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Studieplan 2004/2005

210242 Årsstudium i samfunnsfag (Kull 2004/2005)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode

Innen hvert emne(unntatt Innføring i sosiologi) blir det gitt intensiv undervisning på en samling, med
oppfølgende ukentlige forelesninger og seminarer som understøtter studentens egen gjennomgang av
pensumtekstene. Det legges vekt på skriflige arbeider, som dels utføres individuelt, dels i grupper.
Arbeidsform for Innføring i sosiologi er under vurdering.

Eksamen

For å få karakterutskrift for Innføring i samfunnsfag må alle de fire enkeltemnene være bestått.
Sluttkarakteren gis med tallkarakter innen en karakterskala A-F. Karakter fra de enkelte emnene vektes
likt. Det brukes to interne sensorer.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på årsstudium

Heltid/ deltid

Heltid
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Studielengde

1 år

Grad/ kompetanse

Årsstudium

Opptak

Samordna opptak

Kull

2004/2005

Godkjenningsorgan

HiL-styret (S-sak 87/03)

Årsstudium i samfunnsfag: emneoversikt 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)

2HISEURO
Samtidshistorie - Europas århundre
(1789-1914)

15 O 15  

2SASTAT Innføring i statsvitenskap 15 O 15  

2SOSINNF Innføring i sosiologi 15 O   15

SGEO101 Samfunnsgeografi og globalisering 15 O   15

Sum: 30 30

 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt

2HISEURO Samtidshistorie - Europas århundre
(1789-1914)

Navn:
Samtidshistorie - Europas århundre (1789-1914)

Kode:
2HISEURO

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Emnet gir en grunnleggende innføring i hva "det moderne" består i, og med en grov periodisering av
det moderne samfunns utvikling, fra den amerikanske, den franske og den norske revolusjon, til i dag.
Norsk 1800-tallshistorie og historie om Europas globale dominans i samme periode tillegges stor vekt.
Sentrale stikkord blir:

Fra jordbrukssamfunn til moderne industrikapitalisme
Nasjonsbygging, demokratisering og globalisering som historiske prosesser
Skiftende skillelinjer i verdenssamfunnet og drømmer om én verdensorden
Grunnleggende innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi og metode
Bruk og misbruk av historie

Læringsutbytte:

Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over sentrale begivenheter og prosesser i
internasjonal og norsk historie i den perioden som dekkes, fra den store revolusjonen i Frankrike til
utbruddet av første verdenskrig. Gjennom undervisning og oppgaveskriving skal det også utvikles
innsikt i allmenne metodiske og kildekritiske problemstillinger knyttet til studiet av faget historie.

Undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, seminar, gruppearbeid.

Emneeier:
ÅR/BA Samtidshistorie

Emne er obligatorisk for:
Bachelor i samtidshistorie, ...

Emne er valgbart for:
Andre som ønsker grunnleggende innføring i samtidshistorie.
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Arbeidskrav:

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider)

Eksamensform:

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider), etterfulgt av en muntlig eksamen.

Karaktersystem:
Karakter A-F

Sensorordning:

Semester:
Høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Antall studenter:
100

Emneansvarlig:
Tore Pryser/Øyvind Tønnesson

Undervisningsspråk:

Level of course:
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2SASTAT Innføring i statsvitenskap

Navn:
Innføring i statsvitenskap

Kode:
2SASTAT

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Emnet gjev ei innføring i grunnleggjande statsvitskaplege tema som politisk teori, offentleg
organisering, samanliknande politikk og internasjonale relasjonar. Framveksten av dei moderne
vesteuropeiske statane står sentralt i kurset. Det same gjeld studiet av ulike politiske regime med vekt
på det representative demokratiet og korleis det har vorte forma gjennom mobiliseringa av ulike
politiske rørsler for stemmerett, sosial omfordeling og likestilling. Også her vil dei vesteuropeiske
landa vere viktige referansepunkt med tanke på politiske institusjonar, valordningar og
vedtaksprosessar.

Kurset vil også gje ei innføring i statsvitenskapen sine grunnlagsproblem, knytt til sentrale omgrep som
stat, styresmakt og legitimitet.

Emnet vil ta for seg internasjonale politiske forhold og der siktemålet er å gje ei innføring i dei
særeigne politiske konfliktane som er tilstades på det globale planet og korleis desse blir prøvd løyst
gjennom internasjonale institusjonar.

Undervisnings- og læringsmetode:

Emnet er bygd opp kring førelesingar, kollokvier/gruppearbeid og individuelt arbeid med pensum samt
innlevering av skriftlege arbeid.

Emneeier:

Emne er obligatorisk for:
Bachelor i samtidshistorie

Arbeidskrav:

Studentane skriv et individuelt essay på inntil 7-10 sider

Eksamensform:

Studentane skriv et individuelt essay på inntil 7-10 sider og i tillegg munnleg eksamen.

Karaktersystem:
Karakter A-F
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Sensorordning:

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Antall studenter:
80

Emneansvarlig:
Roar Høstaker

Undervisningsspråk:

Level of course:
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2SOSINNF Innføring i sosiologi

Navn:
Innføring i sosiologi

Kode:
2SOSINNF

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Emnet gir grunnlag for bedre å forstå sammenhengene mellom kultur, livsstil og hverdagsliv og ”de
store strukturene” i samfunnslivet. Det skjer blant annet gjennom analyse av prosesser i moderne
samfunn som peker både i retning av økt individualisering og økt avhengighet mellom mennesker over
stadig større avstander.

Det gis en innføring i av noen av de viktigste tanke- og skoleretninger i sosiologien, og studentene skal
på denne bakgrunn stimuleres til å sette seg inn i substansiell kunnskap fra ulike felter i samfunnslivet:
Arbeidsliv og forbrukeratferd; sosial ulikhet og klasse, kjønn, etnisitet; generasjoner, livsløp og
velferdsstat; makt og politikk; medier og meningsdannelse, samt samfunnets symbolske institusjoner
som religion og idrett.

Læringsutbytte:

Formålet er å gi studentene en innføring i sosiologisk tenkemåte, i hva som defineres som sosiologiske
problemer og hvordan samfunnets sentrale institusjoner analyseres fra en sosiologisk synsvinkel.

Undervisnings- og læringsmetode:

Det forutsettes aktivt studentarbeid med fastsatt pensum og oppgaver både individuelt og i grupper;
undervisning gjennom forelesninger og veiledning.

Emneeier:

Emne er obligatorisk for:
Obligatorisk emne på Årstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for:
Andre studenter som ønsker innføring i sosiologi som del av bachelorgrad.

Arbeidskrav:

Godkjent gruppearbeid og individuelt essay er arbeidskrav for å gå opp til eksamen.

Eksamensform:

6 timers skoleeksamen.
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Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Sensorordning:

Semester:
Høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Antall studenter:
100

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget

Emneansvarlig:
Jon Helge Lesjø

Undervisningsspråk:

Level of course:
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SGEO101 Samfunnsgeografi og globalisering

Navn:
Samfunnsgeografi og globalisering

Kode:
SGEO101

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

I emnet demonstreres hvordan framveksten av det moderne samfunnet er basert på flere geografiske
prosesser: Industrivekst, urbanisering og demografisk stabilisering, kombinert med en økende tendens
til flytting mellom og innen land. Politisk representerer regionaliseringen et sterkere krav om regional
innflytelse på samfunnsutviklingen. Sentrale spørsmål som analyseres i emnet er byenes oppkomst,
deres eksplosive utvikling under industrialismen, og deres transformasjon i en postindustriell fase.
Byene er også nøkkelen til å forstå framveksten av moderne byregioner, hvorav de mest avanserte
danner et globalt nett av verdensbyer.

Det blir også gitt en elementær innføring i demografi, med vekt på den demografiske overgangen. Den
forklarer hvordan fallende dødelighet og fruktbarhet leder til lav befolkningtilvekst i moderne land,
men samtidig også et flyttepress fra sør til nord, fra periferi til senter. Sentrale stikkord er:

Den samfunnsgeografiske tenkemåten
Industrialisering, globalisering og bytransformasjoner
Den demografiske overgangen i nord og sør
Regionalisering av samfunnsliv, politikk og forvaltning
Flytting innen og mellom land

Læringsutbytte:

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i den samfunnsgeografiske tenkemåten med vekt på
urbanisering og regionalisering, demografi og migrasjon. I sitt geografiske perspektiv skifter kurset
mellom det regionale, nasjonale og regionale. Gjennom pensum, forelesninger og oppgaveskriving
legges det vekt på å utvikle innsikt i hvordan det moderne samfunn framtrer romlig og regionalt.

Undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, pensumkollokvier med pensumseminar.

Emneeier:

Emne er obligatorisk for:
Obligatorisk emne på Bachelor og Årsstudium i samfunnsgeografi og globalisering.



10 / 10

Emne er valgbart for:
Valgfritt emne på andre samfunnsfaglige bachelorstudium. Andre som ønsker innføring i fagområdet
samfunnsgeografi.

Arbeidskrav:

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider)

Eksamensform:

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider), med muntlig eksamen

Karaktersystem:
Karakter A-F

Sensorordning:

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Antall studenter:
80

Emneansvarlig:
Tor Selstad/Janneke van der Ros

Undervisningsspråk:

Level of course:


