
Evaluering av første semester (2011), master sosiologi 

SEMESTERSTART  

Hvor godt stemmer utsagnet: "Jeg fikk det jeg trengte av praktisk informasjon for å komme i gang med 

studiene" 

 Antall Prosent 

 Bra 20 61 % 

  Middels  10 30 % 

  Dårlig  3 9 % 

  Vet ikke 0 0 % 

  Total 33 100 % 

Hvor godt stemmer utsagnet: "Jeg ble godt tatt imot og fikk mulighet til å bli kjent med mine 

medstudenter på programmet"  

 Antall Prosent 

 Bra 18 55 % 

  Middels  12 36 % 

  Dårlig  1 3 % 

  Vet ikke 2 6 % 

  Total 33 100 % 

Utfyllende kommentar om semesterstart:  

- Lite info om hvor mye man skulle lese til de første forelesningene.  

- Undervurdert krevende med overgang fra BA til MA.  Man kunne ha blitt gjort mer oppmerksom på hvor 

krevende første semester kom til å være, mange hadde ønsket de hadde lest mer før semesterstart. 

- Tre skrev at semesteret begynte litt sent, kunne fremskjøvet semesterstart. En mente dette spesielt gjaldt 

sos4001.  

- To som kom fra et annet universitet mente de fikk for lite praktisk info. Kunne gjerne begynt tidligere. Syns det 

var vanskelig å vite hva de faglige kravene var.  

- Kunne vært mer sosialt som ikke var faglig, men bra med hyttetur og facebookgruppe. Kunne ha hatt flere 

samlinger etter hvert. Litt vanskelig å komme inn i miljøet når man kommer fra et annet studiested, så skulle 

gjerne hatt mer program enn hyttetur. 

 

 

 

 

 

 



FAGLIG SAMMENHENG OG HELHET I PROGRAMMET 

Hvor godt stemmer utsagnet: "Til nå virker det som om programmet har en fornuftig sammensetning av 

emner og jeg ser hva som er hensikten med programmet"  

 Antall Prosent 

 Bra 5 14 % 

  Middels  25 74 % 

  Dårlig  3 9 % 

  Vet ikke 1 3 % 

  Total 34 100 % 

Opplevde du at rekkefølgen på høstens emner fungerte godt?  

 Antall Prosent 

 Ja 3 9 % 

  Stort sett 4 12 % 

  Både og 14 41 % 

  I liten grad 4 12 % 

  Nei 9 26 % 

  Vet ikke 0 0 % 

  Total 34 100,0 

 

Utfyllende kommentarer / Kunne noe vært gjort annerledes for å gjøre deg mer forberedt til 

masteroppgaven?  

- Flere mente at SOS4010 burde vært mer rettet mot MA oppgaven. Det var lite som virket forberedende på 

masteroppgaven. 

- Flere mente semesteret burde vært organisert med bolkefag. En mente dette burde være organisert først med 

teori, så metode, så teorifordypning. 

-Flere mente at to eksamener på en uke var unødvendig krevende, og at eksamen midt i forelesningsrekken i 

SOS4011 ikke var bra. En mente det var for liten tid på eksamen i SOS4001 og SOS4010.  

- Flere mente at det var for liten tid til SOS4011. Teoriseminaret inneklemt og nedprioritert. SOS4001 tok alt for 

mye tid, som gjorde at SOS4011 ble nedprioritert. SOS4001 var veldig bredt, og hadde en mindre forståelig 

hensikt enn teorifordypningen. Ønsker mer teorifordypning. 

- Begynne tidligere med organiserte måter å få veiledning i oppgavetema og valg av fordypningsemner.  

- Prosjektseminar på høstsemesteret! 

- Ønsker å kunne velge mellom kvalitativ el kvantitativ metode.  

- Burde vært mulig med utveksling. 

 

 

 



VURDERING AV EMNER 

Hvilke(t) av emnene føler du at du har hatt størst utbytte av? Du kan krysse av flere.  

 

 Antall 

 SOS4011 Teorifordypning 21 

  SOS4001 Sosiologisk teori     15 

  SOS4010 Kvalitativ metode 7 

  Ingen av emnene 2 

    

Er det noen emner du har hatt spesielt lite utbytte av? Du kan krysse av flere.  

 Antall 

 SOS4010 Kvalitativ metode 17 

  SOS4001 Sosiologisk teori     10 

  Ingen av emnene 5 

  SOS4011 Teorifordypning 1 

    

 

Har du kommentarer på kvaliteten og omfanget av forelesningene i noen av de tre emnene? Merk hvilket 

emne og evt. hvilket seminar i teorifordypningen det gjelder.  

SOS4010  

- Ble ikke i stor nok grad koblet til masteroppgaven. Noen føler seg ikke klare til å bruke kvalitativ metode i 

egen masteroppgave etter SOS4010. 

- Flere mente forelesningene var ustrukturerte, noen mente det var for stort fokus på eksempler og anekdoter. 

- Ønsker mer praktisk rettet undervisning.  

- Flere mente forelesningene var ikke eksamensrettet og sksamensform sto ikke i stil til undervisningen.  e enn 

forklarende forelesninger. Få konkrete svar, selv på konkrete spørsmål.    

SOS4001  

Mange var fornøyde med forelesere og opplegget med flere forelesere. Emneansvarlig til stede på andres 

forelesninger som gjorde at forelesningene og seminarene fungerte godt sammen.  

Noen syns at emnet var veldig krevende, og at fordi det var «litt av alt» var det vanskeligere å se relevansen til 

masteroppgaven. Noen syns også at det var litt rotete med mange forelesere.  

SOS4011   

Kultur- Gode forelesninger og lærte anvendelige ting til MA-oppgaven 

Organisasjon – Godt, men litt uheldig med to forelesere annenhver gang.  

Uliket – veldig bra 

 



Har du kommentarer på kvaliteten og omfanget av seminarene i SOS4001 eller SOS4010? Merk hvilket 

emne og hvilket seminar det gjelder. 

SOS4010 – de aller fleste mente seminarlederene var gode, men mange var misfornøyde med 

seminaroppgavene. Oppgavene hadde ikke god nok sammenheng med masteroppgaven. Gruppeoppgaver og at 

man skulle intervjue hverandre mente noen ikke fungerte bra. Noen mente også at seminaroppgavene var 

eksamensrelevante.  

SOS4001 –  

- Veldig bra seminar, gjennomført opplegg, lurt med gruppepresentasjoner og  flere mente det var bra at 

foreleser hadde seminaret. 

- Mye frafall fordi det var for mange oppgaver per student. For mye arbeid med oppgavene. 

- Liten tid til diskusjon. Burde vært mer diskusjonsopplegg, gruppeoppgaver fungerer dårlig. 

- Noen få  styrte seminardiskusjonen, og det var vanskelig for andre å slippe til, det burde seminarleder ha gjort 

noe med.  

- Seminarene burde vært obligatoriske.  

- Krevende, men gode.  

- Bra, men andre studenter får ofte lite igjen for studentframlegg.  

Har du kommentarer på kvaliteten og omfanget av pensum i SOS4001 eller SOS4010? Merk hvilket emne 

og evt. hvilket seminar i teorifordypningen det gjelder.  

SOS4010  

- Silverman litt kjedelig og uoversiktelig.  

- Album bra 

- Flere mente omfanget kunne økes.  

- Kunne dratt nytte av eksempler fra forskning, det ble litt abstrakt.  Ønsker mer empiriske artikler som er rettet 

mot det man gjør i praksis. Ønsker også er mer tydelig teoriorientering.  

- Flere mente pensum virket utdatert, som Creswell og Silverman 

- Vanskelig å koble pensum til eksamen.  

SOS4001  

- Godt pensum men det har større omfang og høyere vanskelighetsgrad enn SOS4010  

- Flere mente det var krevende, men bra. 

- Gjennomtenkt og oppdatert.  

- Usammenhengende og usystematisk.  

 

SOS4011 Bourdieau osv.  

– seminarene var ikke pensumnære nok. 

Andre kommentarer:  

- Ønsker bolkefag for å slippe å lese til eksamen mens man har teorifordypning.  

- Vil ha mulighet til å evaluere hvert enkelt fag.  

- Emneansvarligs rolle i SOS4001 fungerte veldig bra. God kvalitetssikring.  



UNDERVISNING- OG VURDERINGSFORMER  

Hva synes du om vurderingsformene på emnene du har studert eller studerer? Skoleeksamen, 

innleveringer, etc. Flere svar er mulig.  

 Antall 

 Jeg savner mer valgfrihet mht. valg av vurderingsform  20 

  Vi har for mange skoleeksamener  19 

  Jeg opplever at jeg får vist hva jeg kan 7 

  Jeg opplever at vurderingsformene gjør at jeg kan jobbe jevnt med emnene 1 

  Vi har for mange innleveringer 1 

  Vet ikke/ har ingen formening 3 

    

Hva synes du om forholdet mellom organisert undervisning og eget arbeid?  

 Antall 

 Jeg synes det er en god blanding av organisert undervisning og egenstudier 15 

  Jeg kunne tenke meg å ha bedre muligheter for egenstudier 10 

  Jeg kunne tenke meg mer organisert undervisning 8 

  Vet ikke/ingen mening  1 

Utfyllende kommentar:   

- I sos4010 var det liten sammenheng mellom forelesning, pesnum og seminar som gjorde selvstudium 

vanskelig.  

- Ønsker mer skriving.  

- Seminarene burde ikke være obligatoriske.  

- PC på eksamen og muntlig i kombinasjon med hjemmeeksamen er fint.  

- Ønsker mer hjemmeeksamen.   

 

OPPLEVD ARBEIDSBELASTNING 

Hvordan opplever du den samlede arbeidsmengden i programmet?  

 Antall Prosent 

 Alt for krevende 5 15 % 

  Krevende 19 56 % 

  Passelig 10 29 % 

  Lett 0 0 % 

  Vet ikke/ har ingen formening 0 0 % 

  Total 34 100,0 

 

 



Hvor mye tid bruker du på studier i uka?  

 Antall Prosent 

 
Mer enn 40 timer     

5 15 % 

  30- 39 timer 19 56 % 

  20-29 timer 8 23 % 

  10-19 timer 1 3 % 

  Mindre enn 10 timer 1 3 % 

  Total 34 100,0 

Utfyllende kommentar: 

- Mye å gjøre, men veldig lærerikt.  

- Vanskelig å vurdere arbeidsmengde når noen fag er veldig krevende, mens andre ikke er det.  

- Et veldig krevende semester, spesielt sos4001 tok mye tid.  

- Alt for mange bruker alt for mye tid på studier, så det blir press.  

 

LÆRINGSRESSURSER OG LÆRINGSMILJØ 

Er du fornøyd med det fysiske læringsmiljøet ditt? Lesesaler, pc-stuer, auditorier, bibliotek, etc.  

 Antall Prosent 

 Ja 8 24 % 

  Nokså 11 32 % 

  Både og 3 9 % 

  I liten grad 8 24 % 

  Nei 3 9 % 

 Vet ikke 1 2 % 

  Total 34 100,0 

Få pcer og sitteplasser 

 

Er du fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet?  Organisatoriske forhold, tilrettelegging av arbeidet, 

kultur og velferdstilbud etc.  

 Antall Prosent 

 Ja 9 26 % 

  Nokså 13 38 % 

  Både og 8 24 % 

  I liten grad 1 3 % 

  Nei 0  

 Vet ikke 3 9 % 

  Total 34 100,0 

 

 

 



Trives du på studiet?  

 Antall Prosent 

 Ja 14 41 % 

  Nokså 13 38 % 

  Både og 7 21 % 

  I liten grad 0 0 % 

  Nei 0 0 % 

 Vet ikke 0 0 % 

  Total 34 100,0 

 

Syns du at du har tilstrekkelig mulighet for kontakt med: 

Forelesere: 

 Antall Prosent 

 Ja 13 38 % 

  Nokså 9 26 % 

  Både og 7 21 % 

  I liten grad 2 6 % 

  Nei 0 0 % 

 Vet ikke 3 9 % 

  Total 34 100,0 

 

Studiekonsulent: 

 Antall Prosent 

 Ja 29 85 % 

  Nokså 3 9 % 

  Både og 0 0 % 

  I liten grad 1 3 % 

  Nei 0 0 % 

 Vet ikke 1 3 % 

  Total 34 100,0 

 

Ingen utfyllende kommentarer  

FELLES FAGLIGE OG SOSIALE TILTAK 

Er du fornøyd med de sosiale arrangementene i regi av Eilert?  

 Antall Prosent 

 Ja 24 71 % 

  Nokså 2 6 % 

  Både og 2 6 % 

  I liten grad 0  

  Nei 0  

 Vet ikke 6 17 % 

  Total 34 100,0 



I hvor stor grad synes du Programutvalget ivaretar dine interesser?  

 Antall Prosent 

 I stor grad 13 38 % 

  Ok 11 32 % 

  Bør bli bedre 0 0 % 

  Vet ikke 10 30 % 

  Total 34 100,0 

 

Utfyllende kommentar Her kan du f.eks. presisere hvilke arrangementer du ønsker mer eller mindre av eller 

hva du er mest/minst fornøyd med:  

- PU har blitt mer synlig i det siste, men kan gjerne informere bedre om beslutninger som skal tas osv.  

- Kan også gjøre noe som ikke bare er faglig.  

- Veldig bra innsats av Eilert!  

- Ikke lett å vite hva som tilbys, men jeg har ikke vært veldig oppsøkende.  

 

FORVENTNINGER OG VIRKELIGHET 

Er det viktig for deg å bli ferdig på normert tid?  

 Antall Prosent 

 Ja 27 79 % 

  Nei 7 21 % 

  Vet ikke 0 0 % 

  Total 34 100,0 

 

Hvis man kan snakke om en ”studentkultur”, vil du si at det er forventet at man blir ferdig på normert 

tid? 

 Antall Prosent 

 Ja 13 39 % 

  Nei 14 43 % 

  Vet ikke 6 18 % 

  Total 33 100,0 

Har programmet så langt svart til forventningene dine?  

 Antall Prosent 

 Ja 6 19 % 

  Nokså 7 23 % 

  Både og 17 55 % 

  I liten grad 0 0 % 

  Nei 0 0 % 

 Vet ikke 1 3 % 

  Total 31 100,0 



 

Er det noe du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med (ev. savner informasjon om)?  

- Flere er misfornøyde med kvalitativ metode, og eksamen i dette emnet. 

- Misfornøyd med utvalg av fordypningsemner.  

- Savner større interesse for det utenom pensum.  

- Vi trenger mer skrive- og formidlingsøvelse! 

- Flere mente det var for lite fokus på masteroppgaven. 

- Burde legge til rette for de som er 100% i arbeid.  

- Skulle gjerne hatt enda mer spesialisering.  

- Dempe presset, mindre pensum, tydeliggjøre hva som kreves til eksamen. 

- Misfornøyd med at det er så høye krav, pensummengde og noen dårlige forelesninger. Dårlig motivasjon til 

videre studier.  

- Rekkefølgen på fag, og mer egenstudier.  

Hvis du skal peke på noe som vil gjøre dette programmet bedre for deg, hva vil det være?  

- Mer forberedelse på MA-oppgaven gjennom emnene.  

- Færre skoleeksamener, mange flere innleveringsoppgaver, økt fokus på formidling hos forelesere, flere 

muligheter til løpende vurdering av emner.  

- Mer abeidslivsrettet og mer skrivetrening.  

- Økt tilgjengelighet på faginformasjon(deling av artikler, notater etc) mellom studenter og forelesere.  

- Mer engasjerte forelesere.  

- Oppdatere ”tid og sted” på emnesidene med riktig informasjon.  

- Ha prosjektseminar første og få hjelp til å velge tema, en å kaste faglig ball med.  

- Mer tilpasset egne preferanser hva angår hvilken del av sosiologien man ønsker å jobbe med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluering av masterprogrammet i sosiologi 

 

Rapporten er basert på 28 innleverte skjemaer. Det gir en svarprosent på 27 %. Spørreskjema 

ble tilsendt alle masterstudenter foruten kullet som startet 2011. 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 

20 av respondentene (71,4 %) begynte på programmet høsten 2010, to studenter (7,1 %) 

begynte høsten 2011 (se dette kullets besvarelser i en egen undersøkelse over) og to studenter 

(7,1 %) begynte høsten 2009, og fire studenter (14,2 %) begynte tidligere enn dette. 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 15 studenter (53,6 %) at denne påstanden passet ”Bra” med egne 

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

 

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

medstudenter på programmet” svarte 14 studenter (50 %) at denne påstanden passet ”Bra”. Ti 

studenter (35,7 %) svarte ”Middels”, tre (10,7%) 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 kunne gjerne vært flere sosiale arrangementer; Hytteturen i starten var veldig nyttig for å 

bli kjent med folk, og det samme var gruppearbeidet i starten; Det er vanskelig å komme seg inn i en 

gruppe der alle kjenner hverandre fra før. De administrativt ansatte har alt for mye å gjøre for å kunne 

være litt mer imøtekommende; Kunne gjerne fortsatt med sosiale arrangementer for kullet etter andre 

semester. 

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 (26), e-post (20), 

venner på studiet (18), foreleser/ seminarholder (10), studiekonsulent (10), informasjonsmøter (7), SV-

infosenter (5). 

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”, 12 studenter (42,9 %) svarer ”Stort sett”, ni studenter (32,1 %) svarer ”Både 

og”, to studenter (7,1 %) svarer ”I liten grad” og én svarer ”Nei”. På spørsmålet ”Opplever du at 

rekkefølgen på emnene fungerer godt?” svarer 15 studenter (53.6 %) ”Ja”, 11 studenter (39,3 %) 

svarer ”Både og” og to studenter (7,1%) 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:  



Bedre og grundigere undervisning i kvalitativ metode med mer fokus på praktiske ting som hvordan 

man skriver analyse, hvordan man analyserer sine data, hvordan teori henger sammen med metode, 

etc.; Begynne på prosjektskisse og planlegging av masteroppgaven mye tidligere i løpet, kanskje til og 

med første semester; Instituttet bør vurdere hvorvidt teorifaget SOS4001 "spiser opp" SOS4010, slik 

det oppleves for studentene i dag; Gi bedre mulighet til (og opplyse i større grad om mulighet)til å ta 

temaspesialiseringsemne utenfor de emnene som blir gitt av instituttet; Om man blir gitt mulighet til å 

planlegge oppgaven, kanskje til og med få veileder, før man tar fatt på de første temaemnene så vil 

man kunne få et mye mer helhetlig fokus på masteroppgaven sin og temaemnene vil være mye mer 

relevante; Mer praksisorientering i tidlige emner i løpet, hvordan kan teorier og problemstillinger si 

noe om "den virkelige verden"; Flere metodefag, men på bachelor; For mye fokus på teori og utrolig 

lite på empiri og mulighet til å lære i feltet i kvalitativ og kvantitativ metode; Det var for få ikke-

vestlige forfattere på pensum; Jeg hadde ønsket at vi kunne spesialisere oss mer. Noen emner føltes 

som repetisjon: Vi kunne fått tips til noen gode masteroppgaver som vi burde lese gjennom tidlig i 

studiet så vi vet mer hva det er vi arbeider mot; Jeg skulle ønske det var en større sammenheng 

mellom metode og de studiespesialiseringene vi valgte, for å få en mer praktiskrettet erfaring. Det 

kunne gjerne vært flere kurs å velge mellom, fremfor at like kurs går over to semestre, som blant annet 

kultur og organisasjonsemnene gjør, etter min mening. Både for å kunne ha flere muligheter til å finne 

et felt man vil tråkke inn i med masteroppgaven, og for å få en "bredere" kompetanse; Man kunne 

droppet kravet om at man må ha karakter i alle emner før man kan levere masteroppgaven.  

 

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 (13), SOS4050 

Prosjektseminar (12), Temaspesialiseringsemner (12),  SOS4020 -  Kvantitativ metode (9), SOS4010 - 

Kvalitativ metode (8), SOS4001 - Sosiologisk teori (6). 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 (5), SOS4010 (5), SOS4011 (2), SOS4500 (1), SOS4050 (1).  

Av de utfyllende kommentarene er følgende verdt å legge merke til:  

SOS4001: Emnet bør legge til rette for at studentene kan ta i bruk denne teorien på en relevant måte; 

For mange forskjellige teorier til at jeg oppnådde dybdekunnskap; Inviterer lite til refleksjon; Lå 

veldig nært temaer og teorier vi allerede har vært borte i på bachelornivå, og opplevdes til tider som en 

repetisjon; Faget var veldig teoritungt, som på en side var nyttig for å finne interessante teorier til 

oppgave, samt for å finne hvilke spesialisering å velge, men faget ga minst nytteverdi mot 

masteroppgaven da det ble for teoritungt. 

 

SOS4010: Ønsker flere forelesninger, men aller helst fler seminarer; Flere opplevde at det var for mye 

repitisjon fra BA; Etter å ha jobbet kvalitativt med masteroppgaven merker jeg at kurset SOS4010 

gjerne skulle ha hatt en mer praktisk rettet undervisning; Forholdet mellom teori og metode ble tatt 

opp, som er viktig, men det ble gitt for liten opplæring eller informasjon om hvordan analysere 

kvalitativt datamaterialet. Blant annet kunne det blitt gitt informasjon eller praktiske oppgaver 

vedrørende kvalitativ koding og analyse. For eksempel fått en innføring i kvalitative analyseprogram, 

som jeg ser som essensielt i mine analyser i masteroppgaven. 

 

 

SOS4050 mangler struktur i gjennomføringen; Det er ikke godt utnyttet tid å kun gjennomgå 

presentasjoner av hvor langt hver enkelt har kommet med oppgaven. 
 

 



6. Undervisnings- 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: Åtte 

studenter opplever at de får vist hva de kan, syv studenter savner mer valgfrihet mtp valg av 

vurderingsform, fem studenter svarte at opplever at det er for mange skoleeksamener, fire studenter 

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

mange innleveringer og fire har ingen formening eller vet ikke.  

På spørsmålet «Hva synes du om forholdet mellom organisert undervisning og eget arbeid?» fordelte 

svarene seg slik: 16 svarte (57,1 %) at de synes det er en god blanding av organisert 

undervisning og egenstudier, 9 (32, 1 %) kunne tenkt seg mer organisert undervisning, en kunne tenkt 

seg å ha bedre muligheter for egenstudier, mens to visste ikke/hadde ingen mening. 

Av utfyllende kommentarer kan følgende trekkes frem: Masterprogrammet er utrolig mye bedre enn 

bachelorprogrammet hva gjelder undervisningsform, og emnene der det er en kombinasjon av 

skoleeksamen og oppgave fungerer best. Man kunne avskaffet karakterer på alle fagene på første året 

for å lære heller enn å tenke strategisk til hva man får på eksamen; Det kunne vært mer gruppearbeid 

og oppgaver. Flott med muntlig eksamen i 4011!; I kvalitativ metode burde man få mer trening i å 

gjennomføre et slikt arbeid og bli vurdert på grunnlag av dette og ikke en skoleeksamen; Mer 

innleveringer, og mer struktur i sos4090, så vi blir klare over hvor vi bør være i oppgaveprosessen 

tidligere; Skulle gjerne sett mer vektlegging av oppgaver som skrives. Særlig i metode. Og også i 

andre fag, så langt de er lagt opp mer praktiskrettet, fremfor teoretisk; Eksamen bør skrives på 

datamaskin; Ønsker større bruk av mappevurdering i tillegg til eksamen.   

 

7. Opplevd arbeidsbelastning 

På spørsmålet ”Hvordan opplever du den samlede arbeidsbelastningen i programmet?” svarer 16 

studenter (57,1%) ”Krevende”, ti studenter (35,7%) svarer ”Passelig”, to studenter (7,1%) svarer 

”Lett” mens ingen svarer ”For lett” eller ”alt for krevende”. På spørsmålet ”Hvor mye tid bruker du på 

studier i uka?” svarer tre studenter (11,1%) ”Mer enn 40 timer”, 14 studenter (51,9%) svarer ”30 til 39 

timer”, åtte studenter (29,6%) svarer ”20 til 29 timer”, én student svarer ”10 til 19 timer i uken” og én 

student svarer ”mindre enn 10 timer i uken”.  

 

Av utfyllende kommentarer kan følgende trekkes frem: Det er så krevende som det burde være på 

master, men det var ubalanse mellom hvor mye tid sosiologisk teori og kvalitativ metode tok første 

semester. 

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”, åtte studenter (28,6%) svarer ”Nokså”, fire studenter 

(14,3%) svarer ”Både og”, tre studenter (10,7%) svarer ”I liten grad”, en student svarer ”Nei”, mens to 

vet ikke/har ingen formening. På spørsmålet ”Er du fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet? 

(organisatoriske forhold, tilrettelegging av arbeidet, kultur- og velferdstilbud etc)” svarer 13 studenter 

(46,4%) ”Ja”, seks studenter (21,4%) svarer ”Nokså”, to studenter (7,1%) svarer ”Både og”, to 

studenter (7,1%) 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 17 studenter (60,7%) ”Ja”, seks studenter 

(21,4%) svarer ”Stort sett”, og fem studenter (17,9%) svarer ”Både og”.  

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

frem:  

Biblioteket eier få titler og det er korte åpningstider; Det finnes for få lesesaler/arbeidsplasser, spesielt 



rundt eksamensperioden; Burde ha bedre pc-muligheter; Lesesaler, Auditorier ol. er ganske slitte med 

dårlig luft og tamt lys; Kantina har forferdelig akustikk. 

 

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 9 studenter (32,1%) ”Ja”, en (3,6 %) 

svarer ”Nei”, fem studenter (17,9%) svarer ”Kunne vært bedre”, 8 studenter (28,6%) svarer at de ikke 

har deltatt på slike arrangementer og fem studenter (17,9%) 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 seks studenter 

(21,4%) ”I stor grad”, 11 studenter (39,3%) svarer ”OK”, fire (14,3%) svarer ”Bør bli bedre” mens syv 

studenter (25 %) 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: Syns noen ganger at man burde 

være hardere (men det er mulig at dette ikke går), når man skal prøve å få gjennom sitt syn på for 

eksempel pensum og andre saker der det virker varierende hvor mye de ansatte egentlig tar 

hensyn til studentenes mening; Kunne gjerne hatt sosiale arrangement på bachelor/master-

programmene som trekker litt flere enn de mest sentrale. De beste arrangementene er ofte de som også 

tiltrekker seg folk fra andre programmer. 

 

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

(32,1%) at det hadde vært bra, 14 studenter (50%) svarer at de synes det samlede tilbudet er bra mens 

fem studenter (17,9%) ikke har noen mening eller vet ikke. Studentene kunne her presisere hvilke 

arrangementer de ønsker mer eller mindre av eller hva de er mest/minst fornøyd med:  

Hyttetur til tannlegehytta var fin; Synes spesielt tilbudene fra Arbeidslivsgruppa er positive. Det hadde 

vært fint med enda flere arrangementer som setter studentene i kontakt med arbeidslivet. 

 

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 19 studenter (67,9%) ”Ja”, syv studenter (25%) svarer 

”Delvis”, og to studenter (7,1%) svarer ”Nei”. 22 studenter (78,6%) oppgir at de synes de har 

tilstrekkelig kontakt med studiekonsulenten, mens fem studenter (17,9%) mener de ”Delvis” har nok 

kontakt med studiekonsulenten, og en (3,6%) har ingen formening. På spørsmålet ”Synes du at du har 

tilstrekkelig mulighet for kontakt med medstudenter?” svarer 19 studenter (67,9%) ”Ja”. Syv studenter 

(25%) svarer ”Delvis”, en (3,6%) svarer nei og en (3,6%) har ingen formening.  

Av utfyllende kommentarer trekkes disse frem: Var ikke fornøyd med prosjektbeskrivelsen etter 

prosjektseminar og manglet da noen som kunne hjelpe meg videre med planlegging av 

masteroppgaven, da jeg enda ikke hadde veileder; Noen forelesere er kjempeflinke til å formidle/lære, 

mens andre er rett og slett elendige. Samtidig er det alltid noen som er veldig hyggelige og 

imøtekommende, mens andre ikke hilser; Angrer litt på at jeg ikke har brukt forelesere mer aktivt 

gjennom trefftid. Kanskje gi mer info om denne muligheten 

11. Studieprogresjon 

På spørsmålet ”Regner du med å bli ferdig med masterprogrammet på normert tid?” svarer 18 

studenter (64,3%) ”Ja” mens ti studenter (35,7%) svarer ”Nei”. På spørsmålet ”Hvor mange måneder 

regner du med å være forsinket?” svarer tre studenter (27,3%) ett semester og seks (54,5%) svarer to 



semestre. (De som krysset av på ”Ja” under forrige spørsmål 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 tolv studenter 

(42,9%) svarer ”Nei”. Seks studenter (21,4%) svarer at de ikke vet.   

12. Forventninger og virkelighet 

På spørsmålet ”Har programmet så langt svart til forventningene dine?” svarer 14 studenter (50%) 

”Ja”, 11 studenter (39,3%) svarer ”Delvis” og tre studenter (10,7%) 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: Prosjektforum var en 

veldig god erfaring både som en gruppeprosess, et forskningsprosjekt og med sin sosiale 

Side; Det ble ikke informert om tidsfrist for innlevering av oppmeldingsskjema for masterstudenter 

som skulle levere oppgaven til normert tid; Kvantitativ metode gikk for fort og for dårlig; Savner 

informasjon om prosessen med å skrive masteroppgave; Jeg syntes det er veldig fint at de to første 

semestrene på programmet benyttes til å forberede seg til oppgaveskriving, gjennom metode-, teori- 

og studiespesialiseringskurs. Det jeg savner er det jeg har skrevet tidligere i undersøkelsen, mer 

praktiskrettede kurs; Programmet har omtrent den mengden seminarundervisning jeg ønsket på 

bachelornivå. Jeg kunne allikevel tenkt meg litt flere undervisningstimer i noen emner, blant annet 

kvalitativ metode. Man bør også ha en kvalitetssikring på hva slags oppgaver man gjennomfører i 

kvalitativ metode. Det semesteret mitt kull hadde emnet, skulle vi gjennomføre fokusgruppeintervjuer 

på vegne av ISS om studentene på SOS1000. Få møtte opp og oppgavene handlet om fokusgrupper 

som feilet grunnet for få deltakere; Litt liten valgmulighet i forhold til emner. Feks livsløpsanalyse/ 

barne og ungdomssosiologi.. 

 

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: Hadde gjerne håpet at undervisningen ville bli mer spesifikk på masternivå; Å få bedre mulighet 

tidligere i løpet å spesialisere seg. Jeg opplevde det som enda et bachelorår nesten da jeg begynte og 

ble skuffet over det. Sosiologisk teori må skille seg fra fag på BA. (Dette gjelder ikke kvantitativt da 

jeg opplevde at dette ble innfridd.); Mer mulighet og forståelse for det kvantitative metode. Bedre 

studieveiledning og med-studentkontakt; Mer struktur i sos 4090, og mer fokus i hele studiet på at vi 

faktisk skal produsere en egen oppgave i et helt år. Noen av fagene er litt for lite rettet mot den 

faktiske masteroppgaven. Noen av teorikursene er lite givende for denne prosessen, det burde vært et 

lite skrivekurs på forhånd for oppgaven, eller prosjektseminaret kunne vært brukt bedre og mer 

praktisk, mer innleveringer og skrivetrening som så gjennomgåes i seminar; Henviser til tidligere 

kommentarer om mer praktiskrettede undervisninger og former; Litt mer oppfølgning. Man kunne for 

eksempel hatt en form for mentorordning, hvor en eller flere ved instituttet følger opp X antall 

masterstudenter hver for å gi tips om hvordan man kommer seg gjennom ulike deler av studiet. Dette 

vil trolig koste litt, men det vi forhåpentligvis også sørge for mer gjennomstrømning. 

 

 


