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KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10 stp/ECTS)
Studieprogram

Emne
Eksamen

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Halvårsstudium i konflikttransformasjon (30 stp/ECTS)
KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10
stp/ECTS)
Studenten skal:
• skrive en oppgave på 3000 ord som bygger på analyse og
drøfting av en konflikt. Studentene tar utgangspunkt i en
konflikt de kjenner fra eget liv eller media og beskriver
den aktuelle konflikten. Det skal redegjøres for
synspunkter fra begge parter i konflikten. Deretter
analyseres konflikten og oppgaven avsluttes med en
drøfting av hvordan konflikten kan håndteres med
utgangspunkt i teori. 100%. A-F.

Emnebeskrivelse
Emnet går i dybden på konfliktforståelse i et moderne samfunnsperspektiv. Konflikter på ulike nivåer
blir sammenlignet og analysert for å identifisere felles trekk og muligheter for konflikttransformasjon.
Gjennom ulike konfliktmodeller og analyse vil emnet belyse konflikters grunnleggende dynamikk
gjennom eskalering og de-eskalering. I forståelse av konflikters natur ligger det viktig kunnskap om
hvordan konflikter kan transformeres. Emnet undersøker hvordan konflikter i dagens samfunn
transcenderer nasjonalitet, etnisitet, religion og ideologi. Emnet belyser hvordan migrasjon,
tradisjonelle medier og sosiale medier er viktig for å forstå hvordan lokale og globale konflikter henger
sammen.
Læringsutbytte
Kunnskaper
Studiet skal gi…
•
•
•

bred kunnskap om konflikters egenart. Dette inkluderer kunnskap om ulike faser og sykluser i
en konflikt og kjennskap til ulike typer av konfliktdynamikk på mikro og makronivå.
god kjennskap til grunnleggende konfliktteoretiske modeller, metoder og verktøy for
konstruktiv inngripen i faktiske konflikter og til årsaksanalyse av konflikter.
kunnskap om konflikters årsaker og ringvirkninger lokalt og globalt.

Ferdigheter
Studiet skal gi…
• evne til effektivt kommunikasjon og dialog med annerledes tenkende.
• evne til å kartlegge konflikter og foreslå eller gjennomføre tiltak som de-eskalerer konflikten.
Generell kompetanse
Studiet skal gi…
•
•

deltageren en god forståelse av konfliktdempende kommunikasjon, empatisk lytting og
dialog.
økt bevissthet om egen og andres væremåte i konfliktsituasjoner der de selv er del av
konflikten.

Undervisningsform
Det vil være ulike læringsformer med forelesninger, dialog, refleksjoner i plenum, samt gruppeøvelser.
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