Kursplan for
Forberedende kurs for studenter som reiser til Sør.
For studenter ved fakultetene SAM, HF. LUI
Høgskolen i Oslo og Akershus

Kurset er obligatorisk for studenter som skal reise ut i prosjekt eller
praksis til land i Sør.
Tilstedeværelsen må være på over 80% for å få kursbevis.
Det kreves tilstedeværelse på første og siste kursdag.

1. Målsetting for kurset
 Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i de utfordringer man står
når man forflytter seg fra en kultur til en annen.
 Studentene skal forberede seg på ansvar og faglige oppgaver i et annet
land, samt bevisstgjøre seg i forhold til endringer i egen rolle.
 Studentene skal bevisstgjøre seg i forhold til egne holdninger og tanker i
møter med mennesker i andre land.
2. Tema
 Fattigdom som del av menneskers daglige liv og hvordan denne skaper
rammer for valg- og utviklingsmulighetene til folk.
 Identitetshåndtering, rollebevissthet, yrkesetikk, samt skikk og bruk.
Temaet er rettet mot det å være en profesjonsutøver som representerer
HiO i møte med mennesker i andre deler av verden. Her kommer vi også
innom ulike typer av identitetsforståelser og konsekvenser av dette.
 Sosiale velferdssystemer i Sør. Her ser vi på hvordan disse skaper
rammer rundt og trygghet i folks daglige liv. Det legges særlig vekt på
betydningen av slektskap og annet sosialt nettverk. Videre skisseres ulike
staters og bistands- og hjelpeinstansers rolle og konsekvenser av dette.
 Ulike måter å forstå årsaker til sykdom. Her beskrives ulike
sykdomsunivers og hvordan forståelsen av årsakssammenhenger kan
påvirke medlemmene av ulike samfunn. Vi ser på hvilke konsekvenser
dette kan få for folks daglige liv. Hiv og Aids er et eksempel på hvordan
myter og realiteter kan sprike. Det gis også en kort gjennomgang av de
vanligste tropiske sykdommene og forebygging av disse.
 Ytringsfrihet. Temaet drøfter ytringsfriheten som et gode, men også som
en fare for medlemmene i enkelte samfunn.
 Informasjonsinnhenting og gruppeprosesser. Ulike sider ved det å
skaffe seg informasjon drøftes for å kunne utføre den oppgaven eller
praksisen studentene har. Videre hvordan gruppene tar valg i prosessen og
mulige konsekvenser disse valgene kan ha.
3. Fremdrift /Struktur
Studiet utgjør til sammen 15 skoletimer bygget opp på 5 ettermiddagssamlinger
onsdager fra kl.15.30-18.15.

Kursbevis.
Det vil bli utstedt kursbevis fra LUI til deltagere.
Litteratur
Kurset har ingen pensumliste, men det ligger en link til relevant litteratur på
hjemmesiden.
Med forbehold om endringer

