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Årsplan for Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 2009 

 

INNLEDNING 
Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for 
instituttet i 2009, samt å konkretisere planene. Til å begynne med er det ønskelig å 
ta for seg det som er nytt for 2009. De mål vi satte oss 2008 kommenteres dog 
fortløpende, for å vise hva vi fått til og hva vi arbeider videre med også i år. Mål fra 
tidligere årsplaner og som vi fortsatt arbeider for, tas opp helt til slutt. Fakultetets 
årsplan har vært en viktig premiss for arbeidet med årsplanen for 2009.  

 Det er fire saker som vil være særlig i fokus på instituttet i 2009: 

1. Evalueringen av vårt miljø. Den av NFR initierte nasjonale evalueringen av 
både sosiologi og samfunnsgeografi som startet høsten 2008 og avsluttes 
2011, vil innebære satsinger både fra ledelse og ansattes side. Vi ser 
evaluerinsgprosessen som en anledning til en forsterket fokusering og 
konkretisering av det mål vi satte oss allerede i forrige årsplan; 
“Synliggjøring, fremheving og videreutvikling av instituttet som det 
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2. forskningsinstitutt det egentlig er – i våre egne, studentenes og omverdens 
øyne”. 

3. Organisering av undervisningen og planleggingen av denne ut fra instituttets 
forskningsprofil, slik at det blir en tettere kobling mellom forskning og 
undervisning. På denne måten vil det være mulig å oppnå synergieffekter 
innenfor både forskning (mer planlagt tid, samt anspore til forskning og 
publikasjoner) og undervisning (bedre kvalitet, økt gjennomstrømming og 
økt rekruttering til master og ph.d.). Dette er en punkt vi har med fra forrige 
årsplan og et arbeid vi er godt i gang med, men hvor en del gjenstår. 

4. Miljøtiltak. Utover å tenke at miljøtiltak skal være en viktig dimensjon ved all 
vår aktivitet; undervisning og forskning, vil vi også sette i gang spesielle 
aktiviteter med dette i øyemed. 

5. Sammenhengende tid til forskning. Instituttet vil arbeide for at 
vitenskapelige ansatte skal få mer sammenhengende tid til forskning. 
Medarbeidersamtalene vil bli brukt til å finne ut hvordan forholdene kan 
legges til rette for å få dette til for den enkelte. 

 



Årsplan 2009                                           Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi                                            03.03.2009  

 

  3 

UNDERVISNING 

Nye mål fra 2009 
 

1. Mål: Arbeide frem en type studieløp på BA- graden i sosiologi med henblikk 
på å gjøre det lettere for studentene å velge kurs, muliggjøre spesialisering og 
rekruttering til - og ytterligere spesialisering - på MA-nivået. En slik satsning 
muliggjør også at kursutbudet kan reduseres. 
 Det ble høsten 2008 nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra de 

forskjellige kjerne- og undervisningsområdene i sosiologi som skulle 
utarbeide et forslag til studieløp for respektive område. Et forslag vil bli 
lagt frem for staben tidlig i 2009, vil kunne gjennomføres tidligst fra og 
med høsten 2009. 

2. Mål: Å justere de enkelte kursene på MA-nivå i samfunnsgeografi med 
endringer i studieplanen. 

 På samfunnsgeografi har man i 2008 slått sammen de fem 
kjerneområdene til to; Utvikling, politikk og miljø, samt By- og 
regionutvikling, for å få til samarbeid i både forskning og 
undervisning og derved spare ressurser. Det er vedtatt endringer i 
MA- programmet med virkning fra høsten 2009. 

3. Mål: styrke internasjonalisering. Virkemidler:  
 Oppfordre og underlette for flere av våre egne programstudenter å 

reise ut. 
 Opprettholde de gode kurs vi har for utenlandske studenter men 

prøve å få disse studentene mer integrert i program- og 
studentmiljøet. De er en ressurs vi kunne brukt mer. 

Mål fra 2008 – kommentarer og oppfølgingsarbeid 
 

1. Mål: Undervisningsgrupper innenfor kjerneområder for forskning med 
henblikk på å forbedre langsiktig planlegging og sammenhengen mellom 
forskning og undervisning, og mellom bachelor- og masternivå. 
 
Da staben, særlig på sosiologi, ikke viste begeistring for en formalisering av 
undervisnings- og forskningssamarbeid, har ledelsen valgt å legge forholdene 
tilrette og støtte – også økonomisk, f. eks. i form av “områdesstøtte” - et slikt 
uformelt samarbeid koblet til områdene. Og et slikt samarbeid eksisterer nå 
også i praksis – på litt forskjellige måter - på så godt som alle områder. Vi tror 
at dette er veien å gå og legger opp til at man skal la seg inspirere av 
hverandre så at vi på sikt får til en bedre planlegging og samordning av 
undervisning og forskning. 
 

2. Mål: Lansere en modell på masternivå der studentene tilbys en sterkere grad 
av spesialisering. 
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Dette har vi fått til i begge fagene. På sosiologi tilbys nå studentene et løp 
koblet til våre kjerneområder som innebærer at de tar teorifordyping, 
temaspesialisering og oppgaveseminar innenfor det kjerneområde de skal 
skrive oppgave på. Dette blir en type studieretning. 
 
For samfunnsgeografi har vi søkt å opprettholde muligheten for 
spesialisering, samtidig som det er reduksjoner i antall kurs som tilbys på 
MA-programmet i høstsemesteret. 
 

3. Mål: Ny mastermodell for å øke gjennomstrømmingen og å forbedre 
tidsplanleggingen for instituttets tilsatte. 
 
Dette har vi også fått til for begge fagene og det starter opp som planlagt. For 
sosiologi forventes modellen presentert ovenfor også å påvirke 
gjennomstrømmingen i positiv retning. En innskjerping av 
veiledningskontrakten på sosiologi (f. eks. med et minimum antall 
veiledningsmøter og at veiledningen skal avsluttes innenfor normert tid) 
forventes også påvirke gjennomstrømmingen positivt.  
 
For begge fag er det gjennomført trekk i studierett for MA-studenter som 
ikke er ferdige i løpet av åtte semestre. 
 

4. Mål: Omorganisering av sensurordningen på sosiologi med henblikk på å 
redusere kostnader. 
 
Dette har vært utredet i 2008 og ble tidlig i 2009 bli lagt frem for  beslutning i 
programrådet i sosiologi.  

Sluttkommentar: I begge fagene har vi arbeidet med å samordne og kutte i 
undervisningstilbudet for å spare ressurser, ikke minst personell, men også for å 
profilere våre områder og få til koblingen mellom undervisning og forskning bedre. 
Vi har også fått til noe undervisningstilbud på tvers av faggrensene (f. eks. kvalitativ 
metode på BA-nivå), som ikke bare gir økonomiske, men også miljømessige 
gevinster. Her har vi altså kommet langt på vei, ikke minst takket være stabens 
innsats og samarbeidssvilje. 
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FORSKNING 

Nye mål fra 2009 
 
Mål: Å bruke evalueringsprosessen for å synliggjøre og profilere instituttet som 
forskningsmiljø 

 Utvikle en mal for CV på engelsk for de ansatte som de oppfordres til å bruke. 
 Utvikle en mal for hjemmesiden. Informere og hjelpe til med å få lagt ut full-

tekst lenker til egne publikasjoner, m.m. 
 Fastsette (årlig) dato for når de ansattes hjemmeside og CV skal være 

oppdatert, og tilby de ansatte hjelp med dette om så trengs. 
 Utvikle en “Institutt-CV” hvor instituttets forskningsstimulerende aktiviteter 

presenteres (Gjesteforskerordning, instituttseminar, kjerneområdesstøtte, 
instituttets støtteordninger i samband med forskningssøknader, m.m.). 

 Få gjort og lagt ut presentasjoner av våre forskere og deres prosjekter, på 
engelsk på nettet. I form av tekst, men også eventuelt i form av lyd- og 
videoopptak. 

 Frokostseminar. Samfunnsgeografene starter i 2009 en serie frokostseminar 
for å synliggjøre faget og forskning i dette. 

Mål fra 2008 – kommentarer og oppfølgingsarbeid 
 

1. Mål: Bedre kobling undervisning og forskning. 
 Vi har fått til økt aktivitet når det gjelder å initiere, stimulere til og 

formidle studentprosjekter på masternivå og kjerneområdene blir nå 
brukt mer systematisk til å foreslå veiledere for masterstudenter. 

 Samarbeidet med studentene for å få til aktiviteter som synliggjør 
instituttet som forskningsinstitutt har bland annet resultert i serien 
“Møt din professor”(med oppstart høsten 2008). Det er en serie 
seminarer hvor sosiologi studentene blir mer kjent med 
vitenskapelige tilsatte som forskere og dermed også instituttet som 
forskningsinstitutt. Dette har også til hensikt å bidra till 
rekrutteringen til masterstudiet i sosiologi. På samfunnsgeografi 
planlegges nå et motsvarende tiltak “ Lunsj med….”, med oppstart 
våren 2009. 
 

2. Mål: Bruke kjerneområdenes undervisningsgrupper som miljøer for 
forskningsstimulering. 

 I 2008 satte vi av midler til miljøstøtte til kjerneområdesvirksomhet 
(maks 40.000/område). Dette vil vi fortsette med i 2009 da 
reaksjonene fra de ansatte er at slike midler har bidratt til 
konsolideringen av områdesgruppene – om enn de ikke er formalisert 
som undervsiningsgrupper i tråd med forrige årsplan. Å integrere 
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stipendiatene bedre i områdesgruppene er imidlertid et arbeid som 
gjenstår og som det fremstår som viktig å arbeide mer med i 2009. 
 

3. Mål: Synliggjøre de ansattes forskningsvirksomhet. 
 Vi har fått til det mål vi her satte oss i 2008; å utvikle en modell hvor 

tilsattes vitenskapelige produksjon på en enkel måte kan legges ut 
med fulltekstlenker på instituttets hjemmesider. Det ble lagt ut en 
“kokebok” for hvordan man skal gå frem på våre ansattesider. Alle vit. 
tilsatte ble også i 2008 tilbudt hjelp og opplæring.  I 2009 kommer vi 
til å følge opp dette arbeidet – ikke minst innenfor evalueringen av 
våre fag – for å få med de som ennå ikke er kommet i gang, men også 
for å se til at de som en gang fått gjort det fortsetter med det. 

 Satsingen på fulltekstlenker medfører også en betydelig økonomisk  
(og miljømessig) gevinst da det reduserer behov for opptrykk i 
kompendier. Og i arbeidet med å få lagt ut fulltekst bør derfor 
pensumtekster prioriteres, da dette vil gi en økt tilgjengelighet for 
studenter med funksjonsnedsettelser. 
 

4. Mål: Å støtte forskningsvirksomhet - og initiativ på instituttet, også utenom 
kjerneområdene. 

 Instituttet vil i 2009 utvikle en ”pakke” med momenter som sikter til å 
bistå ansatte som skal søke eksterne forskningsmidler. En slik ”pakke” 
vil bl. a. inkludere følgende momenter; mandagslunsj hvor en fra NFR 
kommer og forteller om viktige ting ved kommende utlysninger, 
samling av de som skal søke til møte for gjennomgang av tidsplan og 
den støtte som instituttet kan yte (budsjett, utfylling av skjema, 
språkvask m.m.). 

 Instituttet vil også i 2009 bruke ”småforskmidler” til å stimulere til 
forskningsaktivitet også utenfor kjerneområdene. Dermed vil det 
alltid være mulig å utvikle nye områder, som vil kunne bli fremtidige 
kjerneområder. 
 

5. Mål: Å stimulere til tiltak som bidrar til undervisnings- og 
forskningssamarbeid på tvers av instituttets avdelinger. 

 Vi har i 2008 ikke lyktes med å utvikle et kurstilbud i fellesskap rundt 
temaet ”By”, tenkt å inngå som en del av våre studieretninger. Men vi 
har fått til et felles pensumprosjekt med arbeidstittelen “Metodene 
våre”. Hensikten er her at våre vitenskapelige ansatte ut fra egen 
empirisk forskning skal behandle et spesifikt metodespørsmål. Mer 
enn halvparten av våre fast vitenskapelige ansatte er nå med på 
prosjektet og vi har avtale med universitetsforlaget om 
bokutgivelsehøsten 2009/våren 2010. Boken er tenkt å kunne 
fungere som pensum for den planlagte obligatoriske BA-oppgaven på 
sosiologi, men også som “tilleggspensum” både på metodekurs og 
tematiske kurs på både BA- og MA- nivå i begge fagene. Selve 
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bokprosessen med heldagsseminarer og diskusjon av hverandres 
forskning fungerer i aller høyeste grad som miljødannende. 

 Høsten 2009 startet vi månedlige mandagslunsjer for å få til et felles 
møtested hvor saker som er viktige for begge disiplinene kan tas opp i 
en mer uformell sammenheng. Dette fortsetter vi med i 2009.  

Miljøtiltak 
 

1. Mål: Å samle staben på tvers av fag og type av arbeids- og stillingskategori 
for at vi skal bli kjent med hverandre – og det vi arbeider med - og med de 
utfordringer men også muligheter vi står fremfor. 

 Instituttlunsj en mandag i måneden. Dette tiltak startet vi opp med 
høsten 2008. På hver lunsj står et tema i fokus – ofte med invitert 
innleder – men det er også avsatt tid for presentasjon av nye 
medarbeider og nye bokpublikasjoner ved instituttet. 

 Instituttseminar. Vi fortsetter vårt felles instituttseminar hver måned. 
 Stabsmøter 2-3 pr. semester, hvor temaet alternerer mellom 

forskning og undervisning. 
 Jul- og sommerseminar med påfølgende fest.  

 
2. Mål: Å ta hånd om nyansatte og få dem integrert i miljøet.  

 Vi satser på en ordning hvor alle nytilsatte får møte kontorsjef og 
instituttleder så snart de begynner. Deretter vil den nytilsatte bli 
presentert for den øvrige staben via en e-post og ved førstkommende 
mandagslunsj. Stipendiater får i tillegg en “fadder” blant de andre 
stipendiatene. 

 Nytilsatte i vitenskapelige stillinger skal også få særlig oppfølging i 
etablering av gode nettverk og direkte tilbakemelding i forhold til 
undervisning og forskning. Dette er en målsetting vi har med oss fra 
tidligere år. 
 

3. Mål: Styrke og tydeliggjøre vår personalpolitikk. 
 Å ha en aktiv personalpolitikk er en målsetting som har blitt angitt i 

tidligere årsmeldinger. Følgende elementer har da blitt nevnt: 
 Det skal stilles tydelige forventninger til alle ansatte om 

kvalitet og omfang innen undervisning og forskning. Det vil bli 
etterstrebet å gi de ansatte tilbakemelding om hvordan disse 
forventningene oppfylles. 

 Instituttet skal individuelt tilrettelegge arbeidsforholdene for 
den ansatte, og de ansatte skal i den grad det er mulig gjøre det 
de er best til, men instituttets samlede behov må prioriteres. 

 Svikt i forhold til forventninger skal følges opp. 
 Ansatte bør gis anledning til å utvikle og holde ved like gode 

interne og eksterne nettverk. 
 Nytt av året er at vi spesifiserer et virkemiddel for å få dette til; 
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 Medarbeidersamtaler – hvor de ovenstående punkter vil bli 
fokusert på - vil bli tilbudt alle faste vitenskapelige ansatte, 
samt post.doc, i løpet av 2009. Ved disse samtalene kommer 
utenom instituttleder, også undervisningsleder for respektive 
fag, å ta del ved den del av samtalen som berører 
undervisningssituasjonen.  
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ØVRIGE MÅL FRA TIDLIGERE ÅR SOM VIDEREFØRES – kommentarer og 
oppfølgningsarbeid 

UTDANNING 
 

1. Mål: Sikre kvaliteten ved studieprogrammene og emneporteføljen. 
 Arbeidet med å sikre kvaliteten ved studieprogrammene fortsetter. I 

begge fagene har det i 2008 vært gjennomført programevalueringer 
på både BA- og MA-nivå. Disse kommer til å bli fulgt opp i 2009. For 
sosiologi innebærer det på BA-nivået at det vil bli et obligatorisk 
tilbud om skrivekurs i forbindelse med bacheloroppgaven. Og det 
arbeides med et forslag om at bacheloroppgaven skal gjøres 
obligatorisk for alle programstudenter. På MA-nivået i sosiologi vil 
man i tilegg til å følge opp den nye modellen med prosjektseminar 
allerede i første termin, tettere kobling mellom kjerneområde, kurs og 
oppgavetema, også i 2009 prøve ut en ordning med obligatoriske 
framlegg og opposisjoner i perioden med oppgaveskriving.  
Studiekvalitetsrapporten for samfunnsgeografi er fortsatt under 
utarbeidelse, men vil følges opp på lik linje med hva som gjøres for 
sosiologi.  

 Vedrørende emneporteføljen arbeider vi som tidligere nevnt innenfor 
både sosiologi og samfunnsgeografi med å utarbeide studieløp på 
både BA- og MA-nivået. 

 

FORSKNING 
1. Mål: Opprettholde et høyt publiseringsnivå generelt, samt øke andelen 

internasjonale publikasjoner. 
2. Mål: Konsolidere arbeidet med å etablere en enda mer bevisst 

forskningsprofil ved instituttet.  
 Instituttet vil videreutvikle den eksisterende gjesteforskerordning. 
 Instituttet skal videreføre arbeidet med å skaffe eksterne midler for 

stipendiater innen instituttets kjerneområder. 
3. Mål: Opprettholde volum og kvalitet samt øke gjennomstrømning i 

forskerutdanningen.  
 For å bedre gjennomstrømningen skal stipendiater innen 

forskerutdanningen knyttes nært opp til kjerneområdene og 
prosjekter som fast ansatte ved instituttet arbeider med. 

 Instituttet vil videreføre innsatsen i forhold til faglig oppfølging av 
både interne og eksterne stipendiater med sikte på at flere kan 
gjennomføre på normert tid. 

 Kontakten med interne og eksterne veiledere skal styrkes. 
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 Det skal lages en veilederhåndbok som bl. a. vil være en støtte for 
veilederne i arbeidet med å øke gjennomstrømningen.    

 Instituttet vil drive systematisk og langsiktig planlegging av kurs på 
PhD-nivå, bl. a. gjennom å arrangere egne kurs, samarbeide med 
andre universitetsinstitutter og kartlegge tilbud internasjonalt. Pga 
nedgang i opptaket og variasjon i stipendiatenes interessefelt og 
tilnærminger, vil det legges større vekt på eksterne kurs.    

 Instituttet vil fortsette å styrke og videreutvikle designseminaret som 
en seminarrekke stipendiatene følger gjennom hele stipendperioden. 

 Instituttet vil fortsette arbeidet med å trekke inn internasjonalt sterke 
forskere i forhold til kursporteføljen innenfor PhD-programmene. 

 Instituttet vil fortsette arbeidet for at krav til kurs på PhD-nivå og 
uttelling i studiepoeng skal bli de samme på tvers av institutter og 
institusjoner. 

 Instituttet vil gjøre det lettere for stipendiatene å planlegge kursdelen 
og sette sammen en hensiktsmessig kursdel, og dermed også fremme 
gjennomstrømningen. Nytten av revisjonen av kurspoeng i 2008, der 
flere aktiviteter og aktiviteter av mindre omfang gis uttelling, vil bli 
vurdert. Om nødvendig vil det bli foretatt enkelte justeringer. 

 Instituttet vil fortsette arbeidet med tiltak som kan bedre 
arbeidsmiljøet for instituttets stipendiater. 

4. Mål: Arbeide for å skaffe kontorer til nyansatte stipendiater og post.doc. 

ORGANISASJON OG PERSONAL 
Kjønnsbalansen innenfor gruppen fast vitenskapelig tilsatte (professor) er nesten 
total (ca. 48 % kvinner). Dette er unikt internasjonalt for et universitetsinstitutt på 
denne størrelsen. Resultatet er en kultur og et arbeidsmiljø som det er viktig og 
sterkt ønskelig å opprettholde. 

Når det gjelder professor II-stillinger er imidlertid kjønnsbalansen skjev, og det vil 
derfor også i 2009 bli lagt vekt på å rekruttere flere kvinner til denne type stillinger 
for å utjevne denne skjevheten. 

Tidligere angitte virkemidler fremstår fortsatt som relevante; 

 Instituttet vil også i framtida legge til rette for nyansatte gjennom å søke om 
startpakker fra UiO sentralt. 

 Faste vitenskapelige stillinger skal i utgangspunktet utlyses nordisk. Det skal 
aktivt arbeides med å identifisere potensielle søkere. 

 God alders- og kjønnssammensetning skal vektlegges ved utlysning og 
tilsetting (jf.”Handlingsplan for likestilling”, vedtatt juni 2004). 

 Ved utlysning av stipendiat- eller postdoktorstilling skal gode kandidater 
som er uteksaminert de siste tre år, kontaktes individuelt for å gjøres 
oppmerksom på utlysningen. 
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Administrasjonen 
 
Mål: Instituttet skal ha en effektiv og robust administrasjon som støtter best mulig 
opp under instituttets primæroppgaver og krav til forvaltning. Dette betyr bl. a. at 
det skal være fokus på bruken av de administrative ressursene i forhold til 
instituttets mål knyttet undervisning og forskning. Videre skal det være fokus på å 
redusere sårbarhet i forhold til å være avhengig av enkeltpersoners kompetanse. 

 


