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Programsider

1. Hvorfor tekster på nett?

2. Hvem skriver vi for?

3. Hvordan lage gode tekster?

4. Hva skal vi gjøre med tekstene når?



Fordeling målgrupper - norsk
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Student ved UiO

Administrativt ansatt - UiO

Vitenskapelig ansatt - UiO

Privatperson

Potensiell student

Annet - målgruppe

Phd-kandidat

Offentlig forvaltning

Elev

Vitensk - annen inst.

Næringsliv

Lærer

Administrativ - annen inst.

Presse/media

Totalt 3479



Toppoppgavene har best 

gjennomføringsgrad

Toppoppgavene: 

Finne timeplan – 92% gjennomføring

Pensum – 96 %

Logge inn – 95 %

Forelesningspresentasjoner – 91 %

Finne studieprogram- 87 %

Beskjeder – 92 %

Tidligere eksamensoppgaver – 91 %



Hvordan lage gode tekster? 

5 enkle skrivetips

1. Det viktigste først

2. Bruk et enkelt språk

3. Les tekster høyt

4. Lag mellomtitler

5. Vær konkret



Vegg av 

tekst



Lettere 

å lese





Tekstene

• Hvorfor velge dette programmet?

• Hva lærer du?

• Søknadsfrist og opptak

• Oppbygging og gjennomføring

• Studieopphold i utlandet

• Jobb og videre studier

• Studieretninger



Hvorfor velge dette programmet?

Ingressen

• Skal være på maksimalt 2-3 setninger og 4 linjer.

• Hentes ut på programmets forside under bildet.

• Er en viktig salgstekst, utnytt de få linjene så effektivt som 

mulig.

• Skal vekke interesse for programmet - hva dreier 

faget/programmet seg om?

• Direkte henvendelse og bruk av spørsmål er gode strategier 

her.



Eksempel: Før 

Vil du lære mer om Jorda og dens historie? Geofagene

dekker spennede tema som georessurser, naturfarer, 

geodata, og miljø og forurensing. Studiet gir deg en 

bred geofaglig grunnutdannelse. Vi ser på Jordas 

utvikling og oppbygning; tema spenner vidt fra 

dannelse av bergarter, utvikling av liv, til 

landskapsutvikling. Geofag åpner for mange spennede

jobb- og studiemuligheter.



Eksempel: Etter

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av 

en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de 

virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og 

konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, 

naturfarer og samspillet mellom mennesker og naturen 

på kloden.



Hva lærer du?

• Ingress 

• Ellers følge normen fra bachelor. 

• Eksempel: 

http://www.uio.no/studier/program/materialvit

enskap/hva-lerer-du/

http://www.uio.no/studier/program/materialvitenskap/hva-lerer-du/


Søknadsfrist og opptak

• Felles faste tekster skal brukes

• Faglige krav: Viktig å strukturere teksten og 

gjøre den forståelig. 



Oppbygging og gjennomføring

• Kort om strukturen i programmet

• Studietabell

• Tekstlig beskrivelse av oppbygningen



Studieopphold i utlandet

Siden skal svare på disse 3 spørsmålene:

• Når bør jeg reise på utveksling?

• Hvor kan jeg dra?

• Hvordan søker jeg?

Beskriv også andre muligheter for 

internasjonalisering.



Jobb og videre studier

• Siden skal svare på disse 2 spørsmålene:

• Hva kan jeg studere videre etter dette 

programmet?

• Hva kan jeg bli?



Studieretninger

• Forholdet mellom studieretning og program 

viktig

• Vi skal ikke duplisere informasjon



Ressurssider

• Veiledning for programsidene

• Kvalitetssjekk for programsidene

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/nettarbeid/veiledninger/tema/studier/program/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/nettarbeid/veiledninger/tema/studier/program/kvalitetssikring/sjekkliste.html


Hva skal vi gjøre med tekstene når?

• 15.4: Frist for dere

• 16.4-15.6: Fakultetet går gjennom tekstene, 

endrer, strukturerer, kvalitetssjekker 

• 15.6: Frist for begge språk

• 15.6: Sentralt går gjennom tekstene for 

kvalitetssjekk

• 1.7: Publiserer nye mastersider med nye 

bilder


