
Informasjonsmøte om 

masterspesialisering i 

samfunnsfagdidaktikk – valgfrie emner 

ved SV-fakultetet



20 studiepoeng valgfrie emner på 4000-nivå ved SV 

fordelt på 8. og 9. semester

10. semester SDID4009 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk

9. semester DIFO4015 – Didaktisk 

forskningsmetode med 

praksis: analyse og 

framstilling av data

SDID4002 –

Samfunnsfagdidaktikk: Å 

utdanne til deltakelse

Valgfrie emner på 4000-

nivå ved SV

8. semester DIFO4001 – Didaktisk 

forskningsmetode: 

design og innsamling av 

data

SDID4001 –

Samfunnsfagdidaktikk: 

Formål og ferdigheter

Valgfrie emner på 4000-

nivå ved SV

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4009/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4015/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4002/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4001/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4001/index.html


Søknad via nettskjema

• Lektorstudenter ved masterspesialiseringen i 

samfunnsfagdidaktikk søker via nettskjema 

• Ordning innført våren 2021 for å sikre like muligheter i opptaket 

for lektorstudentene

• Studiekonsulenter ved instituttene behandler søknadene 

manuelt

• Innmeldingen skjer i samme oppmeldingsperiode som ved 

oppmelding i StudentWeb.

• Dere vil få en påminnelse om dette når det nærmer seg 

oppmeldingsperioden

• Svar på søknaden finner dere i StudentWeb etter fristen

• Husk å søke innen fristen!  



Søknad via nettskjema (fortsettelse)

Se egen nettside ved SV:

Opptak til valgfritt spesialiseringsemne på 

4000-nivå for lektorstudenter

https://www.sv.uio.no/studier/opptak/lektorprogrammet/Index


SV har noen emner som de anbefaler 

for lektorstudenter
• Statsvitenskap

• Sosiologi

• Sosialantropologi 

• Samfunnsgeografi 

• Det er også mulig å finne relevante emner innenfor psykologi og 

samfunnsøkonomi, men vær obs på forkunnskapskravene.

• Studentene har en bred fordeling av emner de tar dette semesteret



Viktig når dere velger emner

• Finn noe du syns er interessant, og hvis du allerede 

vet litt om tema for masteroppgaven, velg noe som 

er relevant for våren 2022. 

• Flere emner har forkunnskapskrav. Sjekk disse før 

dere melder inn i skjema.

• Noen emner, spesielt i psykologi, krever en 

bekreftelse fra studieprogrammet at emnet er 

relevant for studentens masterløp. Ta kontakt med 

lektorprogrammet@ils.uio.no i god tid for fristen for 

en slik avklaring. Erklæringen lastes opp i 

nettskjemaet. 

mailto:lektorprogrammet@ils.uio.no

