
Samfunnsvitenskap 

Bachelorgraden i religion og samfunn består av 180 studiepoeng, som på studieretningen 
samfunnsvitenskap fordeler seg slik: 

• 100 eller 120 studiepoeng i samfunnsvitenskap 
• 30 studiepoeng i religionsvitenskap 
• 20 studiepoeng i ex.phil og ex.fac 
• 10 eller 30 studiepoeng valgfrie emner 

Antall studiepoeng i samfunnsvitenskap og valgfrie emner vil avhenge av om du velger å skrive en liten 
bacheloroppgave (10 studiepoeng) eller en stor bacheloroppgave med metode (30 studiepoeng). 

Tabellen viser et eksempel på hvordan bachelorgraden kan bygges opp. Tabellen leses nedenfra. 

Studieretning samfunnsvitenskap 

6.sem. 
alt. 1 

Utveksling eller 
BAO2700 Bacheloroppgave Valgfritt emne Valgfritt emne 

6.sem. 
alt. 2 

BAOXXXX 
Bacheloroppgave med metode og mulighet for feltarbeid 

5.sem. 
alt 1 

SAM2070 
Religion og samfunn II: Europa og 

USA 
(10 stp) 

RL2035 
Islam: Tradisjon og mangfold 

(10 stp) 
Valgfritt emne 

5. sem. 
alt 2 Utveksling 

4.sem. 

SAM2075 
Religion og samfunn III: Globale 

perspektiver 
(10 stp) 

RL2040 
Østlig religiøsitet 

(10 stp) 

EX1010 
Examen philosophicum 

(10 stp) 

3.sem. 
SAM2270 

Sociology of Religion 
(10 stp) 

RL1010 
Religion i historie og samtid 

(10 stp) 

EX1025 
Examen facultatum, 

samfunnsfaglig variant 
(10 stp) 

2.sem. 
SAM1040 

Demokrati, ulikhet og velferdsstat 
(10 stp) 

SAM1050 
Internasjonal politikk 

(10 stp) 

SAM1060 
Det flerkulturelle Norge 

(10 stp) 

1.sem. 
SAM1000 

Innføring i samfunnsfag 
(20 stp) 

SAM1070 
Religion og samfunn: Norge i dag 

(10 stp) 
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 
 
 

100 eller 120 studiepoeng i samfunnsvitenskap 

Graden inneholder en kombinasjon av innføringsemner (1000-nivå) og fordypningsemner. Alle emnene er 
obligatoriske. 

- SAM1000 Innføring i samfunnsfag (høst) 
- SAM1070 Religion og samfunn: Norge i dag (høst) 
- SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat (vår) 
- SAM1050 Internasjonal politikk (vår) 
- SAM1060 Det flerkulturelle Norge (vår) 



- SAM2270 Sociology of religion 
- SAM2070 Religion og samfunn II: Europa og USA (høst) 
- SAM2075 Religion og samfunn III: Globale perspektiver (vår) 

Studenten velger enten 
- BAO2700 Bacheloroppgave (høst og vår) 

eller 

- BAOXXX Bacheloroppgave med metode 

30 studiepoeng emner i religionsvitenskap 
Følgende emner er obligatoriske: 
RL1010 Religion i historie og samtid 
RL2040 Østlig religiøsitet 
RL2035 Islam: Tradisjon og mangfold 

20 studiepoeng ex.phil og ex.fac 
Følgende emner er obligatoriske: 
EX10125 Examen facultatum, samfunnsfaglig variant 
EX1010 Examen philosophicum 

10 eller 30 studiepoeng valgfrie emner 
Hvis du velger å skrive stor bacheloroppgave med metode (30 studiepoeng) har du 10 studiepoeng valgfrie 
emner. Hvis du skriver en liten bacheloroppgave (10 studiepoeng) har du 30 studiepoeng valgfrie emner. 

Du har stor valgfrihet i hvilke emner du tar som valgfrie emner. Du kan for eksempel: 
- ta flereemner i samfunnsvitenskap 
- ta emner i religionsvitenskap, teologi eller filosofi 
- dra på utveksling til et lærested i utlandet som MF har en utvekslingsavtale med. Vi anbefaler at du drar på 
utveksling i 5. eller 6. semester 
- få innpassing for emner fra andre studiesteder 

Fordypningsemner på 2000-nivå vil ofte ha som forkunnskapskrav at du har tatt bestemte emner på 1000-
nivå først. Se emnekatalogen for oversikt over aktuelle emner, hvilket semester ulike emner undervises og 
eventuelle forkunnskapskrav. 

Hvis du planlegger å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å kunne undervise i skolen, bør du velge å 
skrive liten bacheloroppgave (10 studiepoeng) og ta 30 studiepoeng religionsvitenskap som valgfrie emner, 
slik at du får til sammen 60 studiepoeng i religionsvitenskap. Det er et krav om mastergrad for opptak til 
PPU. 
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