
Utkast til nytt programkart SV – lektorprogram sosiologi, basert på modell 1 i rapporten frå 

prosjektgruppen for redesign 

1. semester, haust: 

a. SOS100B Innføring i sosiologi (10 stp.) 

b. PEDA120 Skulen og lærarrolla (10 stp.) med integrert praksis 10 dager 

c. Innføringsemne i fag 2 (10 stp.) 

 

2. semester, vår: 

a. SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori (15 stp.) 

b. MET102 Samfunnsvitenskapelig metode  

(eller alternativt SOS101 10stp., to metodeemner på 10 stp. hver) 

3. semester, høst: 

a. SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring (10 stp.) eller evtl. SOS113-L 

b. Emne i fag 2 (10 stp.) 

c. SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1 (10 stp.) med integrert praksis 10 dager 

 

4. semester, vår: 

a. Emner i fag 2 (30 stp.) 

b. Mulig å reise på utveksling 

 

5. semester, høst: 

a. EXPHIL (10 stp.) 

b. PEDA121 (10 stp.) 

c. Fagdidaktikk fag II (10 stp.) 

d. LAPRA101 – langpraksis i 35 dager (emneansvaret hos Lektorsenteret) 

 

6. semester, vår:  

a. SOS201-L (nytt L-emne) Sosiologisk forskning: teori og metode (10 stp.) 

b. Et nytt L-valgemne Utdanning, ungdom og uliket (10 stp.) eller SOS113-L Velferd og 

ulikhet (10 stp.) (må da gå om våren!) 

c. Bacheloroppgave fag 2 (10 stp.) 

 

7. semester, høst: 

a. SOS304 Metode – kvalitative tilnærminger (10 stp.) 

b. SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner (10 stp.) 

c. SOS303 Metode – statistisk analyse (10 stp.) 

 

8. semester, vår: 

a. PEDA122 (10 stp.) 

b. SAKDI301 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 (10 stp.) 

c. SOS340 Prosjektutvikling (10 stp.): eller 5 stp. L-prosjektutvikling pluss 5 studiepoeng 

mini-lektortilpasset-valgemne 

d. LAPRA102 – langpraksis 35 dager (emneansvaret hos Lektorsenteret) 

 

9. og 10. semester: SOS360 Masteroppgave (60 stp.) 

 



 

Løpet til de som tar sosiologi som fag 2: 

1. semester, høst:  

SOS100B (10 stp.) 

3. semester, høst: 

 SOS103-L eller SOS105-L eller SOS113-L 

4. semester, vår:  

a. SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori (15 stp.) 

b. MET102 samfunnsvitenskapelig metode  

(eller alternativt SOS101 10stp., to metodeemner på 10 stp. hver) 

5. semester, høst:  

 SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1 (10 stp.) 

6. semester, vår:  

 Bacheloroppgave i sosiologi (10 stp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program/ 

studieretning 

  

Semester 

 

Emne 

(tal på studiepoeng) 

Praksis  

(tal på dager) 

5. studieår 

10. semester Master-

oppgåve (30) 

    

9. semester (H) Master-

oppgåve (30) 

    

4. studieår 

8. semester SOS340 

Prosjektutvik

ling (10) 

 SAKDI301 

(10) 

Pedagogikk 

(10) 

35 

7. semester (H) SOS304 (10) 

SOS302 (10) 

SOS303 (10) 

    

3. studieår 

6. semester 

(utanl.) 

SOS201-L 

(10) 

Nytt L-

valgemne 

(10) 

Fag II (10)    

5. semester (H) Ex.phil. (10)  Fagdidaktikk 

fag II (10) 

Pedagogikk 

(10) 

35 

2. studieår 

4. semester Fag II (30)     

3. semester (H) SOS103-L 

(10) ELLER 

SOS113-L 

(10) 

Fag II (10) SAKDI101 

(10) 

 10 

1. studieår 

2. semester (V) SOS101 (15) 

MET102 

(15) 

    

1. semester (H) SOS100B 

(10) 

Fag II (10)  Pedagogikk 

(10) 

10 

 

 

 

 

Til høyringspørsmål 2 

Prosjektgruppa føreslår at fagdidaktikk og pedagogikk held fram som eigne emne, og at dei blir 

fordelt på følgjande måte:  

Semester  Profesjonsemne for 

MN  

Profesjonsemne for  

HF og SV  

Praksisdagar for MN, HF og SV  

8. sem  

(vår)  

• 10 stp. pedagogikk  

• 20 stp. fagdidaktikk  

• 10 stp. pedagogikk  

• 10 stp. fagdidaktikk (fag I)  

35 dagar  



5. sem  

(haust)  

• 10 stp. pedagogikk  

• 10 stp. 

fagdidaktikk/lektortilp

assa emne  

• 10 stp. pedagogikk  

• 10 stp. fagdidaktikk (fag II)  

35 dagar  

3. sem  

(haust)  

• 10 stp. 

fagdidaktikk/lektortilp

assa emne  

• 10 stp. fagdidaktikk (fag I)  10 dagar  

1. sem (haust)  • 10 stp. pedagogikk  • 10 stp. pedagogikk  10 dagar  

 

 

   

 

 


