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1. Presentasjon av studiet
Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid
(IKGS) gir oversikt over viktige globaliseringsprosesser. Disse
utgjør en referanseramme for det som er studiets fokus, nemlig
den dynamikken som oppstår når enkeltindivider og
organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle,
geografiske og økonomiske skillelinjer. Gjennom årsstudiet får
studentene ta del i spennende diskusjoner om dagsaktuelle
tema, og de får møte forelesere med mye internasjonal erfaring.
Begrepene mangfold, interkulturell kommunikasjon,
globalisering og utvikling blir grundig behandlet og gir
studentene kunnskap som i dag er etterspurt hos mange
arbeidsgivere, lokalt og globalt.

Nøkkelinformasjon om studiet
ISCED:
Studieprogramkode:
Antall studiepoeng: 60

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus
(bachelorgrad)
Grad etter avsluttet studium:
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
og globalt samarbeid
Undervisningsspråk: Norsk

Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan
inngå som første studieår i bachelorgrad i samfunnsfag
(BSAMF). Studiet inneholder en måneds studieopphold i Afrika
eller Asia i begynnelsen av vårsemesteret.

Organisering av studiet: Heltid
Praksisstudier: Nei
Praksisomfang:

Normert studietid: 1 år
Studieåret starter: Høst
Undervisningssted: Stavanger

2. Målgruppe og opptakskrav
Studiet retter seg mot alle som ønsker å lære mer om sosiale og kulturelle endringene som påvirker
samfunnet vårt lokalt og globalt.
Opptak til studiet skjer på grunnlag av generell studiekompetanse.
Søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse kan etter fastsatte kriterier søke opptak på
grunnlag av realkompetanse.
Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere
med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift
6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

3. Læringsutbytte
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 1. syklus i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for
høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten
•
•
•
•

har kunnskap om sentrale temaer innenfor en samfunnsvitenskapelig fagtradisjon, herunder
globalisering og interkulturell kommunikasjon
kjenner til ulike teorier og metoder som er sentrale i tilnærming til samfunnsvitenskapelige
problemstillinger
har kunnskap om fagområdets historiske kontekst og utvikling
har kjennskap til teorier som omhandler kommunikasjon og samhandling i flerkulturelle kontekster
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Ferdigheter
Kandidaten
•
•
•
•

kan forstå og forklare nytteverdien av en samfunnsvitenskapelig tilnærming til aktuelle spørsmål
kan kommunisere godt med mennesker med annen kulturell bakgrunn
kan anvende den tilegnede kunnskapen nasjonalt og internasjonalt innenfor: offentlig forvaltning,
nasjonale/internasjonale organisasjoner eller privat næringsliv
kan skrive kortere tekster om samfunnsfaglige tema og presentere innholdet i tekstene muntlig

Generell kompetanse
Kandidaten
•
•
•

kan presentere og diskutere tema knyttet til samfunnsvitenskapelige problemstillinger
har kjennskap til utfordringer knyttet til et globalisert arbeidsliv og til flerkulturelle arbeidsfellesskap
har kjennskap til digitale arbeidsformer og kunnskap om hvordan digitalisering påvirker
kommunikasjon og samhandling

4. Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kombinerer lærerstyrte og lærerinitierte aktiviteter. Gjennom studieløpet vil studentene
tilegne seg ulike arbeidsmetoder og læringsformer, tilpasset de enkelte emnenes fagområder og tematikk.
Det legges vekt på den aktive student i læringsprosessen, synliggjort i undervisnings- og arbeidsform og i
de ulike emnenes arbeidskrav. Det er også lagt vekt på å legge til rette for «læring i mellomrommet», dvs.
aktiv læring mellom forelesninger og andre formelle møtepunkter i undervisningen. I studieløpets
oppbygging er det tenkt variasjon og progresjon når det gjelder bruk av ulike arbeids- og vurderingsformer.
Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Mye arbeid foregår i grupper og
faglærer legger til rette for arbeid i basisgrupper. Basisgruppene er en del av den obligatoriske
undervisningen, men aktiviteten i gruppene er i stor grad styrt av studentene selv. Faglærer i emnet legger
til rette for felles opplegg knyttet til emnets læringsutbytter, og alle grupper har en kontaktlærer som
veileder gruppene ved behov. Undervisningen i de fleste emner første studieår og arbeid i basisgrupper er
obligatorisk og krever 70% fremmøte, se emnebeskrivelse for nærmere informasjon.
I emnet globalisering og utvikling praktiseres kontekstorientert læring (KOL), hvor studentene arbeider
intensivt med et prosjekt knyttet til et FN-rollespill. Studentene skal gjennom dette prosjektet jobbe i
grupper og presentere sine synspunkter i plenum.
Studentene tilegner seg digital kompetanse gjennom obligatoriske arbeidskravv, informasjonskompetanse
og får opplæring i samfunnsvitenskapelige metoder. Studentene lærer å innhente informasjon fra sikre
kilder og å skrive kortere oppgaver med forskjellige tema.

5. Internasjonalisering
I årstudiet i IKGS spiller kunnskap om og erfaringer med globale problemstillinger en sentral rolle. De fleste
faglærerne har internasjonal erfaring og bruker eksempler fra egen forskning i undervisningen.
Gjennomgående bruk av engelskspråklig litteratur og fagterminologi er også verktøy for
internasjonalisering. Noe undervisning vil foregå på engelsk.
I studiet gis det tilbud om en fire ukers studietur med forelesninger ved et lokalt universitet og feltarbeid i et
afrikansk eller asiatisk land.
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6. Vurderingsformer
Studieprogrammet inneholder varierte vurderingsformer som:
•
•
•

Skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen)
Hjemmeeksamen
Essay med tilbakemelding fra faglærer underveis i arbeidet

For informasjon om digital eksamen, se https://www.vid.no/student/eksamen/digital-eksamen/

7. Studiets oppbygging:

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Semester

O/V*

BASAMF2010

Interkulturell kommunikasjon

10

Høst

O

BASAMF1020

Samfunnsvitenskapelig teori og metode

10

Høst

O

BASAMF1030

Sosialantropologi

10

Høst

O

BASAMF2040

Afrikanske og asiatiske religions- og
kulturstudier (med studietur)**

10

Vår

O

BASAMF1060

Globalisering og utvikling

10

Vår

O

BASAMF1010

Global historie

10

Vår

O

*O=obligatoriske emne, V=valgemne
**For studenter som ikke har mulighet til å reise på studietur vil det bli gitt tilbud om et alternativt emne.
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Emnebeskrivelser
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Interkulturell kommunikasjon
Intercultural Communication
Innhold
I en globalisert verden stiller arbeidslivet større og større
krav til kommunikasjon mellom mennesker med forskjellig
kulturell bakgrunn. Dette emnet gir en bred innføring i
både teoretiske og praktiske tilnærminger til
kommunikasjon, og det gir studentene grunnleggende
kunnskap om forskjellige tilnærminger til kulturbegrepet.
Emnet tar opp til diskusjon hvordan mennesker tilnærmer
seg «den andre» og hvordan samfunnsvitenskapelig
tilnærmingsmåter bidra til å forstå hvordan forestillinger
om sosiale kategorier skapes og vedlikeholdes.
Kommunikasjonens kontekst tematiseres og
sammenhengen mellom verbal og non-verbal
kommunikasjon diskuteres. I tillegg tematiserer emnet
praktiske utfordringer knyttet til det å arbeide i en annen
del av verden, og emnet gir studentene hjelp til å
analysere kommunikasjonens sosiale og kulturelle
kontekst.

Hovedtemaer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturanalyse
Lineære og semiotiske kommunikasjonsmodeller
Diskursanalyse
Stereotypier og fordommer
Hermeneutikk og forståelse
Verbal og non-verbal kommunikasjon
Kommunikasjonens kontekst
Interkulturell kompetanse

Emnekode: BASAMF 2010
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Stavanger
Undervisningstermin: Høst
Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Undervisningsomfang:
36 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:
12 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
222 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav:

Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•
•

har kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier
har kjennskap til ulike tilnærminger til kulturbegrepet
forstår hvordan ulike sosiale kategorier skapes og vedlikeholdes
har innsikt i elementer som utgjør kommunikasjonens kontekst
kan analysere foholdet mellom verbal og nonverbal kommunikasjon
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Ferdigheter:
Studenten
•
•
•

har tilegnet seg økt bevissthet omkring ferdigheter knyttet til begrepet interkulturell kompetanse
kan anvende teortisk kunnskap på praktiske problemstillinger
har gjort seg kjent med de sosiale og kommunikative utfordringene som er knyttet til migrasjon,
utestasjonering og hjemvending

Generell kompetanse:
Studenten
•
•

har kunnskap om utfordringer knyttet til et flerkulturelt arbeidsliv
kan kommunisere godt med mennesker med annen kulturell bakgrunn

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•
•

Selvstudium
Forelesninger
Gruppearbeid
Digital fortelling
Presentasjon i klassen

Obligatoriske aktiviteter
•
•

Gruppearbeid som skal leveres inn i form av PowerPoint-presentasjon eller digital fortelling og
presenteres for resten av klassen.
Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Essay

Varighet
Ett semester

Vurderingsuttrykk

A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Studentene skal skrive et eksamensessay på 2000 ord (+/- 10%). Eksamensoppgaven gis studentene i
begynnelsen av semesteret, og et førsteutkast leveres inn på et tidspunkt angitt av faglærer. Studentene
mottar skriftlig tilbakemelding på førsteutkastet og bearbeider essayet fram mot innlevering i slutten av
semesteret.

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kommunikasjon-og-globalt-samarbeidaarsstudium/
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Samfunnsvitenskapelig teori og metode
Social Science Theory and Methods
Innhold
Dette emnet utforsker viktige spørsmål knyttet til
samfunnsfagenes (sosialantropologi og sosiologi) og
religionsvitenskapelige teoretiske og metodiske
oppbygning, og forklarer hvordan vi studerer samfunn på
samfunnsfaglige premisser. Hvilke metoder bruker
samfunnsvitenskapene for å kvalitetssikre kunnskap?
Hvilke begreper trengs for å beskrive samfunn lokalt og
globalt? Hvordan kan det settes ord på kulturelle
forandringer som følger av globalisering? Hvordan
studere religion? Emnet skal gjennom praktiske øvelser i
kvalitative metoder forberede studentene til å samle inn
data til bacheloroppgaven senere i bachelorgraden og
hjelpe studentene til å analysere den empiriske
kunnskapen i lys av samfunnsvitenskapelig teori. Emnet
gir empiriske eksempler på studier av samfunn, kultur og
religion som faglærerne henter fra egen forskning.
Studenter blir invitert til å delta inn i faglærernes
forskningsprosjekter.
Hovedtemaer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samfunnsfagenes historiske framvekst
Sentrale samfunnsfaglige teoritradisjoner
Religion som samfunnsfaglig fenomen
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Forskningsetikk
Feltarbeid
Studentaktiv forskning

Emnekode: BASAMF 1020
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Stavanger
Undervisningstermin: Høst
Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Undervisningsomfang:
36 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:
12 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
222 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav:

Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•

har kunnskap om samfunnsvitenskapenes historiske tilblivelse og moderne utvikling
behersker et teoretisk begrepsapparat for å forklare sosiale og kulturelle relasjoner og prosesser
har kjennskap til hvordan religion kan studeres med samfunnsvitenskapelige metoder
har grunnleggende kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder
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Ferdigheter:
Studenten
•
•
•

kan reflektere metodisk rundt lokale og globale spørsmål
kan innhente og kvalitetssikre informasjon til bruk i akademiske arbeid
kan planlegge og gjennomføre en feltstudie ved hjelp av kvalitative metoder

Generell kompetanse:
Studenten
•
•

har kunnskap om etiske og verdimessige problemstillinger knyttet til forskning
kan delta i diskusjoner om samfunnsfaglig forsknings relevans og begrensninger

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•
•

Selvstudium
Forelesninger
Gruppearbeid
Feltarbeid
Digital flervalgstest

Obligatoriske aktiviteter
•
•

•

Flervalgstest om informasjonskompetanse.
Planlegging og gjennomføring av et kort feltarbeid med intervju av to personer. Studenten skriver et
essay (2000 ord +/- 10%) der erfaringer fra feltarbeidet diskuteres med metodelitteraturen i emnet. 1
side av transkribert intervjumateriale legges ved.
Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Hjemmeeksamen

Varighet
Tre dager

Vurderingsuttrykk

A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. Karakter blir
gitt på individuell basis.

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kommunikasjon-og-globalt-samarbeidaarsstudium/
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Sosialantropologi
Social Anthropology
Innhold
Sosialantropologi som fag har sitt tyngdepunkt i ikkeeuropeiske 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
samfunnet. Helhetsperspektivet på religion og
samfunnsliv, og idealet om å forstå fremmede kulturelle
verdener innenfra, er sentralt i faget.

Emnekode: BASAMF 1030
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk

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. Det gis en innføring i
dagens kulturelt komplekse Norge, hvor kulturer blandes
mer enn noen gang, og samtidig markeres grenser mellom
grupper tydeligere en tidligere.

Undervisningssted: Stavanger

Hovedtemaer:

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
12 timer

•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturbegrepet, etnosentrisme, kulturrelativisme
Slektskap organiserer samfunnet
Kjønn og alder
Religion og ritualer
Bytte, forbruk og politikk
Kompleksitet og endring
Globaliseringens paradokser
Norsk kultur i det moderne Norge

Undervisningstermin: Høst
Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Undervisningsomfang:
36 timer

Omfang studentstyrt arbeid:
222 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav:

Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•

har kunnskap om andres kulturelle verdener sett innenfra og fått en forståelse av de indre
sammenhenger i samfunnet
har kunnskap om likheter og forskjeller mellom forskjellige samfunn
har kunnskap om sentrale begreper og temaområder antropologer jobber innenfor

Ferdigheter:
Studenten
•
•
•

kan lete etter det unike ved hvert enkelt samfunn og etter fellestrekk ved alle mennesker
kan anvende antropologiske begreper og perspektiver i analysen av konkrete case
kan reflektere omkring globaliseringens utfordringer knyttet til kulturelle fenomener
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Generell kompetanse:
Studenten
•
•
•

har forståelse for hvordan et samfunn er integrert og knyttet sammen
kan utveksle synspunkter med andre med en annen kulturell bakgrunn
kan presentere ulike kulturelle- og samfunnsfenomener utfra et kulturrelativistisk perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•

Forelesninger
Seminarer
Gruppearbeid
Digitale flervalgstester

Obligatoriske aktiviteter
•
•
•

Fire digitale flervalgstester knyttet til en på forhånd bestemt del av pensum. Studentene må bestå
tre av fire tester for å kunne gå opp til eksamen.
Essay (+/- 1000 ord) over oppgitt tematikk knyttet til emnets pensum.
Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Skoleeksamen

Varighet
4 timer

Vurderingsuttrykk

A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Karakter blir gitt på individuell basis.

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kommunikasjon-og-globalt-samarbeidaarsstudium/
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Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier
Studies of African and Asian Religions and Cultures
Innhold
Emnet gir en oversikt over verdens sosiale, kulturelle og
religiøse mangfold eksemplifisert gjennom antropologiske
og religionssosiologiske studier av afrikanske og asiatiske
samfunn. Gjennom møtet med en annen kultur får
studentene førstehånds kjennskap til andre måter å
reflektere over livets store spørsmål - og til andre måter å
organisere dagliglivet på. Gjennom undervisning og studier
etter endt studieopphold vil emnet hjelpe studentene til å
reflektere over egne erfaringer og sette egne opplevelser
inn i en større sammenheng – en sammenheng hvor
forholdet mellom oppfatningen av virkeligheten og
tolkningen av denne står sentralt.

Emnekode: BASAMF 2040
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Stavanger

I emnet inngår et fire ukers heltidsstudium med feltarbeid
og undervisning ved et universitet i et afrikansk eller
asiatisk land. Studieoppholdet er en obligatorisk del av
dette emnet. I løpet av studieoppholdet skal det skrives en
oppgave som må være bestått for å kunne avlegge endelig
eksamen i emnet.

Undervisningstermin: Vår

Hovedtemaer:

Omfang annet lærerstyrt arbeid:
12 timer

•
•
•
•
•
•

Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Undervisningsomfang:
36 timer

Orientalisme
Omfang studentstyrt arbeid:
Postkolonialisme
222 timer
Sentrale aspekter ved afrikansk og asiatisk kulturell
Totalt antall studentarbeidstimer:
praksis
270 timer
Utvalgte perspektiver på religiøs praksis i Afrika og
Progresjonskrav:
Asia
Historisk utvikling i Afrika og Asia
Studiereise til et afrikansk eller asiatisk land med undervisning og feltarbeid

Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•

har kunnskap om orientalisme og postkolonialisme
har kunnskap om historiske prosesser i forholdet mellom vesten og Afrika og Asia
har kunnskap om teoretiske tilnærminger til kultur- og religionsstudier
har kunnskap om metodiske tilnærminger til kultur- og religionsstudier
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Ferdigheter:
Studenten
•
•
•

kan vurdere stereotype framstillinger av afrikansk og asiatisk religion og kultur ved hjelp av faglig
innsikt
kan argumentere for en nyansert framstilling av regionenes rike kulturelle og religiøse tradisjoner
kan anvende antropologiske og religionssosiologiske teorier i analysen av konkrete case

Generell kompetanse:
Studenten
•
•

kan samarbeide og utveksle synspunkter med andre med en annen kulturell bakgrunn
kan presentere sentrale funn fra feltarbeid både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•

I emnet inngår et fireukers studieopphold i et afrikansk eller asiatisk land. Studieoppholdet
inkluderer undervisning ved et universitet/en undervisningsinstitusjon, feltarbeid i et lokalsamfunn
og opplevelser av natur og kultur i det aktuelle landet.
Forelesning
Gruppearbeid
Studentpresentasjon

Obligatoriske aktiviteter
•
•
•

Studietur med obligatorisk deltagelse på undervisning og feltarbeid
Presentasjon av arbeidskravet for resten av klassen
Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Rapport fra feltarbeid i grupper
Skoleeksamen

Varighet
To uker
4 timer

Vurderingsuttrykk

A-F
A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Begge eksamener må bestås for å få godkjent emnet. Rapport fra feltarbeid gis felles karakter for hele
gruppen. Karakteren teller en tredjedel av endelig karakter i emnet. Skoleeksamen gis individuell karakter
og teller to tredjedeler av endelig karakter.

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kommunikasjon-og-globalt-samarbeidaarsstudium/
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Globalisering og utvikling
Globalisation and Development
Innhold
I dette emnet drøftes viktige samfunnsendringer og
utfordringer av global karakter. Emnet gir studentene
oversikt over viktige historiske prosesser som har ledet
fram til dagens situasjon, og har et spesielt fokus på de
globale institusjoner som regulerer samhandling mellom
moderne stater. Viktige fokusområder er utviklingshistorie
samt økonomisk og politisk utviklingsteori som kan
forklare den skjeve fordelingen av materielle ressurser i
dagens globaliserte verden. Hvordan utvikling har blitt
studert og forklart siden 1960-tallet er et sentralt tema.
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. Gjennom å delta i et FN-rollespill får
studentene en praktisk øvelse i global samhandling.

Emnekode: BASAMF 1060
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Stavanger
Undervisningstermin: Vår
Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei

Hovedtemaer:
•
•
•
•
•
•

Utvikling og utviklingsstudier
FNs organisering og bærekraftsmål
Globalisering
Menneskerettigheter
Utdanning og utvikling
Kultur, kjønn og utvikling

Undervisningsomfang:
36 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:
12 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
222 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav:

Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•
•

har kunnskap om historiske globale prosesser
har kunnskap om teoretiske tilnærminger til utvikling
har kunnskap om teoretiske tilnærminger til globalisering
har kunnskap om FN-systemets rolle i dagens politiske virkelighet
har kunnskap om hvordan globalisering påvirker fattigdomsproblematikk, menneskerettigheter og
demokratiutvikling

Ferdigheter:
Studenten
•
•
•

kan diskutere globale og lokale utfordringer knyttet til utvikling ved hjelp av faglige argumenter
kan reflektere omkring globale trenders påvirkning på lokalsamfunn, og lokalsamfunns påvirkning
på globale trender
kan argumentere politisk ut fra ulike perspektiv
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Generell kompetanse:
Studenten
•
•

kan utveksle synspunkter med medstudenter og delta i diskusjoner
kan sette seg inn i andre perspektiver og argumentere ut fra dem

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•

Forelesninger
Rollespill
Gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter
•
•

•

En digital flervalgstest hvor innholdet fokuserer på emnets kunnskapsmål
Kontekstorientert læringsuke (KOL-uke) med obligatorisk deltakelse. Denne uka inkluderer
forberedende undervisning til FN-rollespill, utførelse av rollespillet og skriftlig rapport som fokuserer
på emnets ferdighetsmål.
Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Skoleeksamen

Varighet
4 timer

Vurderingsuttrykk

A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Karakter blir gitt på individuell basis.

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kommunikasjon-og-globalt-samarbeidaarsstudium/

16

Global historie
Global History
Innhold
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 1700 til 2000 i et globalhistorisk
perspektiv, hvor blant annet grenseoverskridende temaer
som økonomiske konjekturer, makt– og dominansforhold,
migrasjon og religiøse endringsprosesser 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.

Emnekode: BASAMF 1010
Antall studiepoeng: 10
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Obligatorisk
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: 1. studieår
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Stavanger
Undervisningstermin: Vår
Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Undervisningsomfang:
36 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:
12 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
222 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
270 timer
Progresjonskrav:

Hovedtemaer:

•
•
•
•

•
•

•

Verdenshistoriske epoker og deres karakteristika fra 1700-tallet til nåtid
Imperiedannelser på ulike kontinenter
Makt, kolonisering og avkolonisering
Økonomiske konjekturer
Religioner på vandring
Migrasjon
Globalt samarbeid mellom nasjoner i nyere tid

Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten
•
•
•
•

har kunnskap om sentrale temaer og problemfelt innenfor fagområdet
har kunnskap om hvordan emnets hovetemaer: makt, økonomi, religion og migrasjon har endret
seg over tid og er bundet sammen fra et globalhistorisk perspektiv
forstår globaliseringen i dagens verden i et historisk perspektiv
har god oversikt over periodisering i verdenshistorien fra 1700-tallet til nåtiden
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Ferdigheter:
Studenten
•
•
•

kan skrive en faglig tekst med historiske refleksjoner over et gitt tema
kan formidle kunnskap om politiske og økonomiske systemforskjeller i ulike deler av verden med et
historisk perspektiv
kan redegjøre for hovedtrekk i den historiske utvikling i Europa, Asia, Afrika og Amerika i de siste
300 år

Generell kompetanse:
Studenten
•

•

har god oversikt over hovedtrekk i den historiske utviklingen av nasjons- og imperiebygging,
kolonisering og avkolonisering, handel og industriell utvikling, religiøse endringer og migrasjon, og
samarbeide i og mellom kontinenter og land i et globalt perpsektiv fra 1700-tallet og frem til nåtiden
kan delta i diskusjoner om politisk, økonomisk og religiøse forhold i dagens globale verden på basis
av historisk kunnskap

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•
•

Forelesninger
Gruppearbeid
Læring i mellomrommet
Digitale flervalgstester
Skriftlig arbeid

Obligatoriske aktiviteter
•
•
•

Digitale flervalgstester
Skriftlig arbeid
Obligatorisk deltagelse i undervisning og basisgrupper, minimum 70%.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Hjemmeeksamen

Varighet
3 dager

Vurderingsuttrykk

A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. Karakter blir
gitt på individuell basis.

Pensumlister finnes på https://www.vid.no/studier/interkulturell-kommunikasjon-og-globalt-samarbeidaarsstudium/
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