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Samfunnsvitenskapene
Hva kjennetegner dem, og hvorfor er de viktige? Og hva slags 

jobber får samfunnsvitere?



Mye bra som skjer når vi ser på utviklingen 

over lengre tid samlet for alle land

FLERE FÅR 
UTDANNING

FLERE LØFTES UT AV 
EKSTREM FATTIGDOM

TEKNOLOGISK 
UTVIKLING GJØR OSS 

MER PRODUKTIVE

LIVSLENGDEN ØKER FÆRRE KRIGER, 
MINDRE VOLD OG 

KRIMINALITET

MEDISIN



MEN IKKE ALT GÅR LIKE BRA…



Økende sosiale ulikheter

• .. mellom toppen og bunnen

• .. mellom land

• .. innad i land



Økt polarisering og konfliktnivå

• Økte sosiale og politiske motsetninger rundt temaer

• Manipulasjon av informasjon 

• Svekking av demokratiske institusjoner



Uforutsette pandemier
som forsterker
trendene…



Klimaendringer

• Dramatiske endringer i det siste århundret

• Store samfunnsmessige konsekvenser av 

klimaendringene

– økonomiske, sosiale, politiske, ..

• Store forskjeller i hvordan mennesker 

forholder seg til denne krisen



HVA KJENNETEGNER FAGENE? 

.. og hvilke klimaspørsmål vil de typisk 

være opptatt av?



Psykologi 

• Studerer menneskelig atferd og 

utvikling

• Er opptatt av hjernen, sinnet og 

kroppen: Personlighet, 

kognisjon, og handling

• Arv og miljø (genetiske og 

sosiale faktorer)



Sosiologi

• Studerer mennesker, institusjoner og samfunn, på tvers av tid og land, 

generasjoner og livsløp..

• Er opptatt av hvordan mennesker påvirker samfunnet, og hvordan 

samfunnet påvirker mennesker

• De studerer blant annet: 

– sosiale forskjeller i utdanning og arbeidsmarked, 

– etniske minoriteter 

– kultur og sosial klasse, 

– politiske holdninger 



Statsvitenskap

• Er opptatt av offentlig og partipolitikk, politiske systemer, 

regimetyper, politiske prosesser og institusjoner

• De studerer blant annet politikk, politisk makt, styre og autoritet … 

– innad i land (mellom institusjoner, mennesker og sosiale grupper) 

– mellom land (maktbalanse, ulik tilgang til ressurser, konflikter,  ..)

– innad og mellom organisasjoner



Samfunnsøkonomi

• Forstå hvordan vi best og effektivt kan bruke 
knappe ressurser i samfunnet, gjennom 
markedsmekanismen (konkurranse). 

• Hva gjør at markedet fungerer bra eller dårlig? hva 
er samfunnsnyttig, nasjonalt og internasjonalt?

• Fokus på: samfunnsnivå (makro) og individnivå 
(mikro). Ofte samme temaer som statsvitere og 
sosiologer; bruker i større grad matematiske 
modeller. 



Samfunnsgeografi

• Studerer forholdet mellom steder og 
mennesker, globalt og lokalt 

• Ofte opptatt av klima, miljø, fattigdom, 
regional ulikhet og leveforhold

• Hvordan formes vi som mennesker av å bo 
i store eller små byer, rike eller fattige land, 
byer eller bydeler ? 

• Hvordan påvirker sosiale systemer 
hvordan vi flytter på oss, hvordan vi 
tilknyttes et sted, og hvordan steder 
utvikler seg? 



Sosialantropologi

• Studerer de sosiale og kulturelle 

sidene ved menneskelige samfunn. 

• Tradisjonelt feltarbeid i andre land. 

• Har tradisjonelt et større fokus på 

eksotiske kulturer og enkeltsamfunn, 

kultur, ritualer og symboler enn 

sosiologi. 

• I dag: også moderne samfunn 



Vitenskapelige metoder i fagene (litt forenklet):

Stort sett: mye overlapp!

Samfunnsøkonomi
Psykologi

Samfunnsgeografi

Sosialantropologi

Sosiologi

Statsvitenskap

Statistikk, likninger og tall 

(kvantitative metoder)

Intervjuer, observasjon, feltarbeid.. 

(kvalitative metoder)



Overlappende temaer og problemstillinger

• Vanlig å jobbe problemstillinger basert på 

kunnskap fra bestemte fagdisipliner..

• .. men det blir stadig vanligere å belyse 

problemer ut fra flere fag samtidig (psykologi, 

sosiologi, samfunnsgeografi…. )  



Tverrfaglige studier:
Statsvitenskap

Sosiologi

Samf.øk.

Psykologi

Sosialantropologi

Samfunnsgeografi

felles tema 

belyst fra flere 

fag



SV-UiO tilbyr fire tverrfaglige emner :

• Internasjonale studier

• Kultur og kommunikasjon

• Utviklingsstudier

• Offentlig administrasjon og ledelse



HVORFOR ER SAMFUNNSFAGENE

VIKTIGE FOR STUDENTENE? 

OG HVA MED JOBB?



Gir studentene kvalifikasjoner som gjør dem i bedre 

stand til å forstå verden rundt seg, men de blir også 

selvstendige, tilpasningsdyktige og relevante: 

• Analytiske ferdigheter

• Høyt nivå på faglig og tverrfaglig kompetanse

• Opplæring i vitenskapelige metoder

• Kildekritikk

• Teamarbeid – selvstendig arbeid

• Kommunikasjon



Samfunnsvitere setter dagsorden! Du finner 

samfunnsvitere i topplederposisjoner

• .. i politikken

• .. i alle viktige organisasjoner, departementer, 
direktorater og næringsbedrifter. 

• .. i forskningen: Universiteter og høgskoler, 
forskningsinstitutter

• Samfunnsvitere er med på å forme og 
bestemme hvordan samfunnet skal utvikle seg 



Samfunnsvitere jobber mange andre steder også ..

• Private næringsliv
– Mediehus (journalist, politiske kommentator..) , 

konsulentbransjer, formidling, rådgivere, analytikere ..

• Offentlig sektor

– Administrasjon og forvaltning i stat og kommune 
(saksbehandlere, rådgivere, analyseavdelinger..), 
skoleverket (lærere), .. 

• Frivillige og ideelle organisasjoner



I dag: De aller fleste får jobb kort tid etter endt 

utdanning (kun 12% har ikke jobb etter 6 mnd). 

Kilde: Kandidatundersøkelsen ved UiO, 2018



Arbeidsmarkedet om 5-10 år? 30 år? 

• Kompetansebehov endrer seg stadig

• Men generelt krever arbeidsmarkedet: 
– høyt utdannete og tilpasningsdyktige arbeidsdeltakere

– Selvstendighet, analytiske ferdigheter, metodisk kompetanse,
kildekritikk, må kunne jobbe sammen med andre mennesker..

– Arbeidstakere som kan utføre kompliserte oppgaver og se det i 
sammenheng med samfunnsutviklingen



Samfunnsvitenskapene ved UiO

• Studentene får jobbe med viktige tverrfaglige temaer, dagsaktuelle 

temaer som engasjerer

• Høy kvalitet på forskning og utdanning

– Forskningsbasert undervisning: fagspesifikk og tverrfaglig

– Studentene blir opplært i å bruke ulike vitenskapelige metoder

– Utdanningsløpet består av varierte undervisningsformer og utvikling 

av digitale ferdigheter 

• Studiene er krevende, men studentene sitter igjen med høy og 

tilpasningsdyktig kompetanse som verdsettes i arbeidslivet



Takk for oppmerksomheten!



Hva bør studentene velge? 

• Forfølge gjerne noe som interesserer dem, og som de 

synes er spennende og er opptatt: 

– Fagfelt, tema, eller problemstilling!

• De fleste fag lar studentene rendyrke faglige interesser 

(fordypningsemner, MA- og BA-oppgave)


