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Innledning 
Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2011 og de nærmeste 

etterfølgende årene, samt å konkretisere planene. Fakultetets årsplan for perioden 2011-2013 er blitt brukt 

som grunnlag for arbeidet med vår egen årsplan. Vi nevner - der hvor det er aktuelt - mål som vi ser at vi vil 

arbeide for i hele perioden 2011-2013 men fokuserer ellers på planer og mål for inneværende år. Instituttet vil 

fortsatt følge opp en del av de sakene som ble tatt opp i årsplanen i 2010 til tross for at de ikke nevnes spesielt 

her. Det er viktig å nevne i denne sammenheng at instituttet får ny ledelse fra og med 2012, som skal ha 

mulighet til å utarbeide sine egne planer og visjoner for instituttet i perioden som kommer. 

 

Det er syv saker som vil være særlig i fokus på instituttet i perioden 2011-13: 

 

1. Evalueringen av vårt forskningsmiljø. Den NFR-initierte nasjonale evalueringen av både sosiologi og 

samfunnsgeografi, som startet i 2009, er nå avsluttet og ledelsen vil allerede våren 2011 begynne et 

oppfølgingsarbeid vedrørende vår faglige profil og organisering. 

2. Den organisering av undervisningen ut fra vår forskningsprofil som ble gjennomført i 2009, ble i 

2010 primært fulgt opp med en innsats for å bedre relasjonen lærer – student. Strukturen er nå på plass, men 

vi fortsetter arbeidet med å prøve å få ned frafall på BA-nivået og øke rekruttering til MA-nivået.  De ulike 

tiltak som ble iverksatt i 2010 (egne seminarer for programstudenter, kullsamlinger, etablering av felles 

møteplass ved innredning av eget område for BA studenter, innføring av studieturer, mm) vil bli vurdert i 

2011. Vi vil i 2011 også utrede muligheten for å innføre en årsenhet i sosiologi. Forslag til årsenheten vil bli 

lagt frem for styret i 2011 og kunne iverksettes fra og med høsten 2012 

3. Vi vil arbeide for at samtlige tverrfaglige BA- og MA- programmene som er lagt til ISS lar seg 

gjennomføre på best mulig måte for både programleder, lærere og studenter og etterstreve likeartede vilkår for 
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alle parter. Vi skal ha økt fokus på inklusjon av de tverrfaglige programmene i organiseringen av instituttets 

struktur, informasjonflyt og diskusjonsfora.  Spesielt vil vi ha fokus på oppfølging og tilrettelegging av vårt 

nye tverrfaglige MA-program ”Organisasjon, Ledelse og Arbeid” (OLA) som har oppstart høsten 2011. 

4. Støtte til forskningsvirksomhet og forskningsprosjekter ved ISS. ISS har i de senere år fått flere 

eksternt finansierte prosjekter og dette krever økt administrativ støtte av forskjellig slag. Arbeidet med å få 

bedre rutiner og ordninger for de som søker eller har fått forskningspenger, ble prioritert i 2010 og det er et 

arbeid vi vil videreutvikle i 2011. Et hovedmål er å sikre fullfinansiering av prosjekter, slik at instituttets egne 

økonomisk risiko ved å huse slike prosjekter reduseres. 

5. Våre hjemmesider. Vi har satt ned en komité som skal garantere at arbeidet med å oppdatere våre 

hjemmesider fra og med 2011 gjøres fortløpende slik at våre hjemmesider aktivt tas i bruk som 

formidlingskanal for forskningen som gjøres ved instituttet. 

6. SFF med tema klima. Ut fra de ressurser vi har på dette feltet, særlig innenfor samfunnsgeografi, har 

det i 2010 vært flere forberedende samtaler og møter med potensielle samarbeidspartnere i 2010. Arbeidet 

med en søknad er godt i gang og søknaden vil bli sendt i inneværende år. Hvis vi skulle få tilsagn også etter 

en andre søknadsrunde, vil dette få ringvirkninger for begge fagene og for ISS som helhet, noe som er både 

planlagt og ønsket. Allerede inneværende vår vil samtlige vitenskapelig ansatte inviteres til å koble seg opp 

mot et slikt SFF-miljø, både via sin forskning og sin undervisning. På denne måten håper vi å kunne stimulere 

til at klima/miljøperspektiv integreres på alle nivåer i vår forskning og undervisning. Denne ambisjonen vil 

også bli et viktig moment i selve søknaden om et SFF på dette feltet. 

7. Internasjonalisering – student-, forsker- og lærerutveksling og engelskspråklige kurs. Høsten 2010 ble 

det nedsatt en gruppe for å utrede forbedringspotensialet på nevnte felt. Utredningen som kommer til å 

foreligge tidlig i vår, vil bli fulgt opp med passende tiltak. 

 

Forskning 
I de seneste årene er det innført en rekke tiltak som skal støtte opp om instituttets forskningsvirksomhet, både 

når det gjelder de fast vitenskapelige ansattes forskningsaktivitet og PhD-utdanningen. Disse tiltakene er gjort 

rede for i tidligere årsplaner, og de ble videreført i 2010. Som det fremgår av tabell 1 forventer vi i perioden 

2011-13 å opprettholde vårt høye nivå på samtlige av de indikatorer som fakultetet bruker for å måle 

forskningsresultater. 
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Resultatindikatorer med målsetninger: ISS (SV-fakultetet) 

Målindikatorer  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Dr. grader per 
vit. årsv. 0,29(0,2) 0,51(0,3) 0,33(0,2) 0,33(0,3) 0,33(0,3) 0,33(0,3) 0,33(0,4) 

2. Publ. poeng per 
vit. årsv. 2,3(1) 2,3(1) 2,6(1,4) 2,6(1,2) 2,6(1,3) 2,6(1,3) 2,6(1,4) 

3. NFR-tildeling per 
vit. årsv. 314(166) 285(144) 621(189) 396(160) 464(190) 464(190) 464(190) 

4. EU-tildeling per 
vit. årsv. 3,7(10,3) 60,3(7,6) 53,6(6,1) 30,3(10) 41,5(15) 30(17) 20(20) 

 
1. Avlagte doktorgrader | Vit.  årsverk (DBH) minus alle stipendiatar + alle dekaner og instituttledere 

 

2. Publikasjonspoeng | Vit. årsverk (DBH) + alle dekanar og instituttledere 

 

3. Vit. årsverk (DBH) + alle dekaner og instituttledere 

 

4. Vit. årsverk (DBH) + alle dekaner og instituttledere 

 

 

For 2011 har instituttet følgende nye mål innenfor forskning: 

 

Mål 1: Videreutvikling av instituttets forskning og faglige profil 

Tiltak:  

1. Evalueringen fra NFR vil bli brukt aktivt for å videreutvikle instituttets forskning og faglige profil. Vi 

vil i den forbindelse diskutere kjerneområdenes funksjon i forhold til forskningen på instituttet og 

vurdere hva som bør være kjerneområder fremover. Hvilke konsekvenser vår rolle som et ledende 

forskningsmiljø både innenfor sosiologi og samfunnsgeografi, bør få for vår fremtidige profil og 

organisasjon, både internt og eksternt, vil også stå i fokus 

 

Mål 2: Sikre PhD-kandidatenes arbeids- og forskningsvilkår  

Tiltak: 

1. Medarbeidersamtaler utføres i 2011 for å få bedre innsikt i hvordan kandidatene erfarer sin 

forsknings- og arbeidssituasjon og hvilke problemer som kan løses faglig og på instituttnivå. Dette vil 

også gjøre det enklere å følge opp kandidatene på individnivå om de skulle stå overfor spesielle 

utfordringer i sitt arbeid. 

 

2. Gjennomføre skriftlig evaluering av doktorgradsprogrammet i 2011, med særlig vekt på kursdelen og 

det obligatoriske design-kurset som instituttet tilbyr. Evalueringen omfatter også spørsmål om faglig 

kvalitet, faglig og sosial integrering i kandidatenes forskningsmiljø og vårt institutt som arbeidsplass. 

I motsetning til medarbeidersamtalene (over) omfatter evalueringen også våre eksterne kandidater. 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/fremhenting.cfm?emne_id=9&tabell_id=101&emne_navn=Doktorgradsdata
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/fremhenting.cfm?emne_id=9&tabell_id=101&emne_navn=Doktorgradsdata
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vitpub/#_Toc150745389
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vitpub/#_Toc150745389
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vedlegg/vedlegg2.cfm
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vedlegg/vedlegg2.cfm
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vedlegg/vedlegg2.cfm
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vedlegg/vedlegg2.cfm
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3. Innføre fast obligatorisk midtveisevaluering. 

  

4. Arrangere sluttseminar for interne og eksterne stipendiater.   

 

5. Fra og med 2011 etableres det et lærerdrevet seminar for stipendiatene i sosiologi, med to 

møter per semester. Seminaret skal være et forum for fremlegging og diskusjon av 

avhandlingsarbeidet. 

 

Utdanning 
Mye ble gjort på området utdanning i 2010, og for en del av tiltakene er det ennå for tidlig å se virkningene 

av. Instituttet har en kompleks studieprogramportefølje, med 7 studieprogrammer. Ulike program har ulike 

utfordringer samtidig som det har vært viktig å få til en samordning av rutiner for alle programmene. I 2010 

har vi i større grad enn tidligere kanalisert ressurser i retning av programstudentene, fordi disse tidligere har 

hatt et for fragmentert studiemiljø på grunn av den store tilstrømningen til en del av emnene på lavere nivå.  

Vi vil fortsette denne praksisen i 2011.  I 2011 har vi fremdeles de samme hovedmålene som i 2010, men vi 

vil sette i gang en del nye tiltak. For 2011 har instituttet følgende hovedmål innenfor utdanning: Å rekruttere 

og utdanne gode kandidater som gjør det godt på arbeidsmarkedet.  

 

Mål 1:Bedre studiekvaliteten på våre studieprogram 

Tiltak:  

1. Gjennomgå og forbedre undervisningen på sentrale felleskurs i teori og metode i sosiologi. 

 

To komiteer arbeider med å samordne de ulike kursene innenfor samme nivå og mellom BA og MA-

nivå. Dette arbeidet ble satt i gang før evalueringen av norsk sosiologi forelå, men det er 

overensstemmende med evalueringspanelets konklusjoner om at teori og metode bør styrkes. 

Komiteene vil fullføre sitt arbeid i løpet av 2011. 

 

2. Utrede ønskeligheten av og muligheter for å innføre årsenhet i sosiologi.  

 

En del av mandatet til komiteene er å diskutere hvorvidt det er ønskelig med en årsenhet i sosiologi, 

og hvordan årsenheten bør utformes for å  muliggjøre en overgang til BA- programmet. Hvilken plass 

teori og metodekurs skal ha i en eventuell årsenhet, vil da bli særlig fokusert på.  

 

3. Mer systematisk bruk av FS i arbeidet med evaluering av studieprogrammene. Vi mener at FS bør 

være et svært godt instrument. Samtidig er det i liten grad utviklet rutiner og kompetanse for bruk av 
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FS til slike formål.  Dette var et mål for oss i 2010, uten at vi i særlig grad lykkes med å nå dette 

målet. I 2011 skal vi motta data fra Studieseksjonen ved UIO, og vi vil analysere disse dataene for å 

skaffe kunnskap og utvikle rutiner for fremtidig kunnskapsinnhenting.  

 

4. Opprette et obligatorisk skrivekurs 10 sp for studenter på første semester i samfunnsgeografi. 

Bakgrunnen er et sterkt ønske fra studentene om å lære mer samfunnsgeografi første semester, samt 

stabens behov for å samle skriveopplæring i ett kurs. Dette betyr at vi vil kreve 90 studiepoeng for å 

oppnå BA samfunnsgeografi. 

 

5. Prøve ut et tiltak med ekskursjon med en overnatting for programstudenter på 2. semester 

samfunnsgeografi.   

 

6. Gjennomføre en grundigere gjennomgang av rammene og innholdet i UTV 1000 med mål 

om et forbedret kurs fra høsten 2011. 

 

Mål 2: Forbedre læringsmiljøet for studentene 

Tiltak: 

1. Bachelorkontaktordning for sosiologistudenter. Vi har i flere år hatt kullkontakt på 

masterprogrammet, som har til oppgave å bidra til det faglige fellesskapet. Nå arbeider vi med 

bedring av fagmiljøet på bachelorprogrammet. I første omgang er oppdraget gitt til en liten gruppe av 

stipendiater.  Disse fortsetter arbeidet sitt i 2011. I 2011 vil vi også åpne et samlingsrom spesielt for 

BA-studenter.  

 

Mål 3: Fortsette arbeidet med å øke rekruttering til og forbedre gjennomstrømmingen på master  

Tiltak: 

1. Instituttet fortsetter arbeidet med en holdningsendring angående tid som bør brukes på 

masteroppgaven. Ifølge våre rapporter er holdningene i ferd med å endres kraftig blant studentene. 

Sosiologi har også innført en innleveringsfrist i juni, slik at studentene har muligheter til å bruke 6-7 

uker mer på oppgaveskriving, men likevel leverer til normert tid. 

  

2. Instituttets forskere skal tilknytte masterstudentene til instituttets forskningsprosjekter. Dette er noe vi 

har arbeidet for å få til, blant annet gjennom møter hvor de ansatte presenterer sine prosjekter og 

tilbyr egne studentprosjekter. I dagens situasjon opplever også instituttets forskere at det er attraktivt å 

knytte til seg studenter, og at konkurransen er stor. Vi har ikke lykkes med å få til en perfekt 



UNIVERSITETET I OSLO 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 
   

 Side 6 

tilpasning mellom forskernes og studentenes prosjekter, men dette er fremdeles en oppgave vi setter 

av ressurser til. 

 

Organisering og ressurser 
Mål 1: Instituttet skal på en god måte administrere sine ressurser, og ha et godt arbeidsmiljø for våre ansatte 

og studenter.  

Tiltak: 

1. Instituttet skal arbeide for at utskifting av administrativt personal forårsaker så lite merarbeid og 

frustrasjon som mulig blant både vitenskaplig og administrativt ansatte. Behovet for en omfordeling 

av administrative oppgaver kartlegges i 2011. En eventuell omfordeling må ha som hovedmål mer 

stabilitet i administrasjonen og sørge for full utnyttelse av våre administrative stillinger slik at vi 

tilbyr best mulig tjenester for våre studenter og vitenskapelige ansatte. Som et ledd i dette vil 

instituttet vurdere å bli en del av SV-fakultetets IT-nettverk når dette utvides i 2011. Dette arbeidet 

skal skje i forkant av UiOs varslet gjennomgang av administrative tjenester for å øke 

handlingsrommet. 

 

2. Instituttet skal arbeide for at det merarbeidet som pålegges de vitenskapelig ansatte som en følge av 

flere og nye administrative rutiner, synliggjøres og gis uttelling på timeregnskapet. 

 

3. Instituttet skal jobbe for å øke kompetansen hos vår administrasjon ved å tilrettelegge både 

økonomisk og tidsmessig mulighetene for å gå på kurs.  

 

4. Instituttet skal følge opp fakultetets arbeidsmiljøundersøkelse (på enhetsnivå) der hvor det er 

nødvendig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner årsplanen for 2011 
 

 

Karin Widerberg        Inger-Lise Schwab 

instituttleder         kontorsjef 
 


