiøst pluralistisk samfunn? I Botvar, P. K. og Schmidt, U. (red). Religion i 

dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget, s. 25-43 (18 sider)  

Stålsett, S. (2017). ”Flukten som teologisk sted. Om prekær migrasjonserfaring, diakoni og teologisk 

produksjon”. Tidsskrift for praktisk teologi 34 (1), s. 4-12 (8 sider) 

Thurèn, T. (2001). "Språkets makt och makten över språket". I Utan fast punkt: Om förvaltning, knuskap, 

språk och etik i socialt arbete. Stockholm: Socialstyrelsen. Tilgjengelig online: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:397051/FULLTEXT01.pdf. (14 sider) 

363 sider 

  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397051/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397051/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397051/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397051/FULLTEXT01.pdf
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of Science, Research Methods and Research Ethics 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 

Emnekode:MAMIKA6010 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng: 15 Undervisningssted: Stavanger  

Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 

Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

375 timer 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Forkunnskapskrav: 

 

Innhold 

Emnet er et fellesemne for alle VIDs mastergrader og gir en innføring i generelle 

kunnskapsteoretiske perspektiver og problemstillinger, og det åpner for videre refleksjoner om de 

vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 

ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner 

vil bli belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike fagfeltene blir tematisert.   

 

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for kvalitative forskningsdesign; 

forskningsmetoder, systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for forskjellige måter å 

generere data, analytiske fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. Prosesser knyttet til 

åpenhet, kontekstualisering, brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og etiske ansvar 

tydeliggjøres. 

 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 

ulike typer av design og metoder for innsamling av kvantitative data. Anvendelsesområder, 

muligheter og begrensninger for ulike design og metoder drøftes. Det gis innføring i ulike 

analysetradisjoner.  

 

Emnet forbereder studentene til arbeid med masteroppgaven og har et gjennomgående fokus på å 
øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler også etiske utfordringer i forskning 
som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer 
med en tverrfaglig tilnærming. 

 

 

Hovedtemaer: 

 Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap. 
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 Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, hermeneutikk, 

fenomenologi og sosial konstruktivisme. 

 Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse. 

 Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn. 

 Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer. 

 Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data. 

 Forskningsetikk. 

 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske grunnsyn 

og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner. 

 Har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er reflektert 

innen samfunnsvitenskapens tilnærming til mangfold og globalisering. 

 Har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 

forskningsdesign og forskningsmetoder. 

 Har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt. 

 Har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i kvalitativ 

forskning. 

 Har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt kunnskap 

om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative forskningsprosjekt. 

 Har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 

forskningstradisjoner. 

 Har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor enten 
en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon. 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres betydning 

for forskning innenfor eget fagfelt. 

 Kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, kvalitative 

og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt. 

 Kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 

innenfor studentens eget fagfelt.  

 Kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 

tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 

besvare. 

 Kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på korrekt 

måte.  
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 Kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i tidsaktuelle 

faglige debatter. 

 Kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye faglige 

områder. 

 Kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige artiklers 

relevans for eget fagområde. 

 Kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en humanistisk, 
samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon. 

 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

 

 Digitale leksjoner og «omvendt undervisning». 

 Seminarer og forelesninger. 

 Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og presentasjon av 

fagstoff i mindre grupper. 

 Tverrfaglig gruppearbeid (TPS). 
 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 

 Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innen hver av emnets to metodedisipliner. 

Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske øvelser, digitale flervalgstester, 

fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid med metode i utkast til 

prosjektbeskrivelse. 

 Studentene må skrive et individuelt essay med en vitenskapsteoretisk problemstilling (1500 
ord +/- 10%). 

 Deltagelse på en heldagssamling. 
 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeksamen 3 uker A-F x/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Annet 
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Pensum 

 

Vitenskapsteori 

Grimen, H. og L. I. Terum, L.I. (red.). 2009: Evidensbasert profesjonsutøvelse. Oslo: Abstrakt Forlag.  

- Bjørndal, A.: «Målet er kunnskapsbaserte og brukersentrerte tjenester» (s.125-144) (19 s.) 

- Ekeland, Tor Johan : «Hva er evidensen for evidensbasert praksis?» (s. 145- 168) (23 s.) 

 

 

Krogh, T. (2014). Hermeneutikk. Om å forstå og fortolke. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. (133 s.).  

 

Rasborg, Klaus. (2013). «Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi». I L. Fuglesang, P. Bitsch 

Olsen og K. Rasborg (Red.), Vitenskapsteori i samfundsvitenskaberne, 3. udgave (s. 403-438). Frederiksberg: 

Samfundslitteratur. (35 s.) 

 

Thomassen, M. (2006). Vitenskap, kunnskap og praksis. Oslo: Gyldendal. (Del 2, innledning, kap. 2, 3 og 4, 

s.41-138)  (97 s.) 

 

Zahavi, D. (2014). ”Fænomenologi”. I F. Collin og S. Køppe (Red.), Humanistisk videnskabsteori (3.utg.) (s. 189-

222). København: Lindhardt og Ringhof. (32 s.) 

 

 

Kvalitativ metode 

Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 1, 3-5) (61 s.) 

 

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper (2. utg.). Fredriksberg: Samfundslitteratur. (ca 35 s.) 

 

Kvale, S. og S. Brinkmann. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3 utg.) (s. 151-285). Oslo: Gyldendal 
Akademisk. (134 s.) 
 
Thagaard, T. (2013). Presentasjon av kvalitative tekster. I: Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ 

metode (4. utg.), Bergen: Fagbokforlaget. Kap 10 (s. 219-232) (12 s.) 
 

Silverman, D. (red.) (2016). Qualitative Research (4. utg.). London: SAGE Publication Ltd. (65 s.) 

- Ryen, A. (2016). Research Ethics and Qualitative Research. I D. Silverman (Red.), 

Qualitative Research. London: SAGE Publication Ltd. Kap 3 (s. 31-48) 

- Miller, J. og B. Glasser (2016). The ‘Inside’ and the ‘Outside’: Finding Realities in 

Interviews. I D. Silverman (Red.), Qualitative Research. London: SAGE Publication Ltd. 

Kap 4 (s. 51-66) 

- Potter, J. (2016). Analysing Documents through Fieldwork. I D. Silverman (Red.), 

Qualitative Research. London: SAGE Publication Ltd. Kap 10. (s. 155-170) 

- James, N. og H. Busher(2016). Online Interviewing. I D. Silverman (Red.), Qualitative 

Research. London: SAGE Publication Ltd. Kap 15 (s. 245-260) 

 
 

Kvantitativ metode 
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Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen (2016). Introduksjon til 
samfunnsvitenskapelig metode (5. utg.). Oslo: Abstrakt forlag. (Kap 1-4, 19-26, NB! i kapittel 23: s.313-
336). (ca. 170 s.) 
  
Bjørndal og Hofoss (2004). Statistikk for helse- og sosialfagene. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 5-8, 11, 
13, 16, 17, 18) (100 s.) 
 
Wheelan, C. J. (2013). Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. New York: W. W. Norton & 

Company. (Kap. 7 og 8) (30 s.) 

 

 

Forskningsetikk 

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) av 1.5.2017 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23) 

 

Generelle forskningsetiske retningslinjer. Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2014. 

(https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/) ENGLISH: 

General guidelines for research ethics https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-

forskningsetiske-retningslinjer/general-guidelines-for-research-ethics/  

 

The European Code of Conduct for Research Integrity, ALLEA 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf) 

 

 

Fagspesifikt pensum 

Ca. 200 sider pensum i vitenskapsteori, metode og forskningsetikk velges av emneansvarlig på de enkelte 

masterutdanningene. 

 

Totalt ca. 1100 s. 

 

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/general-guidelines-for-research-ethics/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/general-guidelines-for-research-ethics/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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Konflikthåndtering og inkludering i et mangfoldsperspektiv 

Conflict Management and Inclusion in a Diversity Perspective 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMIKA6030 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Nettbasert  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

30 timer 
   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

 

 

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  
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 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 

 Skriftlig oppgave 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen  7 timer A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 
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Hjemmeeksamen er casebasert. 

 

 

 

 

 

Pensum 

Bøker 

Deutsch, M., Coleman, P. T. & Marcus, E. C. (Red.). (2016). The Handbook of Conflict Resolution. Theory 
and Practice. San Franscisco: Jossey-Bass, kap. 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 26, 27 og 31. (210 s.) 

Ekeland, T.-J. (2004). Konflikt og konfliktforståelse for helse og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal 
akademiske, s. 11-22, 66-122. (67 s.) 

Gort, J. D., Jansen, H. & Vroom, H. M. (Red.). (2004). Religion, Conflict and Reconciliation. Multifaith 
Ideals and Realities. Amsterdam: Rodopi, s. 3-34, 104-133, 186-194, 231-250, 260-269, 279-315, 340-
355, 377- 390. (161 s.) 

Nordhelle, G. (2007). Mekling II. Sentrale temaer i konflikthåndtering. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 1-
149, 179-250. (220 s.) 

 

Kompendium 

Lederach, P. (2003). Defining conflict transformation Reprinted from The Little Book of Conflict 
Transformation. (May 2003; 1-56148-390-7). Copyright by Good Books (www.goodbks.com ). (7 s.) 

Roddvik, V. (2010). Flerkulturelle arbeidsplasser. En veiviser. Bergen: Fagbokforlaget, s. 126-160. (35 s.) 

Shore, M. & Kline, S. (2006). The Ambiguous Role of Religion in the South African Truth and 
Reconciliation Commission. Peace and Change. A Journal of Peace Research, 31(3), s 309-332. (23 s.) 

  

Totalt antall sider: ca 740s. 
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Helseetikk i et flerkulturelt perspektiv 

Health Ethics in a Multicultural Perspective 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:MAMIKA6040 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Nettbasert  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

30 timer 
   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

 

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i helseetiske problemstillinger med særlig vekt på nærhet til praksis og utfordringer 

relatert til et flerkulturelt perspektiv på møtet mellom helsearbeider og pasient. Emnet drøfter ulike etiske 

argumentasjonmåter og viser hvordan disse kan brukes til å belyse helseetiske problemstillinger. Emnet 

tematiserer også kulturelt mangfold som utfordring for sykdomsforståelse og medisinsk behandling. 

 

Hovedtemaer: 

 Ulike tilnærmingsmåter til etiske problemstillinger 

 Medisinsk profesjonsetikk 

 Klinisk medisinsk etikk 

 Helsefaglig forskningsetikk 

 Kulturelt mangfold som utfordring for sykdomsforståelse og medisinsk behandling 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har avansert kunnskap om etiske argumentasjonsmåter og deres anvendelse på helseetiske 

problemstillinger 

 Har avansert kunnskap om det flerkulturelle samfunnets utfordringer for helsevesenet 

 Kan anvende kunnskap om etikk og interkulturelle relasjoner på nye helseetiske utfordringer 

 Kan analysere helseetiske problemstillinger 
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Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan analysere og forholde seg selvstendig og kritisk til helseetiske informasjonskilder 

 Kan analysere helseetiske teorier og forholde seg til dem på en selvstendig måte 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan analysere helseetiske problemstillinger 

 Kan anvende helseetisk innsikt på nye områder 

 Kan formidle helseetisk kunnskap 

 Kan kommunisere om helseetiske problemstillinger både med spesialister og ovenfor allmennheten 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettundervisning 

 Skriftlige arbeider  

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Deltagelse på faglig forum 

 Skriftlig oppgave 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Essay på 3500 ord +/- 10 %   A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Essay skrives over selvvalgt emne godkjent av faglærer. 

 

Pensum 

Bøker 

Christoffersen, S. A. (2015). Handling - person - samfunn: innføring i etikk for helse- og sosialfagene. Oslo: 
Universitetsforlaget. (170 s.) 

Hanssen, Ingrid. (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. (260 s.) 

Ruyter, K., R. Førde og J-H. Solbakk. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utg. Oslo: Gyldendal 
Akademisk. (360 s.) 

 

Totalt antall sider: 790. 



  

30 
 

Religion, migrasjon og mangfold 

Religion, Migration and Cultural Diversity 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:MAMIKA6050 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Nettbasert  
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

30 timer 
  Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

x timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: 

 

Innhold 

Nyere tids migrasjon har bidratt til økt mangfold i samfunnet på ulike måter og gjenspeiles i etnisk, språklig 

og kulturelt mangfoldige nabolag, arbeidsplasser, skoler og andre samfunnsarenaer. Migrasjon er også et 

fenomen som aktualiserer og konkretiserer at verden oppleves som mindre, samtidig som den har blitt mer 

kompleks å forholde seg til. For mange migranter er religiøs tro og praksis en viktig dimensjon ved 

hverdagslivet, men slike praksiser er ikke like synlige i en sekularisert samfunnshverdag. Dette emnet ser 

nærmere på religionens rolle for migrasjon og analyserer religionens plass i migranters hverdag. Dette 

som utgangspunkt for å skape økt forståelse for, og økt innsikt i, ulike migrantkontekster. Religion 

analyseres som en inngang til å forstå migranters verdensanskuelse, kultur, verdier og praksis. Emnet ser 

særlig på religion som ressurs for økt interkulturell forståelse i en vestlig arbeids- og samfunnskontekst, og 

emnet aktualiserer betydningen av å forstå religion i det offentlige så vel som det private rom.  

  

Hovedtemaer: 

 Teoretiske tilnærminger til migrasjon og religion 

 Migrasjon, religion og identitet 

 Kristne migrantmenigheter og andre religiøse migrantsamfunn 

 Religion som ressurs for migranter og migrantsamfunn 

 Religionens rolle i det offentlige rom i lys av migrasjon 

 Betydning av transnasjonale religiøse nettverk 

 Migranter og religion i forhold til familie, arbeid, utdanning og helse  

 Religion som ressurs for interkulturell forståelse og samhandling  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 
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Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om teorier om migrasjonsprosesser og religion med særlig vekt på 

migrasjon fra det globale sør til den vestlige verden 

 Har avansert kunnskap om ulike migrasjonskontekster og religionens plass i disse 

 Kan anvende kunnskap om religion og migrasjon i analyse og drøfting av flerkulturelle kontekster 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan reflektere kritisk og forholde seg differensiert til teorier om migrasjon og religion  

 Kan analysere samfunnsmessige utfordringer knyttet til religion i lys av migrasjon og globale 

endringsprosesser 

 Kan ta i bruk ulike metodiske tilnærminger for å forstå migranters forhold til religion som 

utgangspunkt for interkulturell forståelse og samhandling  

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan anvende og formidle kunnskaper om religion og migrasjon inn i egen arbeidskontekst 

 Kan reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger knyttet til religion og migrasjon i samfunn 

preget av kulturelt mangfold 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettundervisning 

 Arbeid med case  

 Samling med gruppearbeid 

 Besøk i en lokal religiøs migrantkontekst 
 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Digital fortelling 

 Flervalgstester 

 Deltagelse på faglig forum 
 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

1 dags hjemmeeksamen 7 timer Velg et element. 100/100 
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Prosjektbeskrivelse og feltarbeid 

Project Description and Fieldwork 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMIKA6060 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 5 Undervisningssted: Stavanger  
Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

10 timer 
   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

125 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Forkunnskapskrav: Alle obligatoriske emner i første og andre studieår må være bestått. 

 

Innhold 

I løpet av dette emnet skal studentene skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven og starte arbeidet 

med å samle inn data til bruk i oppgaven. Før dette emnet kan tas må studentene ha avlagt 45 

studiepoeng i graden. Studentene skal skrive en prosjektbeskrivelse som dekker sentrale metodiske, 

teoretiske og forskningsetiske utfordringer innenfor det temaområdet som er valgt for masteroppgaven. I 

løpet av emnet skal studentene starte feltarbeid for å samle inn data til masteroppgaven.  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om helheten i et forskningsprosjekt 

 Har avansert kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder og planlegging av et feltarbeid 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan skrive en prosjektbeskrivelse for en masteroppgave som inneholder refleksjon omkring 

metodiske, teoretiske og forskningsetiske utfordringer knyttet til prosjektet 

 Kan gjennomføre et feltarbeid ved hjelp av kvalitative og/eller kvantitative metoder 

 Kan reflektere kritisk omkring egen praksis som forsker på feltarbeid 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 



  

35 
 

 Kan planlegge et forskningsprosjekt og gjennomføre datainnhenting 

 Kan presentere eget forskningsprosjekt for andre og gi respons til andre studenter 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Studentene får tildelt veileder av høgskolen 

 Fremlegg med lærer/studentrespons 

 Feltarbeid 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Deltagelse på faglig forum 

 Digital fortelling 

 Deltagelse på en heldagssamling 

 Fremlegg av eget prosjekt og respons på en annen students framlegg 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Prosjektbeskrivelse med omfang 
2300-2700 ord 

 Bestått/ikke bestått 100/100 

 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter:  

 Arbeidstittel  

 Presentasjon av tema, problemstilling og relevans  

 Relevant forskning på feltet  

 Teoretisk rammeverk  

 Design og metode  

 Etiske vurderinger  

 Fremdriftsplan  

 Litteraturliste 

 

Annet 

Utfyllende informasjon om veiledning: 

 Studentene får tildelt veileder i starten av semesteret 

 Intill tre timer veiledning, individuelt eller i grupper 
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Prosjektbeskrivelse og tekststudie 

Project Description and Text Studies 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMIKA6070 Undervisningsspråk: Engelsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 5 Undervisningssted: Stavanger  
Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

10 timer 
   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

125 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: 2. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Forkunnskapskrav: Alle obligatoriske emner i første og andre studieår må være bestått. 

 

Innhold 

I løpet av dette emnet skal studentene skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven og starte arbeidet 

med å samle inn data til bruk i oppgaven. Før dette emnet kan tas må studentene ha avlagt 45 

studiepoeng i graden. Studentene skal skrive en prosjektbeskrivelse som dekker sentrale metodiske, 

teoretiske og forskningsetiske utfordringer innenfor det temaområdet som er valgt for masteroppgaven. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om helheten i et forskningsprosjekt 

 Har avansert kunnskap om innhenting av skriftlige kilder til bruk i eget forskningsprosjekt 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Kan skrive en prosjektbeskrivelse for en masteroppgave som inneholder refleksjon omkring 

metodiske, teoretiske og forskningsetiske utfordringer knyttet til prosjektet 

 Kan kritisk analyserer et avgrenset skriftlig datamateriale   

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan planlegge et forskningsprosjekt og gjennomføre datainnhenting 

 Kan presentere eget forskningsprosjekt for andre og gi respons til andre studenter 
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Arbeids- og undervisningsformer 

 Studentene får tildelt veileder av høgskolen 

 Fremlegg med lærer/studentrespons 

 Innsamling av skriftlig datamateriale 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Deltagelse på faglig forum 

 Digital fortelling 

 Deltagelse på en heldagssamling 

 Fremlegg av eget prosjekt og respons på en annen students fremlegg 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Prosjektbeskrivelse med omfang 2300-
2700 ord 

 Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter:  

 Arbeidstittel  

 Presentasjon av tema, problemstilling og relevans  

 Relevant forskning på feltet  

 Teoretisk rammeverk  

 Design og metode  

 Etiske vurderinger  

 Fremdriftsplan  

 Litteraturliste 

 

 

Annet 

Utfyllende informasjon om veiledning: 

 Studentene får tildelt veileder i starten av semesteret 

 Hver student får intill tre timer veiledning, individuelt eller i grupper 
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Masteroppgave 

Master’s Thesis 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MAMIKA7010 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 30 Undervisningssted: Stavanger  
Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst/vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

18 timer 
   
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

792 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke fastsatt 
Deltid: 3. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

 

 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som er 

forankret i den enkelte studentens profesjonsbakgrunn og de teoretiske emnene som inngår i programmet. 

Masteroppgaven skal være knyttet til relevante flerkulturelle problemstillinger i forhold til det aktuelle 

temaområdet. Arbeidet med masteroppgaven skal gi studentene trening i å arbeide systematisk og 

metodisk, og bidra til at studentene utvikler en kritisk holdning i metodiske spørsmål. Masteroppgaven kan 

baseres på en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. 

Masteroppgaven skal være en monografi på mellom 22-26 000 ord eksklusiv sammendrag, forside, forord, 

innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid 

eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt. 

For å sikre at masterarbeidet starter tidlig, gi mulighet for refleksjon over tid, sikre progresjon og anledning 

til å knytte seg til pågående forskningsprosjekter, starter arbeidet med masteroppgaven i 2. semester hvor 

studentene i metodekurset arbeider med å utvikle relevante problemstillinger. Arbeidet følges opp i 4. 

semester hvor problemstillingen sluttføres og feltarbeid/tekststudier starter. 

Mastergraden kan skrives på norsk eller engelsk. 

 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om det aktuelle området for masteroppgaven 

 

Ferdigheter: 
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Kandidaten 

 Kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger og egne data  

 Kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og analysemetode(r) ut 

fra den valgte problemstillingen  

 Kan vurdere forskningsetiske problemstillinger relatert til masteroppgaven  

 Kan vurdere relevante teoretiske perspektiver ut fra den valgte problemstillingen 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Har dokumentert innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte temaet og kan 

relatere egne funn til denne 

 Kan formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav 

 Kan kritisk vurdere den valgte metoden 

 Kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser på et 

avansert nivå 

 Kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler for god 

henvisningsskikk og kildekritikk 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 

Organisering og arbeidsmåter  

Studentene vil bli tildelt veileder i 4. semester som vil hjelpe studenten til å finne litteratur og analytisk og 

praktisk tilnærming til problemstillingen. Veiledningen skal inneholde følgende elementer: 

 Både student og veileder signerer en kontrakt for masteroppgave ved VID (se for øvrig 

veiledningskontrakt som vedlegg til studieplanen) 

 Sammen utarbeider de en detaljert plan for prosjektet inkludert en estimert innleveringsfrist for de 

forskjellige kapitlene 

 Normalt møtes student og veileder fire til seks ganger i løpet av arbeidet med masteroppgaven. 

Møtene kan også foregå via internett, hvis dette er avtalt etter enighet mellom begge parter 

 Veiledningen, inkludert møter og lesing av tekst, har et totalt omfang på 24 timer 

 Veiledningsprosessen avsluttes normalt en uke før innleveringsfrist 

 

Masteroppgaveseminar og arbeidskrav 

Som del av masteroppgavearbeidet, deltar studentene på to heldagssamlinger hvor de presenterer 

problemstillinger ut fra egen oppgave samt analyse av egne data og får respons/ tilbakemeldinger fra 

faglærer og medstudenter. Fokus på samlingene vil være vitenskapsteoretiske, metodiske, 

forskningsetiske og praktiske spørsmål av relevans for studentenes oppgaver. Seminarene inngår i 

studentenes totale veiledningstilbud til masteroppgaven og vil være tilpasset studentenes fremdrift i 

arbeidet. Seminardeltakelse forutsetter minimum ett fremlegg av eget arbeid, inklusive analyse av egne 

data og en tilbakemelding til medstudent. 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 
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 Deltakelse på to masteroppgaveseminarer med minimum ett fremlegg av eget arbeid og en 

respons til medstudent 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Masteroppgave  A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Masteroppgaven skal leveres i tre eksemplarer innen kunngjort frist. Oppgaven skal være innbundet. Selv 

om formen på oppgavene vil være noe ulik, bør følgende deler være med: 

 Introduksjon. Presentasjon av tema, problemstillingen og begrunnelse av relevans. 

 Forskning på feltet. Beskrivelse av studier, forskning som er relevante for problemstillingen. 

 Teoretisk rammeverk: Beskrivelse av teori som er relevant for oppgaven. 

 Metode. Begrunnelse for valg av forskningsmetoder og beskrivelse av hvordan disse er anvendt i 

studien samt etiske vurderinger. 

 Resultat. Presentasjon av funn. 

 Drøfting av resultater i lys av tidligere forskning og teori. 

 Avslutning. Oppsummerende sammenfatning og konklusjon. 

 Litteraturliste. Oversikt over litteratur som er anvendt i masteroppgaven. 

 Vedlegg. Dersom det er brukt intervjuguide, spørreskjema etc. skal disse legges ved. 

 Sammendrag. Det skal skrives et sammendrag der oppgavens problemstilling, teori, metode og 

konklusjon oppsummeres. Det skal være sammendrag på norsk og engelsk. 

 

Vurderingskriterier 

Karakteren fastsettes etter en helhetsvurdering av arbeidet der følgende momenter tillegges vekt: 

 Presis og forskbar problemstilling. Tilsvarende gjelder for eventuelle forskningsspørsmål.  

 Relevant anvendelse av teori og metode. 

 Kjennskap til forskningsstatus på området. 

 Drøftingen av materiale er knyttet til relevant teori og tidligere forskning. 

 Klarhet og struktur i fremstillingen. 

 Selvstendighet og kritisk fremstilling. 

 Gjennomføringen er i overenstemmelse med forskningsetiske retningslinjer. 

 Høgskolens formkrav til oppgaveskriving er fulgt. 

 Masteroppgaver som ikke samsvarer med oppgitt lengde (22-26 000 ord) kan bli trukket i karakter. 

Ved mer enn 10% avvik fra oppgitt lengde vil oppgaven vil bli gitt karakter F. 

 

Masteroppgaven vurderes av to sensorer som høgskolen oppnevner hvorav minst en skal være ekstern. 

Veileder er ikke sensor. Ved andre gangs innlevering av masteroppgaven kan studenten levere en 

omarbeidet utgave. Ved et eventuelt tredje forsøk må studenten levere en oppgave med nytt tema og 

problemstilling. 
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Vilkår for å gå opp til avsluttende eksamen – innlevering av masteroppgave. 

Bestått obligatoriske emner og valg/fordypningsemner tilsvarende 60 studiepoeng. 

 


