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Studieplan 2008/2009

Bachelor i globalisering og utvikling

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180.

Studiets varighet, omfang og nivå

Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad i Globalisering og utvikling (180
studiepoeng).

Innledning

Globaliseringen har gjort verden mindre, men det finnes fremdeles store forskjeller mellom rike og
fattige land. I dette studiet får du gjennom ulike teorier og empiri innsikt som gjør deg bedre rustet til å
forstå både de mer allmenne sidene ved globalisering som prosess, og økt innsikt i hvilke konsekvenser
denne prosessen har for land og enkeltmennesker. Studiet vil fokusere på utvalgte land og regioner i
Europa, Asia og Afrika.

Per i dag tilbys lignende studier ved flere høgskoler og universiteter i Norge

Læringsutbytte

Studentene vil gjennom dette studiet få kunnskap om og innsikt i internasjonale spørsmål allment, samt
spesifikk kunnskap om nord-sør problematikk. I tillegg vil de gjennom studie av utvalgte regioner og
kulturer utvikle innsikt i og respekt for andre kulturer. Et bachelor-studium i globalisering og utvikling
oppfyller høgskolens overordnet målsetning om økt internasjonal satsning og forståelse for
flerkulturelle problemstillinger.

Målgruppe

Målgruppen er alle med generell studiekompetanse som er interessert i internasjonale og flerkulturelle
spørsmål. Studiet forutsetter engelskkunnskaper.

Kompetanse

Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale
bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt samarbeid, undervisning og
journalistikk. Det vil også kunne kvalifisere for stillinger i utenrikstjenesten, i næringslivet og i
offentlig sektor. Fullført studium gir bachelorgrad som kan bygges ut til en Master i utviklingsstudier. 

Opptakskrav fritekst

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I realkompetansevurderingen vektlegges
erfaring med internasjonalt arbeid og engelskkunnskaper
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Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuell veiledning og arbeid i
kollokviegrupper. Bruk av IKT vil være en integrert del av undervisningen. Classfronter vil bli brukt
som kommunikasjonsverktøy mellom lærer og student, samt til innlevering av faglige arbeider og
nettbaserte diskusjoner. For å øke studentenes innsikt vil det som en del av undervisningen i første året
bli arrangert mindre ekskursjoner innenlands og minst en større utenlandsekskursjon. Tidligere har vi
arrangert ekskursjoner til Bosnia, Kina og London. Ekskursjonene gir studentene faglige felles
erfaringer og aktiviserer relevante læringsressurser i samfunnet. Deltakelse på disse ekskursjonene vil
ikke være obligatorisk.

Vurderingsformer

Med utgangspunkt i kvalitetsreformen legges det opp til varierte vurderingsformer, både som
underveisvurdering og sluttvurdering. Disse vil omfatte: skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen,
gruppeoppgaver og individuelle oppgaver. De enkelte vurderingsformene er ulikt vektet, noe som er
spesifisert under hvert emne.

Internasjonalisering

Et semester i den treårige utdanningen gir mulighet for feltstudie i utlandet.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Mulige modeller for BA i Globalisering og utvikling:

Modell 1

6. semester Breddefag

5. semester
valgfritt

Emne

valgfritt

emne

valgfritt

emne

4. semester SG 2011 Feltstudie
SG 2011Feltstudie

 

SG 2011Feltstudie

3. semester
2EXPHIL100 Ex.Phil

 

2EXFAC100 Ex.Fac

 

Breddefag

 

2. semester
SG1041 Nasjon, stat og

etnisitet i Europa

SG1051 Fattigdom, miljø og
utvikling i Afrika SG1061 Ny internasjonal

arbeidsdeling og
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  Asias vekstøkonomier

1. semester
SG1011 Globalisering

og utviklingsteori

SG1021 Befolkning

og ressurser

SG1031 Introduksjon til

natur, mennesker og

utvikling i Afrika

10 studiepoeng
10 studiepoeng 10 studiepoeng

Modell 2

6. semester
SG 2011 Feltstudie

 

5. semester Breddefag Breddefag Breddefag

4. semester
Valgfritt

Emne

Valgfritt

emne

Valgfritt

emne

3. semester
2EXPHIL100 Ex.Phil

 

2EXFAC100 Ex.Fac

 

Breddefag

2. semester
SG1041 Nasjon, stat og

etnisitet i Europa

 

SG1051 Fattigdom, miljø og
utvikling i Afrika SG1061 Ny internasjonal

arbeidsdeling og

Asias vekstøkonomier

1. semester
SG1011 Globalisering

og utviklingsteori

SG1021 Befolkning

og ressurser

SG1031 Introduksjon til

natur, mennesker og

utvikling i Afrika

10 studiepoeng
10 studiepoeng 10 studiepoeng
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SG 1011, 1021 og 1031 er innføringskurs

SG 1041, 1051 og 1061 forutsetter SG 1011, 1021 og 1031

SG 2011 er den avsluttende modul som forutsetter at alle de andre SG-modulene er fullført først.

Ex.Phil og Ex.Fac er obligatorisk i BA i Globalisering og utviklingen. Studentene bestemmer selv når i
studiet de vil ta disse to modulene.

 

Som  kan studentene pr. dato ta følgende emner ved LUNA, Hamar:breddefag

Emner fra KRL:

Religion og samfunn i Kina (10 sp.)

Det 20. århundres filosofi og vitenskapsteori (10 sp.)

Østens religioner og islam i vår tid (10 sp)

Emner fra pedagogikk:

Flerkulturell pedagogikk (3 moduler a 10 studiepoeng hver)

Emner fra engelsk:

Årsenhet engelsk (6 moduler a 10 studiepoeng hver)

 (fem moduler a 10 studiepoeng):Emner fra samfunnsfag

Demokrati og menneskerettigheter i det flerkulturelle samfunn

Norges historie før 1870

Den norske velferdsstaten

Barne- og ungdomssosiologi

Conflict management and field study (Society and Culture)

Andre godkjente breddefag er samfunnsfaglige emner som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi,
geografi, sosialøkonomi og historie. Dette kan tas ved andre universitet eller høyskoler. Studentene må
ha minimum 60 studiepoeng breddefag, og maksimum 30 studiepoeng valgfrie emner. Disse kan
velges på fritt grunnlag De 90 spesifiserte studiepoengene (SG-modulene) i modellen er obligatoriske.

Emneoversikt 
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Emner

   Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Feltstudie/praksisopphold

 30 studiepoeng

Globalisering og utviklingsteori

 10 studiepoeng

Befolkning og ressurser

 10 studiepoeng

Introduksjon til natur, mennesker og utviklingsproblematikk

 10 studiepoeng

Befolkning og ressurser

 10 studiepoeng

Globalisering og utviklingsteori

 10 studiepoeng

Introduksjon til natur, mennesker og utviklingsproblematikk

 10 studiepoeng

Nasjon, stat og etnisitet i Europa

 10 studiepoeng

Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekst økonomier

 10 studiepoeng

Nasjon, stat og etnisitet i Europa

 10 studiepoeng

Fattigdom, Miljø og Utvikling

 10 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1243
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1244
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1238
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1247
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1246
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1237
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1239
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1252
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1242
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1240
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1241
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Fattigdom, Miljø og Utvikling

 10 studiepoeng

Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekst økonomier

 10 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1254
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1256


7 / 23

Emneoversikt

SG 2011 Feltstudie/praksisopphold

Emnekode: SG 2011

Studiepoeng: 30

Språk

Norsk

Forkunnskaper

SG 1011, Sg 1021, SG 1031,SG 1041, SG 1051, SG 1061

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom teoretisk kunnskap og egne erfaringer i et feltstudie av lengre varighet
få innsikt i og forståelse for utviklingsprosesser, andre kulturer og forståelsesformer. Feltstudiet
kan være knyttet til bistandsprosjekter, NGO’er, utdanningsinsitusjoner, sosiale bevegelser eller
lignende

Innhold

· Innføring i samfunnsvitenskapelig metode med spesiell fokus på empiriske feltstudier i
utviklingsland

· Oversikt over forskningsdilemmaer og forsknigsprosessen

· Utvikling av egen problemstilling og undersøkelseopplegg

· Feltstudie og innhenting av empirisk forskningsdata

· Skriving av semesteroppgave

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, individuell veiledning, seminarer og eget feltarbeid
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Vurderingsordning

Studentene skal skrive en semesteroppgave fra feltoppholdet basert på egne empiri knyttet til
teori. Emnes faste og valgfrie pensum skal reflekteres i oppgaven. Muntlig individuell eksamen
etter at semesteroppgaven er godkjent. Det blir gitt en samlet karakter.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1011 Globalisering og utviklingsteori

Emnekode: SG1011

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Studentene skal ha oversikt over de ulike utviklingsteoriene og forsåt grunnlaget for og
fremveksten av disse. Studentene skal kunne analysere og diskuterer den kulturelle og
økonomiske globaliseringen. I tillegg skal studentene kjenne til globale historiske relasjoner
mellom sør og nord, samt fattigdomsutfordringen i verden i dag

Innhold

· En grunnleggende forståelse av begrepet globalisering

· Utviklingsteorier som gir ulike perspektiver på årsaken til fattigdom og ulikhet

· Diskusjon av begrepene utvikling og fattigdom, samt hvordan disse kan måles

· Verdensomfattende bekjempelse av fattigdom

· Utviklingstrender som gjør verden mer differensiert

· Grunnleggende informasjonskompetanse, skriving av faglige tekster samt referanseteknikk

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesninger per uke og 4 temaseminarer

Vurderingsordning

Henholdt til studieplan

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG 1021 Befolkning og ressurser

Emnekode: SG 1021

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Studentene skal kunne anvende kunnskaper om ressurser sammen med demografiske begrep og
teorier til å analyserer sammenhengen mellom befolkningsutvikling og ressursbruk.

Innhold

· Grunnleggende innføring i ressursbegrepet, demografiske begrep og demografiske teorier

· Grunnleggende innføring i global ressurs- og miljøproblematikk

· Trender i verdens befolkningsutvikling

· Sammenhengen mellom befolkningsvekst, levekår og ressurs- og miljøkonflikter

Organisering og arbeidsformer

Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesning per uke
og til sammen 4 temaseminarer

Vurderingsordning

4 timers skriftlig skoleeksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1031 Afrika I Introduksjon til natur, mennesker og
utviklingsproblematikk

Emnekode: SG1031 Afrika I

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om Afrika varierte geografi, samfunn og historie
samt de viktigste utviklingsproblemene kontinentet står ovenfor. Studentene skal kunne anvende
disse kunnskapene til kritisk vurdering av årsakene til dagens situasjon på det afrikanske
kontinent

Innhold

· Grunnleggende trekk ved Afrikas fysiske og politiske geografi

· Innføring i afrikansk historie og kultur

· Viktigste utviklingsutfordringer for Afrika sør for Sahara

Organisering og arbeidsformer

Det gis 3 timer forelesninger per uke

Vurderingsordning

4 timers skriftlig eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG 1021 Befolkning og ressurser

Emnekode: SG 1021

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Studentene skal kunne anvende kunnskaper om ressurser sammen med demografiske begrep og
teorier til å analyserer sammenhengen mellom befolkningsutvikling og ressursbruk.

Innhold

· Grunnleggende innføring i ressursbegrepet, demografiske begrep og demografiske teorier

· Grunnleggende innføring i global ressurs- og miljøproblematikk

· Trender i verdens befolkningsutvikling

· Sammenhengen mellom befolkningsvekst, levekår og ressurs- og miljøkonflikter

Organisering og arbeidsformer

Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesning per uke
og til sammen 4 temaseminarer

Vurderingsordning

4 timers skriftlig skoleeksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1011 Globalisering og utviklingsteori

Emnekode: SG1011

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Studentene skal ha oversikt over de ulike utviklingsteoriene og forsåt grunnlaget for og
fremveksten av disse. Studentene skal kunne analysere og diskuterer den kulturelle og
økonomiske globaliseringen. I tillegg skal studentene kjenne til globale historiske relasjoner
mellom sør og nord, samt fattigdomsutfordringen i verden i dag.

Innhold

· En grunnleggende forståelse av begrepet globalisering

· Utviklingsteorier som gir ulike perspektiver på årsaken til fattigdom og ulikhet

· Diskusjon av begrepene utvikling og fattigdom, samt hvordan disse kan måles

· Verdensomfattende bekjempelse av fattigdom

· Utviklingstrender som gjør verden mer differensiert

· Grunnleggende informasjonskompetanse, skriving av faglige tekster samt referanseteknikk

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesninger per uke og 4 temaseminarer.

Vurderingsordning

Henholdt til studieplan

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1031 Afrika I Introduksjon til natur, mennesker og
utviklingsproblematikk

Emnekode: SG1031 Afrika I

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om Afrika varierte geografi, samfunn og historie
samt de viktigste utviklingsproblemene kontinentet står ovenfor. Studentene skal kunne anvende
disse kunnskapene til kritisk vurdering av årsakene til dagens situasjon på det afrikanske
kontinent.

Innhold

· Grunnleggende trekk ved Afrikas fysiske og politiske geografi

· Innføring i afrikansk historie og kultur

· Viktigste utviklingsutfordringer for Afrika sør for Sahara

Organisering og arbeidsformer

Det gis 3 timer forelesninger per uke

Vurderingsordning

4 timers skriftlig eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1041 Nasjon, stat og etnisitet i Europa

Emnekode: SG1041

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal ha innsikt i- og kunnskap om likhet og variasjon i dagens Europa og i et
historisk perspektiv.

Innhold

· En grunnleggende innføring i Europas geografi, nyere historie og samfunnsutvikling

· Forholdet mellom nasjon, stat og etnisitet i dagens Europa og i et historisk perspektiv

· Forholdet mellom europeiske, nasjonale og regionale identiteter i dagens Europa

· Historiske, økonomiske, sosiale og politiske aspekter ved utviklingen av et nytt og samlet
Europa

· EU som økonomisk og politisk system

· Hvordan EU påvirker norske samfunnsforhold

· En gjennomgang av utvalgte land og regioner i Europa

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.
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Vurderingsordning

Muntlig eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1061 Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekst
økonomier

Emnekode: SG1061

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

SG 1011, SG 1021 , SG 1031

Læringsutbytte

Studentene skal forstå sammenhengene i den globale, kapitalistiske økonomiske økonomien og
vite hvilke aktører som er drivkreftene bak disse prosessene. Studentene skal kunne forklare
hvordan ulike asiatiske staters politikk har påvirket den økonomiske utviklingen i landet.
Studentene skal videre kunne vise hvilke utslag de politiske og økonomiske endringsprosessene
har fått for økonomi, kultur og levekår i utvalgte land i Asia.

Innhold

· Forståelse av verdenssamfunnets økonomi og teorier rundt dette

· Dagens internasjonale arbeidsdeling og fremveksten av denne

· Historiske utviklingstrekk ved utvalgte asiatiske land med fokus på økonomi, politikk og
teknologiske forutsetninger.

· Samfunns- og miljøkonsekvenser ved økonomisk vekst i utvalgte land i Asia.

Organisering og arbeidsformer

2 timer forelesning per uke og individuell veiledning i forbindelse med semesteroppgave

Vurderingsordning

Semesteroppgave, individuell
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Muntlig eksamen , individuell. Det blir gitt en samlet karakter

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1041 Nasjon, stat og etnisitet i Europa

Emnekode: SG1041

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

SG 1011, SG 1021, SG 1031

Læringsutbytte

Studentene skal ha innsikt i- og kunnskap om likhet og variasjon i dagens Europa og i et historisk
perspektiv.

Innhold

· En grunnleggende innføring i Europas geografi, nyere historie og samfunnsutvikling

· Forholdet mellom nasjon, stat og etnisitet i dagens Europa og i et historisk perspektiv

· Forholdet mellom europeiske, nasjonale og regionale identiteter i dagens Europa

· Historiske, økonomiske, sosiale og politiske aspekter ved utviklingen av et nytt og samlet Europa

· EU som økonomisk og politisk system

· Hvordan EU påvirker norske samfunnsforhold

· En gjennomgang av utvalgte land og regioner i Europa

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og seminarer

Vurderingsordning

Muntlig eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1051 Afrika II Fattigdom, Miljø og Utvikling

Emnekode: SG1051 Afrika II

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

SG 1011, SG 1021 og SG 1031

Læringsutbytte

Studentene skal bli i stand til på en kritisk måte å diskuterer forholdet menneske-natur, årsaker
til manglende utvikling og urbefolkningsproblematikk med spesiell fokus på østlige og sørlige
Afrika

Innhold

· Fattigdom og manglende utvikling i Afrika sør for Sahara

· Naturressursforvaltning , lokal utvikling og i Afrika

· Urbefolkning, etniske grupper og konflikter

· Politisk økologi

Organisering og arbeidsformer

2 forelesningstimer i uka og til sammen 4 seminarer

Vurderingsordning

4 timers skriftlig eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1051 Afrika II Fattigdom, Miljø og Utvikling

Emnekode: SG1051 Afrika II

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

SG 1011, SG 1021 og SG 1031

Læringsutbytte

Studentene skal bli i stand til på en kritisk måte å diskuterer forholdet menneske-natur, årsaker
til manglende utvikling og urbefolkningsproblematikk med spesiell fokus på østlige og sørlige
Afrika

Innhold

· Fattigdom og manglende utvikling i Afrika sør for Sahara

· Naturressursforvaltning , lokal utvikling og i Afrika

· Urbefolkning, etniske grupper og konflikter

· Politisk økologi

Organisering og arbeidsformer

2 forelesningstimer i uka og til sammen 4 seminarer

Vurderingsordning

4 timers skriftlig eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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SG1061 Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekst
økonomier

Emnekode: SG1061

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

SG 1011, SG 1021 , SG 1031

Læringsutbytte

Studentene skal forstå sammenhengene i den globale, kapitalistiske økonomiske økonomien og
vite hvilke aktører som er drivkreftene bak disse prosessene. Studentene skal kunne forklare
hvordan ulike asiatiske staters politikk har påvirket den økonomiske utviklingen i landet.
Studentene skal videre kunne vise hvilke utslag de politiske og økonomiske endringsprosessene
har fått for økonomi, kultur og levekår i utvalgte land i Asia.

Innhold

· Forståelse av verdenssamfunnets økonomi og teorier rundt dette

· Dagens internasjonale arbeidsdeling og fremveksten av denne· Historiske utviklingstrekk ved
utvalgte asiatiske land med fokus på økonomi, politikk og teknologiske forutsetninger.

Samfunns- og miljøkonsekvenser ved økonomisk vekst i utvalgte land i Asia

Organisering og arbeidsformer

2 timer forelesning per uke og individuell veiledning i forbindelse med semesteroppgave.

Vurderingsordning

Semesteroppgave, individuell

Muntlig eksamen , individuell. Det blir gitt en samlet karakter

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


