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Bachelorgradsprogram i sosiologi
180 studiepoeng
Tromsø

Studieplanen er godkjent av programstyret i sosiologi ved
Institutt for samfunnsvitenskap den 5. februar 2019

Navn på
studieprogram

Bokmål: Bachelorgradsprogram i sosiologi
Nynorsk: Bachelorgradsprogram i sosiologi
Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in Sociology

Oppnådd grad

Bachelor i sosiologi

Målgruppe

Bachelorgradsprogrammet i sosiologi retter seg mot studenter som
ønsker å kvalifisere seg for arbeid i offentlig og privat virksomhet,
som for eksempel forvaltning i kommune, fylkeskommune og
departement. Faget egner seg også godt som bakgrunn for
organisasjonsarbeid, konsulentvirksomhet, administrasjon,
informasjon og journalistikk.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper
Politiattest

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Skikkethetsvurdering

Ikke relevant

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Ikke relevant

Kunnskaper:
Kandidaten…
• har kunnskap om hvordan det norske og andre samfunn er
bygget opp og fungerer, og skal derigjennom ha utviklet en
kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnet
• har oversikt over ulike metoder for å studere samfunnet,
f.eks. intervjuer, deltakende observasjon, statistiske
undersøkelser, analyser av dokumenter, samt etiske
vurderinger knyttet til forskning og utredning
• har oversikt over sentrale teorier og begreper som kan brukes
til å analysere sosialt liv på ulike nivåer og fra ulike
perspektiver
Ferdigheter:
Kandidaten…
• kan anvende sosiologiske analysemåter i refleksjonen over et
spesifikt tema
• kan tilegne seg kunnskaper på et nytt felt og anvende disse i
arbeid med mindre og større oppgaver
Generell kompetanse:
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Kandidaten…
• kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
• kan jobbe selvstendig og kritisk med en gitt problemstilling
• kan betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver, finne nye
løsninger og vurdere etiske aspekter knyttet til disse
Faglig innhold og
Er du opptatt av hvordan mennesker lever sammen? I
beskrivelse av studiet/ sosiologistudiet vil du lære om samhandling mellom mennesker i
små og store grupper og i samfunnet i stort, både nasjonalt og
globalt. Sosiologi er et utfordrende og spennende studium som gir
studentene nye perspektiver på samfunnet og anledning til å utvikle
sine interesser.
I bachelorgraden i sosiologi kan du lære om samfunnets oppbygging
og virksomhet: om samhold, solidaritet og samarbeid mellom
mennesker, men også om interessekonflikter, dominans og
maktforhold innad i samfunn. Gjennom studiet lærer du hvordan
sosiologer undersøker sosiale relasjoner og institusjoner. Sosial
ulikhet og relasjoner mellom kjønn og mellom etniske grupper er
aktuelle temaer, sammen med for eksempel sosiale institusjoner
som familie, arbeidsliv og utdanning.
Oppbygging av studiet
Bachelorgradsprogrammet i sosiologi består av tilsammen 180
studiepoeng: 80 studiepoeng obligatoriske emner i sosiologi, 20
studiepoeng valgemner i sosiologi, 20 studiepoeng ex.phil. og ex.fac.
og 60 studiepoeng frie valgemner. Programmet tilbyr derved en stor
grad av valgfrihet for den enkelte studenten, samt muligheten til å
fordype seg faglig og tematisk. De obligatoriske emnene på
bachelorgradsprogrammet i sosiologi gir en grunnleggende innføring
i sosiologiske teorier og samfunnsvitenskapelige metoder, og
gjennom emnene på 2000-nivå får studentene en fordypning i teori,
samt at de kan velge et tema som de ønsker å fordype seg i gjennom
bacheloroppgaven. Valgemner sørger for at studentene kan gi sin
utdanningsplan en egen spesiell vinkling.

Obligatoriske emner i sosiologi:
•
•
•
•
•
•
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SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp.)
SOS-1002 Sosiologiens klassikere (10 stp.)
SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid (10 stp.)
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode (10 stp.)
SOS-2001 Sosiologiske analysemåter (10 stp.)
SOS-2002 Bachelorgradsoppgave (20 stp.) eller SOS-2003
Nettbasert bachelorgradsoppgave (20 stp.)

Valgemner:
Sosiologi tilbyr for tiden følgende valgemner under forutsetning av
interesse og tilgjengelige ressurser, endringer kan derfor forekomme:
•
•
•
•
•

SOS-1003 Medisin og samfunn (10 stp.)
SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse
(10 stp.)
SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering (10 stp.)
SOS-1016 Ungdomssosiologi (10 stp.)
SOS-1030 Frivillig arbeid (30 stp.)

Frie valgemner
I bachelorgradsprogrammet i sosiologi kan de sosiologiske emnene
kombineres med for eksempel andre samfunnsvitenskapelige fag,
helsefag eller språkfag. Det anbefales å velge emnegrupper av minst
30 studiepoeng som valgemner.
Følgende studieløp anbefales
•
•
•
•
•

Bachelor i sosiologi med valgemner i engelsk, nordisk m.m.
Bachelor i sosiologi med valgemner i medisin og helse
Bachelor i sosiologi med valgemner i markedsføring og
bedriftsøkonomi
Bachelor i sosiologi med valgemner i statsvitenskap,
politikk og samfunnsforhold
Bachelor i sosiologi med valgemner i psykologi

Studenter som ønsker å jobbe i skoleverket anbefales å legge inn et
undervisningsfag med 60 studiepoengs omfang som frie valgemner.
Studiet gir da undervisningskompetanse i to fag. For å oppnå
kompetanse for lærerstillinger i skolen må man gjennomføre praktisk
pedagogisk utdanning (PPU) etter fullført mastergrad.
For å styrke kompetansen innenfor et sosiologisk felt anbefales det å
kombinere flere emner, også fra andre studieprogram, som gir en
viss fordypning innenfor feltet.
Nettbasert førstesemesterstudium
Det obligatoriske førstesemesteremnet SOS-1012 Kultur, fritid og
frivillig arbeid kan ta som nettstudium på høstsemesteret sammen
med FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert og EXF-0712
Examen facultatum ved HSL-fakultetet – nettbasert.
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Tabell: oppbygging av
studieprogram

Semester 10
10 studiepoeng
studiepoeng
1. sem.
SOS-1012
EXF-0714 Examen
Kultur, fritid
facultatum ved HSLog frivillig
fakultetet
arbeid
2. sem.
SOS-1001 Individ og samfunn

10
studiepoeng
FIL-0700
Examen
philosophicum

Valgemne i
sosiologi (SOS1003 til SOS1016)
3. sem.
SOS-1002
SVF-1050
Valgemne i
Sosiologiens
Samfunnsvitenskapelig sosiologi (SOSklassikere
metode/SVF-1051
1003 til SOSSamfunnsvitenskapelig 1016)
metode - nettbasert
4. sem.
Frie valgemner eller internasjonal utveksling
5. sem.
Frie valgemner eller internasjonal utveksling
6. sem.
SOS-2001
SOS-2002 Bachelorgradsoppgave/SOSSosiologiske
2003 Nettbasert bachelorgradsoppgave
analysemåter
Undervisningen består av forelesning, seminarer, gruppediskusjoner,
praksis og veiledning. Mange emner består av en kombinasjon av
forelesninger og seminarundervisning. Det legges vekt på
studentaktivitet i form av diskusjoner, oppgaveløsning, muntlige
fremlegg og praksislæring.

Undervisnings-,
lærings- og
vurderingsformer

I enkelte emner gis det veiledning i forbindelse med
hjemmeoppgaver eller arbeidskrav. Undervisningsform og omfang er
nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Vurderingsformer
Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, skoleeksamen
og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve
studentene i forskjellige typer kunnskap og gi dem ulike ferdigheter.
Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin kompetanse i både
skriftlig og muntlig presentasjon og til å fremstille sin kunnskap på
ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at
studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet,
brukes hjemmeeksamen og muntlig prøve til å teste fordypning i
faglig innhold. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte
emnebeskrivelsene.
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Obligatoriske arbeidskrav er lagt inn i undervisningen i de emnene
hvor eneste eksamensform er hjemmeoppgave. Arbeidskravet må
være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem
trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte
emnebeskrivelser.

Relevans

Studieprogrammet er relevant for en rekke yrker som har det til
felles at de krever en kombinasjon av kritisk-analytiske evner,
selvstendighet og forståelse for samspillet mellom mennesker og
grupper på ulike nivåer i samfunnet. Mer konkret dreier det seg om
jobber som utreder eller saksbehandler i kommune eller fylke, stat
eller i ulike interesseorganisasjoner eller som
kommunikasjonsrådgiver, journalist eller konsulent i privat sektor.
Sosiologi kan også inngå som del av lektorutdanning, trinn 8-13.
I undervisning og veiledning knyttes det ofte kontakt med
arbeidslivet gjennom besøk til og noen ganger også praksis i
bedrifter og organisasjoner. På forelesninger gis det gjerne
eksempler på hvordan sosiologi brukes i arbeidslivet
Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier gjennom en MA i
sosiologi.

Arbeidsomfang

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i
uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og
selvstudium.

For masteroppgaver/
selvstendig arbeid i
mastergradsprogram
Undervisnings- og
eksamensspråk
Internasjonalisering
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Undervisnings- og eksamensspråk er norsk

Sosiologi er et internasjonalt fag, og studentene blir kjent med den
internasjonale forskningsfronten under hele studieprogrammet. Det
empiriske hovedfokuset er på det norske samfunnet og den norske
samfunnsmodellen. Internasjonale tema diskuteres også. Deler av
pensum på de fleste emnene er engelsk, og studentene møter
ledende internasjonale teorier og metoder på alle nivåer i studiet.
Studentene har også muligheten til å møte internasjonale
gjesteforelesere og gjesteforskere. For tiden foregår all undervisning
på alle emner på norsk.

Studentutveksling

Delstudier i utlandet gjør at studentene er ekstra attraktive på
arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir et økt læringsutbytte, bedre
språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
Bachelorgradsprogrammet i sosiologi har utvekslingsavtaler med
utenlandske universitet (bl.a. ved Berkeley), hvor man tar emner som
skal godkjennes som del av studiet etterpå. I dette studiet anbefales
det å reise på utveksling i fjerde eller femte semester.
Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan
tilby. Før utreise må man ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at
faglærer hjelper studenten å velge emner som kan godkjennes som
del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søker man om etter at
oppholdet er over, og etter at man har fått dokumentasjon på bestått
eksamen i de anbefalte emnene. For oppdatert oversikt over hvilke
universitet dette gjelder, vises det til UiTs nettside om
internasjonalisering, eller at man tar kontakt med internasjonal
koordinator.
Ikke relevant

Praksis

Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig
Kvalitetssikring

Administrativt ansvar: Institutt for samfunnsvitenskap ved Fakultet
for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
Faglig ansvar: Programstyret for sosiologi
Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i
studieprogrammet evalueres minimum en gang i løpet av
programperioden. Emneevaluering består av både student- og
faglærers evaluering.

Andre bestemmelser
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