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Rapporten er basert på 28 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot 

den lave svarprosenten på 15,6. Besvarelsene er anonymisert og det er ikke mulig for 

administrasjonen eller andre å se hvem som har svart hva i denne undersøkelsen. Vi vil 

oppfordre alle til å delta i disse spørreundersøkelsene. De er en viktig kanal for studenter til å 

gi uttrykk for forbedringspotensial, kritikk, hva dere er fornøyde eller misfornøyde med 

vedrørende programmet, undervisning og vurderingsformer, læringsmiljø og kontakt med 

administrasjon og de vitenskapelige ansatte. 

1. Bakgrunn 

16 av respondentene (57,1%) begynte på programmet høsten 2010, ni studenter (32,1%) 

begynte høsten 2009 og to studenter (10,7%) begynte høsten 2008. Av respondentene kom 20 

(71,4%) rett fra lavere grad, seks studenter (21,4%) hadde hatt en kort pause før de begynte på 

master og to studenter (7,1%) hadde flere års pause før de begynte.  

2. Allment om programmet 

Praktisk informasjon: På påstanden ”Jeg fikk det jeg trengte av praktisk informasjon for å komme i 

gang med studiene” svarte 14 studenter (50%) at denne påstanden passet ”Bra” med egne opplevelser. 

12 studenter (42,9%) svarte ”Middels”, én svarte ”Dårlig” og én svarte ”Vet ikke”.  

 

Sosial ramme: På påstanden ”Jeg ble godt tatt imot og fikk muligheten til å bli kjent med mine 

medstudenter på programmet” svarte 16 studenter (57,1%) at denne påstanden passet ”Bra”. Syv 

studenter (25%) svarte ”Middels”, fire (14,3%) svarte ”Dårlig” og én student svarte ”Vet ikke”. 

 

Under et eget punkt kunne studentene selv fylle inn sine kommentarer. Noen av det som blir trukket 

frem er; det var relativt god informasjon om studiet og studieforløp i forkant av semesterstart, den 

sosiale rammen ble i stor grad skapt av studentene selv, egen lesesal bidrar til å styrke samholdet, det 

kunne vært organisert mer sosiale ting de første dagene/ukene, før hytteturen.  

3. Studieinformasjon 

På spørsmålet “Hvilke kanaler bruker du for å finne studieinformasjon?” kunne studentene krysse av 

for flere alternativer. Svarene fordelte seg slik: Web - bla. emnesider, programsider (21), e-post (17), 

venner på studiet (16), foreleser/ seminarholder (10), studiekonsulent (10), informasjonsmøter (7), SV-

infosenter (2), annet (1). 

4. Faglig sammenheng og helhet i programmet 

På spørsmålet ”Opplever du at masterprogrammet i sosiologi henger godt sammen (Programmet har 

en fornuftig sammensetning av emner og jeg ser hva som er hensikten med programmet) svarer fire 

studenter (14,3%) ”Ja”, 14 studenter (50%) svarer ”Stort sett”, åtte studenter (28,6%) svarer ”Både og”, 

én student svarer ”I liten grad” og én svarer ”Nei”. På spørsmålet ”Opplever du at rekkefølgen på 

emnene fungerer godt?” svarer 12 studenter (42,9%) ”Ja”, 14 studenter (50%) svarer ”Både og” og to 

studenter (47,1%) svarer ”I liten grad”.  

 

På spørsmålet ”Kunne noe vært gjort annerledes for å gjøre deg mer forberedt til masteroppgave?” 

kunne studentene fylle inn sine egne kommentarer, av disse kan følgende trekkes frem: å dele 

semesteret i to for omfattende emner som SOS4001 og SOS4020 fungerer svært dårlig og hindrer 

studentene i å få maksimalt ut av emnet; metodeundervisningen må styrkes; teorikurset i 1. semester 

må få en mer helhetlig og struktur og et mer sammenvevd pensum; første semester opplevdes som en 

repetisjon av BA-programmet med teori- og metodekurs som lignet for mye på kursene på BA; emner 

bør gå parallelt gjennom hele semesteret heller enn sekvensielt; ønsker mer fokus på å knytte studenter 
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opp til ulike prosjekter; bedre oppfordring til studentene om å tenke på masteroppgaven tidlig; for de 

som skriver en kvalitativ masteroppgave er det for lang tid mellom selve metodekurset og arbeidet 

med oppgaven; det bør åpnes for at studenter i større grad får fordype seg i det de selv ønsker, heller 

enn å følge instituttets ønsker, foreleserne er ofte snevre med hensyn til å åpne for andre alternativer 

enn det som står i pensum; synd at prosjektseminaret kommer tilslutt i programmet, det bør komme 

tidligere for slik å kunne komme tidligere i gang med oppgaven 

5. Utbytte av emner 

På spørsmålet ”Hvilke(t) av emnene føler du at du har hatt størst utbytte av?” kunne studentene 

krysse av for flere alternativer. Svarene fordelte seg slik: SOS4011 - Teorifordypning (15), SOS4020 -  

Kvantitativ metode (11), SOS4010 - Kvalitativ metode (10), SOS4001 - Sosiologisk teori (5), 

SOS4050 Prosjektseminar (3), SOSXXXX Spesialiseringsemner (7). Studentene ble bedt om å 

presisere hvilke spesialiseringsemner de hadde hatt størst utbytte av i kommentarfeltet: SOS4800 – 

Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat II, SOS4400 – Nære relasjoner i endring, 

SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll, SOS4500 – Kultur og SOS4200 – 

Arbeidsorganisasjoner og arbeidsmarked trekkes frem. På spørsmålet ”Er det noen emner du har 

fulgt/følger som du har spesielt lite utbytte av?” kunne studentene også krysse av for flere alternativer. 

Svarene fordelte seg slik: SOS4001 (7), SOS4010 (3), SOS4090 (2), SOS4400 (1), SOS4020 (1), 

SOS4100 (1).  

Av de utfyllende kommentarene er følgende verdt å legge merke til: flere trekker frem at SOS4001 

mangler et formål, analytisk perspektiv og rød tråd, for lite samlet fokus, i stedet presenterte 

foreleserne sine fordypningsområder, emnet er fragmentert, ingen helhetlig vurdering av kontinuiteten 

i emnet, ingen overhengende struktur eller plan, deler av pensum var for likt det man allerede har lest 

på bachelornivå (f.eks Beck, Giddens, Bauman), i tillegg ble det ikke kommunisert tydelig nok at man 

for å få høyeste karakter på eksamen også burde ha lest tilleggspensumet i emnet; i SOS4010 blir det 

trukket frem at det er vanskelig å forstå den pedagogiske begrunnelsen for gruppearbeid, i stedet bør 

det legges opp til individuelle refleksjonsnotat/ sammendrag som utgangspunkt for diskusjon i 

seminarene; seminarene som skulle følge opp prosjektseminarene fungerte ikke, ingen ga grundige 

tilbakemeldinger og seminarleder virket tidvis lei. 

6. Undervisning- og vurderingsformer  

På spørsmålet ”Hva synes du om vurderingsformene på emnene du har studert eller 

studerer?(skoleeksamener, innleveringer etc)” var flere valg mulig. Svarene fordelte seg slik: Elleve 

studenter svarte at opplever at det er for mange skoleeksamener, åtte studenter savner mer valgfrihet 

mtp valg av vurderingsform, fire studenter opplever at de får vist hva de kan, fire studenter opplever at 

vurderingsformene gjør at de kan jobbe jevnt med emnene, ingen mener at det er for mange 

innleveringer og én har ingen formening eller vet ikke.  

Av utfyllende kommentarer kan følgende trekkes frem: flere trekker frem at mer individuell skriving 

og flere innleveringer trengs for å oppøve skriveferdigheter og få praksis med å strukturere argumenter 

utenfor eksamenslokalet; skoleeksamener er ikke relevant for senere arbeid, og det er merkelig at man 

på master har et så stort fokus på denne vurderingsformen; oppgaver med muntlig eksamen i etterkant 

er en god måte å få vist hva man kan; i kvantitativ metode bør det være individuelle, ikke parvise, 

innleveringer; svært komprimert undervisning i enkelte fag (f.eks åtte timer i SOS4020 per uke) frigjør 

for lite tid til egenstudier.  
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7. Opplevd arbeidsbelastning 

På spørsmålet ”Hvordan opplever du den samlede arbeidsbelastningen i programmet?” svarer én 

student at arbeidsbelastningen er ”Alt for krevende”, 17 studenter (60,7%) svarer ”Krevende”, åtte 

studenter (28,6%) svarer ”Passelig”, to studenter (7,1%) svarer ”Lett” mens ingen svarer ”For lett”. På 

spørsmålet ”Hvor mye tid bruker du på studier i uka?” svarer tre studenter (10,7%) ”Mer enn 40 

timer”, 13 studenter (46,4%) svarer ”30 til 39 timer”, elleve studenter (39,3%) svarer ”20 til 29 timer” 

og én student svarer ”10 til 19 timer i uken”.  

 

Av utfyllende kommentarer kan følgende trekkes frem: masterstudier skal være mer krevende enn BA-

studier, men når det er lagt opp til såpass intense arbeidsperioder bør det også legges opp til litt lengre 

avbrekk innimellom – det er f.eks uheldig at muntlig eksamen i teorifordypning først skjer etter nyttår, 

da får man ingen reell ferie; så lenge studiefinansieringen er slik den er, er det vanskelig å kombinere 

krevende studier med jobb og frivillige verv; arbeidsmengden er krevende, men overkommelig, 

arbeidsmengden blir kun for mye/for slitsom når det vi lærer ikke oppleves relevant eller nødvendig, 

slik tilfellet var med SOS4001 som opplevdes svært umotiverende. 

8. Læringsressurser og læringsmiljø 

På spørsmålet ”Er du fornøyd med det fysiske læringsmiljøet ditt? (lesesaler, pc-stuer, auditorier, 

bibliotek etc)” svarer ti studenter (35,7%) ”Ja”, elleve studenter (39,3%) svarer ”Nokså”, tre studenter 

(10,7%) svarer ”Både og” og fire studenter (14,3%) svarer ”I liten grad”. På spørsmålet ”Er du 

fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet? (organisatoriske forhold, tilretteleggign av arbeidet, 

kultur- og velferdstilbud etc)” svarer åtte studenter (28,6%) ”Ja”, seks studenter (21,4%) 

svarer ”Nokså”, seks studenter (21,4%) svarer ”Både og”, tre studenter (10,7%) svarer ”I liten grad”, 

én svarer nei og fire studenter (14,3%) vet ikke eller har ingen formening. På spørsmålet ”Trives du på 

studiet?” svarer 12 studenter (42,9%) ”Ja”, åtte studenter (28,6% svarer ”Stort sett”, seks studenter 

(21,4%) svarer ”Både og” og to (7,1%) svarer ”I liten grad. Ingen svarer nei.  

Av de utfyllende kommentarene knyttet til læringsressurser og læringsmiljø kan følgende trekkes frem: 

dårlig luft på læringssenteret i Eilert Sundts hus og på masterlesesalene for sosiologistudentene; kunne 

vært bedre og flere pcer på pc-stuene, lesesalene er ok, men pauserommene er bare nesten 

tilfredsstillende; mye sosialt press og stress som ødelegger arbeidsmiljøet, mer konkurransepreget og 

karakterstyrt enn bachelor; for lite kontakt med de vitenskapelig ansatte på instituttet; savn etter 

telefonrommet, for de som skriver masteroppgave blir det en del telefonering; studentene har generelt 

liten plass og de områdene som er til rådighet er preget av rot; pcene er altfor trege og brukes derfor 

lite, man er avhengig av å ha privat pc for å kunne gjennomføre graden; lesesalene er dystre rom som 

blir tomme for luft utover dagen, og i auditoriene er det ofte kaldt; savner mer tilrettelegging for 

gruppearbeid i fagene, og flere undervisningsformer enn forelesninger. 

9. Felles faglige og sosiale tiltak 

På spørsmålet  ”Er du fornøyd med de sosiale arrangementene? (bla. kandidatfest og andre 

arrangementer i regi av Programutvalget og Eilert)” svarer studenter (39,3%) ”Ja”, ingen 

svarer ”Nei”, fire studenter (14,3%) svarer ”Kunne vært bedre”, 12 studenter (42,9%) svarer at de ikke 

har deltatt på slike arrangementer og én student vet ikke eller har ingen formening. På spørsmålet ”I 

hvor stor grad synes du at Programutvalget ivaretar dine interesser? (arrangerer bla. debatter, 

aktualitetsforelesninger, faglie ekskursjoner og Fagkritisk dag)” svarer åtte studenter (29,6%) ”I stor 
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grad”, 12 studenter (44,4%) svarer ”OK”, ingen svarer ”Bør bli bedre” mens syv studenter (25,9%) vet 

ikke eller har ingen formening om spørsmålet.  

Studentene kunne utdype med egne kommentarer om hva de synes Programutvalget kunne gjort 

annerledes eller saker de bør fremme. Noe av det som trekkes frem er: PU bør bli bedre på å informere 

om de ulike arrangementene; de gjør en god innsats i å utfylle det faglige tilbudet; PU kunne vært mer 

tilgjengelig for den gjengse student, per nå bærer de preg av å være en liten sosial ”klikk”.  

På spørsmålet ”Ønsker du tilbud om flere sosiale og faglige arrangementer?” svarer ni studenter 

(32,1%) at det hadde vært bra, 12 studenter (42,9%) svarer at de synes det samlede tilbudet er bra 

mens syv studenter (25%) ikke har noen mening eller vet ikke. Studentene kunne her presisere hvilke 

arrangementer de ønsker mer eller mindra av eller hva de er mest/minst fornøyd med: det bør 

arrangereres flere sosial ararngementer, der studentene kan snakke med hverandre heller enn å lytte til 

en foreleser; kandidatfester og lignende arrangementer bidrar til sterkere grad av identifisering med 

faget / det å være sosiolog, det bør generelt arrangeres flere fag- og yrkesidentitetsfremmende tiltak. 

10. Muligheter for kontakt 

På spørsmålet ”Synes du at du har tilstrekkelig mulighet for kontakt med de som underviser på emnene 

(foreleser, seminarholder etc)?” svarer 12 studenter (42,9%) ”Ja”, ti studenter (35,7%) 

svarer ”Delvis”, fem studenter (17,9%) svarer ”Nei” og én student vet ikke eller har ingen formening. 

Ti studenter (35,7%) oppgir at de synes de har tilstrekkelig kontakt med studiekonsulenten, mens åtte 

studenter (28,6%) mener de ”Delvis” har nok kontakt med studiekonsulenten, seks studenter (21,4%) 

svarer ”Nei” på dette spørsmålet og fire studenter (14,3%) har ingen formening. På spørsmålet ”Synes 

du at du har tilstrekkelig mulighet for kontakt med medstudenter?” svarer 20 studenter (71,4%) ”Ja”. 

Fire studenter (14,3%) svarer ”Delvis” og fire svarer nei.  

11. Studieprogresjon 

På spørsmålet ”Regner du med å bli ferdig med masterprogrammet på normert tid?” svarer 19 

studenter (67,9%) ”Ja” mens ni studenter (32,1%) svarer ”Nei”. På spørsmålet ”Hvor mange måneder 

regner du med å være forsinket?” svarer seks studenter (60%) ett semester, tre (30%) svarer to 

semestre og én svarer tre semestre. (De som krysset av på ”Ja” under forrige spørsmålt svarte ikke på 

dette). På spørsmålet ”Er det viktig for deg å bli ferdig på normert tid?” svarer 21 studenter 

(75%) ”Ja”, mens syv studenter (25%) svarer ”Nei”. På spørsmålet ”Hvis man kan snakke om en 

studentkultur, vil du si at det er forventet at man blir ferdig på normert tid?” svarer ti studenter 

(35,7%) ”Ja” og ti studenter (35,7%) svarer ”Nei”. Åtte studenter (28,6%) svarer at de ikke vet.   

12. Forventninger og virkelighet 

På spørsmålet ”Har programmet så langt svart til forventnignene dine?” svarer 12 studenter 

(42,9%) ”Ja”, 12 studenter (42,9%) svarer ”Delvis” og fire studenter (14,3%) svarer ”Nei”.  

 

På spørsmålet ”Er det noe du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med? (evt savner informasjon om)” 

kunne studentene fylle inn sine egne kommentarer. Følgende kan trekkes frem: for lite tid til 

egenarbeid, for høyt tempo rundt forelesningene; man bør ta en gjennomgang av organiseringen av 

SOS4001, dette emnet tok motet fra mange, heller ikke SOS4010 var et emne med høy kvalitet; mye 

uklarhet rundt de formelle kravene til masteroppgavem og gjennomføringen av denne; alle ansatte ved 
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instituttet har en serviceinnstilt ”attitude”, instituttet er imøtekommende; savner realistisk informasjon 

om hvilke muligheter som finnes etter studiene; bra med obligatoriske seminarer med gode lærere. 

 

På spørsmålet ”Hvis du skal peke på noe som vil gjøre dette programmet bedre for deg, hva vil det 

være?” kunne studentene også fylle ut med sine egne kommentarer, av disse kan følgende trekkes 

frem: emner som går over hele semestre;oftere og klarere veiledning; fordypning/spesialisering i 

metode, SOS4020 er lærerrikt, men tillater ikke nok jobbing med tematiken til at man har det i 

fingrene når man skal begynne å jobbe med det; færre skoleeksamener, mer fordypning, mer 

pensumdiskusjoner, mer skrivetrening og et mer avslapept sosialt milkø; bedre oppfølging på 

prosjektseminaret slik at man er ordentlig i gang når man faktisk skal begynne å skrive på selve 

oppgaven; mer yrkesrettet fokus; studentene må bli tatt mer seriøst som en sviktig del av 

kunnskapsproduksjonen ved instituttet, det vil styrke både undervisningen og forskningen; gi flere 

kreative oppgaver som lar studentene oppleve hvordan arbeidslivet vil kunne være; åpne for større 

mangfold i sosiologien; gå tidligere i gang med prosjektskisse og seminar, mer info underveis i 

førsteåret om selve masteroppgaven, mer praksis i metodeundervisningen; større valgfrihet ift å velge 

emner også på andre programmer.  

 


