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NOU: fremtidens kompetansebehov II

• Studentene får jobb, men samfunnsvitere har en vedvarende 
høy andel undersysselsatte og med irrelevant jobb. 15 %

• Innen samfunnsfag er det en større andel som ikke er 
fornøyd med arbeidslivsrelevansen, sammenlignet med 
andre studier. 

Sosiologi, antropologi og samfunnsøkonomi er minst fornøyd.

Resultater fra UiOs kandidatundersøkelse kommer i april.



Hva sier forskning?

Kilde:
Tune, Tharan og Støren, Liv Anne (2015):
Study and labour market effects of graduate students´ interaction with work organisations during education: A cohort 
study. Education + Training, Vol 57, No 7, Esmerald Group Publishing Ltd.

Samhandling med arbeidslivet i løpet av utdanningen har positiv 
påvirkning på: 
• gjennomføring av studiene. 
• studentene kommer lettere i jobb og får relevante jobber. 
• særlig positivt sammenheng for fagene som ikke har tradisjon for 
samarbeid (Humsam).
• gjelder særlig samarbeid som varer over tid, slik som praksis og 
prosjektsamarbeid. 



Stortingsmelding om praksis i utdanning kommer.

Iselin Nybø
Forsknings- og høyere utdanningsminister 

- Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet. 
Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet 
involvere seg mer med hverandre.



Hva forventer regjeringen og UiO
Kunnskapsdepartementet:
NOU: Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Store omstillinger i samfunnet og arbeidslivet
Reduserte oljeinntekter, det grønne skiftet, automatisering og digitalisering
Norge er avhengig av en arbeidsstyrke som har høy og relevant 

kompetanse, god omstillingsevne og som kan delta i teknologiutviklingen.
Mål: studentene får en utdanning som er relevant for arbeidslivet.
 Studieprogrammene må baseres på forskning og utvikles i tett samarbeid 

med arbeidslivet og studentene selv.

UiOs årsplan:
«Enhetene skal .. øke utdanningenes .. arbeidslivsrelevans.»



Hvorfor arbeidslivsrelevans?

• Rekruttere studenter
• Stadig fler av studentene spør om hva de kan jobbe med og praksis.

• Redusere frafall
• Noen av studentene faller fra fordi de ikke ser hvordan faget kan anvendes.

• Bedre økonomi for instituttet

• Sikre bedre overgang mellom studier og arbeidsliv
• Studenter slipper å gå arbeidsledig

• Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt at ferdige studenter går arbeidsledig



Hvorfor er studentene opptatt av 
arbeidslivsrelevans?

• Anvende teori på praksis

• Motiverende og relevant undervisning

• Innsikt i jobbmuligheter

• Ønsker relevante jobber 



Gjesteforelesning 
fra arbeidslivet

Møte arbeidsgivere
Ferdigheter med 

relevans for 
arbeidslivet

Praksis

Oppgaver i 
samarbeid med 

eksterne

Case i 
undervisningen

Karrierehåndterings-
ferdigheter

Eksempler på arbeidslivsrelevans i studiene



Gjesteforeleser fra arbeidslivet

Forelesere fra arbeidslivet som forteller om hvordan de anvender faget 
eller har erfaringer/eksempler som er relevant for undervisningen 

Eksempler på muligheter:

• ECON3810 – Incentives and motivation

Foreleser inviterte Stordalen som fortalte om motivasjon og mangfold.

• STV1200 - Internasjonal politikk: 

Klima- og miljødepartementet forteller om klimaforhandlingene.



Møte arbeidsgivere

Bedriftsbesøk, bedriftspresentasjon, møte tidligere studenter som forteller 
om hvordan de anvender fagkunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Eksempler:

Samfunnsøkonomi besøker Norges Bank

Master i teknologi, innovasjon og kultur besøker Telenor

Arbeidslivsforeningene

Karriereuka

Finn din framtid – fra lesesal til jobb



Case 

En praktisk oppgave som gjerne tar utgangspunkt i et problem eller en 
utfordring.

Eksempel på mulig case:

PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi

Underviser i teori om rekruttering

Case i undervisningen hvor det brukes/de simulerer 

en reell ansettelsesprosess i en bedrift.



Emner rettet mot arbeidslivets behov

Emner som gir studenter kunnskap og ferdigheter som er etterspurt i 
arbeidslivet.

HF har opprettet emnetråden «Arbeidslivets praksiser»: 

• ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon

• ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og 
økonomiforståelse

• ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy

• ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet



Ferdighet

Variert undervisning og eksamensformer som gir trening i ferdigheter 
som det er behov for i arbeidslivet.

Eksempler:

• Gruppearbeid

• Muntlig presentasjon

• Skrivetrening

• Prosjektarbeid og prosjektledelse

• Kreativitet 



Praksis

Emner hvor studentene får mulighet til å anvende faget i arbeidslivet

Eksempler på SV-fakultetet:

• Praksis på bachelor og master i sosialantropologi

• Praksis på master i statsvitenskap

• Praksis på Peace and Conflict Studies

• Praksis på profesjonsstudiet i psykologi

• Praksis på master i psykologi

• Praksis på master i Human Geography



Oppgave i samarbeid med eksterne

Eksempler:

• Bacheloroppgave i kultur og kommunikasjon i samarbeid med 
oppdragsgiver

• Prosjektforum på Master i organisasjon, ledelse og arbeid

• Mulighet på alle mastergradene via



Ferdigheter i å håndtere egen karriere

• Karrierekurs på bachelor
• Øke bevisstheten om egen kompetanse og ferdigheter 

• Karriereplanlegging

• Hvordan presentere deg for arbeidsgivere

• Jobbsøkerkurs på master
• Presentere kompetanse og ferdigheter for arbeidsgivere

• Skriving av CV og søknad



Fadderuka: Besøk på 
Stortinget.
Møte statsviterne 
Torbjørn Røe Isaksen og 
Amund Vik 

Forelesning: Hva forklarer 
stemmegivning.
Kommunikasjonssjefene i FrP 
og SV forteller om hvordan de 
analyserer stemmegivning.

Forelesning: Hva er frihet?
Debatt mellom Tankesmia 
Manifest og Civita

Forelesning: Embetsverkets 
rolle i det politiske systemet.
Besøk fra depråd i Kommunal-
og regionaldepartementet

Case: hvordan ble 
metode og statistikk 

problemstillinger løst i 
et forskningsprosjekt

Bacheloroppgave på 
«oppdrag» fra 
departement, direktorat, 
kommune eller bedrift.

Forelesning: Kina og 
aktuell stormaktspolitikk.
Besøk fra tidligere 
ambassadør til Kina

Emne: «Internasjonal 
praksis» i samarbeid med 
UD hos norsk ambassade 
i utlandet. 30 sp

Arbeidslivsrelevante emner som 
problemløsning, kreativitet, 
entreprenørskap, innovasjon, 
økonomiforståelse og prosjektarbeid.

Forelesning: Forhandlinger og 
økonomiske sanksjoner.
Rollespill om Syria-forhandlinger i 
Sikkerhetsrådet i FN.

Karrierekurs (2 timer)

Bedriftsbesøk: 
konsulentfirma

Varierte eksamensformer 
som prosjektarbeid, 
hjemmeeksamen og case.



Ferdigheter ønsket av arbeidslivet

Både universitet og arbeidslivet verdsetter mest analytisk tenkning, 
samarbeidsevne, tilpasningsevne og fagspesifikk ferdigheter. 
• Universitetene verdsetter mer kritisk tenking.
• Arbeidslivet verdsetter mer entreprenørskapsferdigheter og problemløsning. 



Hvem kan hjelp dere?

•Arbeidslivskoordinator ved SV-fakultetet:
https://www.sv.uio.no/personer/adm/fak/studier/ani
tawol/index.html

•Karrieresenteret:
https://www.uio.no/studier/karriere/om/ansatte/

https://www.sv.uio.no/personer/adm/fak/studier/anitawol/index.html
https://www.uio.no/studier/karriere/om/ansatte/

