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Egenevaluering, sosiologi, UiO, 20151 

Sosiologi er et paraplyfag for samfunnsvitenskapene og gir breddekunnskap som er nyttig i 

mange ulike yrker. Sosiologiprogrammene ved UiO gir grundig innføring i både kvalitativ og 

kvantitativ metode, noe få (om noen) andre fag gjør. Faget gir en evne til å vurdere 

kunnskap om samfunnet kritisk, noe som er viktig i det kunnskapssamfunnet vi lever i. 

Mange av spesialiseringsemnene går rett inn i brennbare politiske temaer som migrasjon, 

fattigdom og marginalisering, økende press på velferdsstaten, store demografiske endringer 

(en økende andel eldre og minkende andel yngre), endrede familieformer og politiske tiltak 

som berører disse samfunnsområdene.  

Forrige gang det ble foretatt en egenevaluering av studieprogrammene i sosiologi var i 2008. 

Denne egenevalueringen gjelder studieåret 2014/2015, men vi vil også trekke linjer bakover i 

tid, der vi har funnet det hensiktsmessig. Fra og med høsten 2013 har sosiologi ved UiO tre 

programmer, nemlig årsenhet, bachelorprogram og masterprogram. Vi vil først behandle 

innhold og endringer i hvert av disse programmene for seg, før vi kommer inn på 

problemstillinger som gjelder på tvers av nivåene. Fra og med det kapitlet som heter 

«evalueringer» presenterer vi en god del statistikk basert på foreliggende data. Lesere som 

først og fremst er opptatt av resultater kan derfor med fordel gå rett til disse kapitlene. De 

ulike tiltakene vi har innført for å følge opp resultatene, presenteres i evalueringens siste 

kapittel «forbedringspotensial og tiltak».  

Årsenheten i sosiologi 

Bakgrunn og sammensetning 

Årsenheten i sosiologi ble første gang tilbudt høsten 2013 og har totalt 30 studieplasser. 

Bakgrunnen for at man ønsket å etablere en årsenhet er at flere av studentene som blir tatt 

opp på bachelorprogrammet ikke har intensjon om å fullføre programmet. En del ønsker å ta 

60 studiepoeng for å få undervisningskompetanse. Sosiologi har også vært ettertraktet blant 

enkeltemnestudenter, men de siste årene har man lagt ut færre emner som enkeltemner. En 

grunn til dette er at mange sosiologiemner fylles opp av programstudenter ved UiO. Ved å 

opprette en årsenhet vil disse studentene tilbys et fast og ordnet opplegg uten å bruke 

vesentlig flere undervisningsressurser enn de gjør i dag. En annen målsetting var å motvirke 

frafall ved å gi et tilbud til de studentene som i utgangspunktet er usikre på hva de vil, slik at 

de kan få en forsmak på sosiologistudiet før de bestemmer seg. En annen målsetting var å gi 

mulighet til etterutdanning for dem som er ute i jobb og som kan ha bruk for mer innsikt i 

                                                      
1
 Denne egenevalueringen er skrevet av Katrine Fangen, Nicolai Topstad Borgen, Marianne Ligaard Almbakk og 

Jørgen Bolingmo, og er en oppdatert versjon av egenevalueringen som ble sendt til SF-fakultetet 15. mars 2015. 
Endringene består (i tillegg til mer omtale av tiltak vi nylig har gjennomført) i en utvidelse av delen om 
studentenes gjennomføring. Frafall og gjennomføring for sosiologistudentene er undersøkt ved hjelp av 
individdata fra FS. Data er hentet ut av Michael Schøyen Grude.  
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sosiologi, eller som en fordypning til dem som tar andre studier, for eksempel 

profesjonsstudier, og som ønsker mer analytisk eller metodisk kompetanse enn deres eget 

fag tilbyr.  

Vi har hatt gode søkertall til årsenheten. Første året var det 1753 kvalifiserte søkere og 

inntakskvaliteten var på 53.6 (ordinærvitnemål) og 45.9 (førstegangsvitnemål). Det andre 

året var det 1183 kvalifiserte søkere, og inntakskvaliteten lå på 54.9 (ordinærvitnemål) og 

44.6 (førstegangsvitnemål). Karaktersnittet er høyere på årsenheten enn på bachelorgraden. 

Programbeskrivelse 

Målet med årsenheten var at studentene skulle få en innføring i sosiologi med mulighet for 

faglig fordypning. Vi regnet med at mange som tok årsenheten med tanke på faglig påfyll, 

var interessert i å forbedre sin metodiske kompetanse, i og med at opplæring i dette ikke er 

like god i profesjonsstudiene. Dessuten var det naturlig å innlemme innføringsemnet i 

sosiologi (SOS1000), fordi det gir en smakebit på mange av de temaene sosiologer jobber 

med. Vi tok også med et teorifag, ettersom innføring i sosiologisk teori regnes som svært 

viktig for sosiologifagets identitet. I tillegg tilbyr vi fritt valg mellom våre 

spesialiseringsemner på 2000-nivå, slik at studentene kan få fordypning i temaet de er mest 

interessert i. Vi besluttet i programrådsmøtet den 25. februar 2015 å gjøre det valgfritt 

hvorvidt studenten vil ta begge metodeemnene og ett spesialiseringsemne, eller bare ett 

metodeemne (valgfritt kvalitativt eller kvantitativt) og to spesialiseringsemner.2  

Studieløp 

Ingen emner er satt opp særskilt for årsenhetsstudentene. Derfor innebærer ikke årsenheten 

noen nevneverdig ressursøkning. Det første semesteret tar årsenhetsstudentene (i likhet 

med bachelorstudentene) innføringsemnet i sosiologi, som teller 20 studiepoeng. I tillegg tar 

de et 10-poengs emne i kvalitativ metode. Det neste semesteret tar de et emne i kvantitativ 

metode, samt et teoriemne og et valgfritt spesialiseringsemne (alle emnene det andre 

semesteret teller 10 studiepoeng hver). 

  

                                                      
2
 http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2015/25_02_15/3_15.pdf 
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Figur 1: Anbefalt studieløp årsenhet i sosiologi. 

2. 

semester 

SOS1003S - Sosiologiens 

klassikere og det 

moderne samfunn 

SOS1120 - Kvantitativ 

metode 

Valgfritt 

temaspesialiseringsemne 

i sosiologi 

1. 

semester 

SOS1000 - Innføring i sosiologi SVMET1010 - Kvalitativ 

metode 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Obligatoriske emner i årsenheten 

 SOS1000 - Innføring i sosiologi 

 SOS1003S - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn 

 

I tillegg må studentene ta minst ett metodeemne – enten: 

 SVMET1010 – Kvalitativ metode 

eller: 

 SOS1120 – Kvantitativ metode 

 

Studentene kan også ta begge metodeemnene – i så fall kan de kun ta ett 

spesialiseringsemne. 

 

Valgfrie spesialiseringsemner i årsenheten 

Studentene tar ett spesialiseringsemne, hvis de velger å ta begge metodeemnene. Hvis de 

velger kun å ta ett metodeemne, skal de ta to spesialiseringsemner. 

 SOS2100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet 

 SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid 

 SOSGEO2201 - Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet 

 SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk 

 SOS2402 - Family, gender equality and the welfare state 

 SOS2500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv 

 SOS2603 - The Scandinavian welfare society - contemporary perspectives 

 SOS2700 - Religion in contemporary societies – fundamentalism, radicalization and 

religious violence 

 SOS2800 - Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SVMET1010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SVMET1010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2200/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOSGEO2201/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2300/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2402/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2500/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2603/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2700/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2800/index.html
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Bachelorprogrammet i sosiologi 

Bakgrunn og sammensetning 

Med kvalitetsreformen i 2003 la sosiologifaget om studieprogrammene – i likhet med de 

fleste andre fag ved universiteter i Norge – fra grunn-, mellom-, og hovedfag til bachelor- og 

mastergrad. Den tidligere cand. mag.-graden varte fire år, mens bachelorgraden ble til et 

treårsprogram. Vi kommer ikke til å gå inn på begrunnelsene for den opprinnelige bachelor- 

(eller master-)graden, i og med at det ligger bakover i tid, og omfattes ikke av denne 

programevalueringen. Vi vil bare nevne at oppbygningen av bachelorgraden i sosiologi har 

gjennomgått noen endringer siden den ble innført, men det som har vært konstant, er en 

helhet bestående av et innføringsemne der ulike sosiologiske temaer presenteres, to 

metodefag (kvalitativ og kvantitativ metode), sosiologisk teori og ulike spesialiseringsemner. 

I forkant av forrige programevaluering ble de to innføringskursene SOS1001 og SOS1002 

endret til ett kurs, samt at bacheloroppgaven ble innført. I 2014 innførte vi i tillegg et 

metodologiemne i forkant av bacheloroppgaveemnet. Både metodologiemnet og 

bacheloroppgavement (SOS3050 og SOS3090) tas i siste semesteret av bachelorgraden. Vi vil 

komme inn på endringer i teori- og metodeemnene senere i dette kapitlet. 

Programbeskrivelse 

Bachelorprogrammet i sosiologi er nå et fulltidsstudium over tre år med 180 studiepoeng 

(figur 2). De to første semestrene er felles for alle studentene, og her får de en grundig 

innføring i faget, dets historie og metoder. Tredje og fjerde semester fortsetter de med 

sosiologiemner parallelt med at de tar valgfrie støttefag på til sammen 40 studiepoeng. 

Graden avsluttes med et spesialiseringsemne (et avgrenset sosiologisk tema), 10 

studiepoeng metodologi og forskningsdesign og en avsluttende bacheloroppgave. De to 

sistnevnte emnene har felles seminarundervisning og skal få studentene til å anvende 

kunnskapene de har tilegnet seg gjennom bachelorstudiet, og gjennomføre en selvstendig 

analyse av et faglig problem.  

Studieløp 

Bachelorgraden i sosiologi er satt sammen slik at studentene skal få grundig innføring i 

kvalitativ og kvantitativ metode, klassisk og nyere sosiologisk teori, samt en viss innsikt i de 

ulike temaene de ansatte ved instituttet jobber med (SOS1000/1001), samt at de kan velge 

mellom en rekke spesialiseringsemner. Høsten 2013 ble det innført endringer i anbefalt 

studieløp som en følge av årsenheten. SOS1120 ble også flyttet til vårsemesteret for å 

ivareta studentenes mulighet til å dra på utveksling (5. semester).  
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Figur 2 Anbefalt studieløp bachelorprogrammet i sosiologi. 

6. semester Valgfritt 
temaspesialiseringsemne 

i sosiologi 

SOS3090 - Sosiologisk 
analyse-

bacheloroppgave 

SOS3050 - Metodologi 
og forskningsdesign 

5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling 

4. semester SOS1120 - Kvantitativ 
metode 

Emne i valgfritt 
støttefag (40-gruppe) 

Emne i valgfritt 
støttefag (40-gruppe) 

3. semester SOS2001 - Moderne 
sosiologisk teori 

Emne i valgfritt 
støttefag (40-gruppe) 

Emne i valgfritt 
støttefag (40-gruppe) 

2. semester SVMET1010 - Kvalitativ 
metode 

SOS1003S - 
Sosiologiens klassikere 

og det moderne 
samfunn 

EXPHIL03 - Examen 
philosophicum 

1. semester SOS1000 - Innføring i sosiologi SVEXFAC03 - Examen 
Facultatum - 

Samfunnsvitenskapelig 
variant 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Bachelorprogrammet består altså av følgene deler 

 Fordypning i sosiologi (90-gruppe): 90 studiepoeng 

 Valgfritt støttefag (40-gruppe): 40 studiepoeng 

 Frie emner: 30 studiepoeng 

 10 studiepoeng ex-phil og 10 studiepoeng ex-fac 

 

  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS3090/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS3090/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS3090/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS3050/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS3050/index.html
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/oppbygging/#Utveksling
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/oppbygging/#Utveksling
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/oppbygging/#Utveksling
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2001/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2001/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SVMET1010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SVMET1010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003S/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/index.html
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Studentene kan velge mellom følgende spesialiseringsemner: 

SOS2100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet 

SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid 

SOSGEO2201 - Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet 

SOSGEO2301 - Environment and society 

SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk 

SOS2402 - Family, gender equality and the welfare state 

SOS2500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv 

SOS2603 - The Scandinavian welfare society - contemporary perspectives 

SOS2700 - Religion in contemporary societies– fundamentalism, radicalization and religious 
violence 

SOS2800 - Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål 
 
40-gruppe (valgfritt støttefag): 

For å sikre faglig bredde i graden skal 40-gruppen være innenfor et annet fagområde enn 

sosiologi. Studenten kan velge blant alle 40-grupper som tilbys ved UiO. Etter ønske fra 

fakultetet har programrådet vedtatt at emner fra eksterne læresteder som er godkjent av 

NOKUT kan brukes i 40-gruppen.  

Frie emner: 

De siste 30 studiepoengene kan studentene velge fritt fra emner gitt ved andre 

studieprogram på UiO, emner fra andre læresteder godkjent av NOKUT eller fra de valgfrie 

spesialiseringsemnene i sosiologi.  

Utvikling av emner 

I dette kapitlet skal vi beskrive noen av de obligatoriske emnene i bachelorgraden, og viktige 

endringer disse har gjennomgått de siste årene.  

Innføringsemnet 

Undervisningen i SOS1000 består av plenumsforelesninger og seminarundervisning. I 

seminargruppene legges det opp til ulike arbeidsmåter, både prosesskriving, muntlige 

fremlegg, gi og motta tilbakemeldinger på skriftlige arbeider og presentere faglig baserte 

argumenter i diskusjon. Undervisningen er lagt opp slik at det er ulike forelesere og 

emneansvarlig ikke alltid er til stede. Derfor er det vanskelig å sikre en helhetlig fremstilling. 

De siste to årene er dette delvis motvirket ved at det er færre forelesere og at hver av dem 

foreleser over flere tema. Forelesere innenfor hvert deltema blir bedt om å foreslå pensum 

innenfor «sitt» område, som deretter vurderes av emneansvarlig, for så å godkjennes av 

programrådet. Slik blir pensum til gjennom et samarbeid mellom emneansvarlige, 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2200/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOSGEO2201/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOSGEO2301/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2300/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2402/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2500/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2603/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2700/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2800/index.html
http://www.uio.no/studier/emnegrupper/
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foreleserne og programrådet. Faren for fragmentering er også motvirket ved at det brukes 

en grunnbok/innføringsbok i sosiologi, som er sentral spesielt i første del av kurset (de 12 

første forelesningene). Denne delen av emnet, som utgjør det samlede SOS1001, er noe mer 

begrepsorientert enn andre del, som er mer orientert mot sosiologiske tema og 

problematikker.  

 

SOS1000 har en tredelt vurderingsform:  

1) En semesteroppgave på 1600-2000 ord (tilsvarer en langsvarsoppgave til eksamen og er 

valgt fra oppgaveheftet). Denne diskuteres på seminar og leveres inn i to omganger og 

studenten får formelt godkjent/ikke godkjent. I tillegg får studenten en tilbakemelding fra 

faglærer på ca. 10 linjer, der det også gis en tilbakemelding på karakteren studenten ville fått 

dersom besvarelsen var innlevert til eksamen (A-F, samt +/- eller sterk/svak).  

2) En muntlig redegjørelse for en kortsvarsoppgave på seminaret, dvs. redegjøre og 

diskutere et mindre antall spørsmål eller begreper. Begge disse formene må godkjennes for 

at studenten kan gå opp til skoleeksamen.  

3) 6 timers skoleeksamen som karakterbedømmes med A-F).  

Mens formålet med vurderingen av seminaroppgaven og den muntlige fremleggingen er 

formativ, dvs. at studenten gis feedback slik at han eller hun kan forbedre kvaliteten på sine 

fremtidige arbeider, er formålet med eksamen summativt, dvs. en oppsummering av 

kvaliteten på studentens læring. Studenten skal kunne redegjøre for sin kunnskap om 

pensum, samt anvende kunnskapen ved å skrive om et tema og diskutere det i lys av ulike 

bidrag fra pensum. På seminarene legges det også stor vekt på å lære kravene til 

vitenskapelig folkeskikk og det å skrive en sosiologisk tekst.  

En viktig del av organiseringen av emnet er at emneansvarlig skal koordinere forholdet 

mellom forelesning og seminarer, og se til at seminarbeidet oppleves eksamensrelevant. 

Dette var ikke så klart tidligere, men både bruken av en uformell karakter på 

semesteroppgaven og et oppgavehefte med eksamensrelevante oppgaver, har ført til en stor 

endring i hvor matnyttige seminarer er. 

Teoriemnene  

Teoriemnene SOS1003/S og SOS2001 har siden vårsemesteret 2013 blitt utviklet i tråd med 

anbefalinger fra teorikomiteens innstilling.3 Komiteens mandat var å vurdere 

teoriundervisningen på BA-programmet samt dens kobling til særlig metodeundervisningen 

på BA-programmet og teoriundervisningen på MA-programmet. Etter endringene gir 

                                                      
3
 Se programrådsnotat fra 19. september 2012: http://www.sv.uio.no/iss/for-

ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/19_09_12/39_12.pdf 

http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/19_09_12/39_12.pdf
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/19_09_12/39_12.pdf
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SOS1003/S studentene en innføring i de viktigste sosiologiske makroteoriene om moderne 

samfunn. Før endringen tok kurset kun for seg de «gamle» klassikerne (Marx, Weber, 

Durkheim og Simmel), men nå trekkes linjene helt opp til i dag ved at også «nye» klassikere 

er inne på pensum (Parsons, Luhmann, Habermas, Bourdieu, Giddens, Bauman og Beck). I ny 

pensumrevisjon høsten 2015 vil emnet også få med bidrag fra Simone Buvoir og Edvard Said, 

for å sikre noe mer mangfold i presentasjonen av klassikertekster. 

SOS2001 var før endringene et emne som presenterte «store» teoretikere og 

teoritradisjoner fra etter 1945. Etter endringene er det nå et emne som er hovedsakelig 

tematisk lagt opp, med en viss mikro-orientering. Studentene blir presentert for viktige 

mellomnivåteorier om handling, samhandling, aggregering, institusjoner, samfunn og kultur, 

der hovedvekten er lagt på hvordan disse kan brukes til å analysere empiriske fenomener. På 

denne måten gir SOS2001 i sin nye variant mer innføring i «anvendt» teori som er lettere for 

studentene å bruke når de skriver BA- og MA-oppgavene sine. Slik bygger det også mer bro 

mellom teori og metode. Samtidig er teoriene som presenteres på SOS2001 fortsatt mer 

generelle enn dem studentene stifter bekjentskap med på teorispesialiseringsemnene. 

Begge emnene har tilbud om seminarer. Seminardeltagelse er frivillig på SOS2001 og på 

SOS1003 for studentene som ikke er på BA-programmet i sosiologi, men obligatorisk for BA-

studentene i sosiologi. Seminarene er lagt opp slik at studentene skriver oppgaver, legger 

frem og diskuterer fagstoff muntlig med en faglærer til stede. I tillegg er det lagt vekt på at 

studentene skal lære seg å nærlese pensumtekster, for å trene seg på å vite – på et svært 

detaljert, konkret og håndverksmessig nivå – hvordan fagtekster skrives og leses. 

Forelesningene på SOS1003/S og SOS2001 har i flere år blitt podcastet og blitt lagt ut på 

Fronter. I tillegg legger emneansvarlig ut korte lydfiler med stoff han ikke rekker å gå 

gjennom på forelesninger. Evalueringer viser at studentene setter pris på tilbudet, oppmøtet 

på forelesninger har ikke dalt i særlig grad, og pensum blir fortsatt lest. Lydfiler synes derfor i 

hovedsak å være et supplement og ikke et konkurrerende alternativ til forelesninger og 

pensumlitteratur. 

Høsten 2014 ble det som et prøveprosjekt alle forelesningene på SOS2001 filmet. I tillegg 

laget emneansvarlig en introduksjonsvideo til emnet før forelesningsrekken startet, filmer 

som tok opp stoff som forrige forelesning ikke rakk å gå gjennom, to filmer hvor 

emneansvarlig svarte på spørsmål som studentene hadde sendt inn, og en video med 

eksamensinformasjon og -tips.  Filmene ble lagt ut på YouTube og linket opp til emnesider på 

Fronter og Facebook. I evalueringen av emnet ga studentene uttrykk for at de var meget 

fornøyd med dette tilbudet. På samme måte som med lydfiler, har emneansvarlig heller ikke 

inntrykk av at oppmøte på forelesning eller lesning av pensumtekster gikk mye ned. Filming 

var dog et tilbud som krevde mye tid og krefter av foreleser og studenten som hjalp ham 

med filmingen. 
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Metodeemnene 

Metodeemnene SVMET1010 og SOS1120 har på bakgrunn av studentevalueringer og 

metodekomiteens rapport fra 12. september 2011 fått et forsterket faglig krav i form av 

flere innleveringer og forlenget eksamen. Den enkelte students læring har i SVMET10101 

blitt intensivert ved å gå over til at hver student leverer individuell oppgave (istedenfor 

gruppeoppgaver som det var tidligere). Studentene leverer to emneoppgaver i løpet av 

semesteret. Emneoppgavene har blitt karaktergivende (40 % av totalkarakter, mens 

eksamen teller 60 %), mens de tidligere bare fikk bestått/ikke-bestått. Antall forelesninger 

og seminarganger i emnene er også økt for å styrke undervisningen. En oversikt over noen av 

endringene i tråd med metodekomiteens arbeid finnes i dette programrådsnotatet:  

http://www.sv.uio.no/iss/for-

ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/14_03_12/11_12.pdf 

I tillegg har SVMET1010 gjennomgått endringer de siste semestrene basert på 

tilbakemeldinger fra seminarledere, studenter og forelesere. Det er innført flere tiltak for å 

lage tettere koplinger mellom seminarer, forelesninger og pensum. Eksempler fra 

seminaroppgaver brukes aktivt i undervisningen for å illustrere de metodologiske poengene. 

Seminargruppene i SVMET1010 er blitt strammere designet for å stimulere studentenes 

arbeid med å stille spørsmål, samle inn og analysere kvalitative data. Det er også utviklet en 

detaljert veileder for arbeidet med emneoppgavene og en felles seminarstrategi for å 

stimulere studentenes skriving. Veilederen inneholder også råd til arbeidet med pensum. 

Det legges vekt på at studentene ikke bare skal lese om temaer som forskningsdesign, 

spørsmålsstilling, metoder og henvisningsskikk, men også gjøre rede for og drøfte design i 

forliggende undersøkelser. De skal i tillegg lære ved å gjøre – dvs. praktisere det å utforme 

undersøkelsesopplegg, forme spørsmål, observere og utøve god henvisningsskikk. 

Fra og med høsten 2015 vil faget SVMET1010 legge tyngdepunktet på det praktiske, for å 

unngå for stor overlapping med det nyopprettede metodologifaget SOS3050. Intervjudelen 

får en ekstra forelesning, to totalt, og det tas inn en bok om intervjuing som erstatter 

kompendietekstene om intervju. Det vil også holdes en forelesning spesielt om analyse og 

argumentasjon med utgangspunkt i kvalitative data. På seminarene vil det gis noen flere 

praktiske oppgaver (intervjuing, øvelse i å skrive feltnotater) som skal løses på seminaret, 

mens det blir satt av mindre tid til å jobbe selvstendig med emneoppgaven i seminartiden. 

Ordningen med tilbakemelding på utkast vil opprettholdes. 

Siden høsten 2012 har SOS1120 (kvantitativ metode) gjennomgått store endringer i 

forelesningene, seminarene, og på utforming av eksamen. Forelesningene bærer nå preg av 

et tettere samspill enn tidligere mellom teoretisk og praktisk anvendelse av kvantitativ 

metode. Den statistiske delen av faget er utvidet. For å få til økningen i faglig nivå er det 

blant annet tatt i bruk et nytt studentaktiviserende opplegg med såkalte «mikroppgaver» i 

kombinasjon med web-baserte mentometerknapper i forelesningene. Mikrooppgavene ser 

http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/14_03_12/11_12.pdf
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/14_03_12/11_12.pdf
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ut til å ha fremmet både forståelse av sentrale faglige temaer og bidratt til å øke 

engasjement for kvantitativ metode blant studentene. Basert på midtveisevalueringene har 

mikrooppgavene blitt svært positivt mottatt av studentene, og ca. 35-40 prosent oppgir at 

de ønsker å bruke kvantitativ metode i BA-oppgaven.  

Videre har seminarrekken i SOS1120 blitt strømlinjeformet med et fast opplegg som alle 

studentene skal gjennom. På første seminar kartlegges grunnleggende 

matematikkferdigheter i en ikke-tellende, uformell «baseline»-test. Løsningsforslag 

gjennomgås umiddelbart slik at studentene har bedre forutsetninger for å forstå formler og 

utregninger senere i semesteret. I løpet av de første tre gangene jobber studentene med 

oppgaver og får opplæring i statistikkpakken «Stata». Det er blitt innført fire obligatoriske 

individuelle innleveringssoppgaver. Oppgavene er både rettet mot å lære sentrale begreper 

og temaer, samtidig som de fokuserer på problemløsning. Bruk av standardiserte datasett og 

analyse ved hjelp av statistikkpakken «Stata» inngår i flere av oppgavene. 

Innleveringsoppgavene blir delvis rettet elektronisk (flervalgsoppgaver) og delvis av 

seminarleder (Statasyntaks og loggfiler, tolkning og utregningsspørsmål). Studentene mottar 

poeng for hver enkeltoppgave i innleveringen samt en totalsum. I tillegg er det innført egne 

bonusoppgaver (ikke obligatoriske) som gjør at de flinke studentene kan gå litt lenger. 

Løsningsforslag gjennomgås i seminarene. Det publiseres aggregert deskriptiv statistikk av 

alle innleveringene på fronter, som gjør at studentene hele tiden kan se hvordan de ligger an 

sammenlignet med de andre studentene. Studentene får dermed en standardisert 

individuell tilbakemelding gjennom hele kurset. I løpet av våren skal programrådet vurdere 

om det skal innføres karakterer på innleveringsoppgavene. Oppgavene kan for eksempel 

telle 30 prosent, mens eksamen teller 70 prosent.   

Tidligere var eksamen i SOS1120 utformet annerledes enn oppgavene som ble gitt gjennom 

semesteret. Eksamen var mer basert på hukommelse. Nå er dette endret ved å tillate «åpen 

bok» på eksamen. Eksamensoppgavene kombinerer problemløsningsoppgaver med enten 

flervalgsmuligheter, utregning, og tolkning, samt enkelte oppgaver med grafisk fremstilling.  

Omleggingen har flere fordeler, og gjør at man kan dekke større deler av pensum enn 

tidligere, samtidig som dybdeforståelsen testes i problemløsningsoppgavene. 

Eksamensoppgavene er utformet mer på lik linje med innleveringsoppgavene, slik at 

eksamen ikke står i misforhold til undervisningsopplegget gjennom semesteret.  

I tillegg til de formaliserte metode- og metodologiemnene, arrangeres det også metodelunsj, 

som er et eget tiltak som skal gi studentene faglig bistand i kvantitativ metode, et emne 

mange synes er krevende. 
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Bacheloremnet og metodologiemnet 

Fra og med 2010 har BA-programmet inneholdt et bacheloroppgaveemne (SOS3090). 

Hensikten er at studentene skal få trening i å formulere en egen problemstilling og skrive en 

selvstendig oppgave, der de trekker inn lærdom fra tidligere emner, både teoretiske og 

metodiske. Bortsett fra tre hele dager med fellesundervisning i begynnelsen, gis 

undervisningen i form av veiledning i seminargrupper, der det legges vekt på at studentene 

skal lære av å kommentere andres planer og utkast. Et av emnets obligatoriske aktiviteter er 

å presentere oppgaven muntlig overfor lærere og medstudenter. Emnet får gode 

tilbakemeldinger i evalueringer, som godt organisert og seriøst. Imidlertid er det enkelte 

studenter som syntes det var lenge siden de hadde hatt metodeemner når de kom til 

bacheloroppgaveemnet. Dette var en av beveggrunnene til at vi innførte et metodologiemne 

i forkant, i tillegg til at både teori- og metodekomiteen etterlyste et sterkere fokus på 

metodologi, ikke bare metode som praktisk ferdighet. 

Derfor ble det våren 2015 opprettet det nye metodologiemnet SOS3050. Dette emnet har 

felles seminarundervisning med SOS3090. Emnet skal styrke studentenes metodeferdigheter 

ved å se hele forskningsprosessen i sammenheng, slik at de kan knytte sammen kunnskaper 

både fra teori- og metodeemnene når de skal skrive om et forskningstema. Emnet fokuserer 

derfor mye på forskningsdesign, og sammenheng mellom teori, problemstilling, datakilder, 

dataanalyse og konklusjoner. Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Emnet er foreløpig ikke 

evaluert, siden det går for første gang våren 2015. Vi regner med å gjøre noen justeringer 

som følge av vårens evaluering, før det skal holdes neste gang våren 2016. 

Masterprogrammet i sosiologi 

Bakgrunn og sammensetning 

Mastergraden ble innført i 2003, som en følge av kvalitetsreformen. Dermed ble det tidligere 

hovedfaget avviklet. Mastergradens hovedstruktur, med to metodefag (kvalitativ og 

kvantitativ), et teoriemne (SOS4001) og valgbare spesialiseringsemner hvorav studentene 

velger ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret, samt en ettårig masteroppgave til slutt i 

studieløpet, har preget oppbygningen hele tiden. Det som har variert er tilbudet av 

spesialiseringsemner. En periode var det en inndeling i teorispesialiseringsemner på høsten 

og temaspesialiseringsemner på våren som gjenspeilte instituttets kjerneområder. I og med 

revideringen av kjerneområdene høsten 2014 gikk vi bort fra inndelingen i teori- og 

temaspesialiseringsemner, og kaller nå alt for spesialiseringsemner. Dette skaper større 

fleksibilitet, samt at det tidligere skillet virket noe kunstig. 
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Programbeskrivelse 

Masterprogrammet i sosiologi består av til sammen 120 studiepoeng, normert til to år med 

fulltidsstudier. Programmet er bygget opp som en videreføring av bachelorprogrammet, ved 

at emner som går igjen på begge nivåer skal ha en naturlig progresjon. 

Programmet tar sikte på å gi studentene en bred innføring i samfunnsvitenskapelige 

tenkemåter og grundige kunnskaper om moderne samfunn. Programmet kombinerer 

generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Spesialiseringen skjer 

både ved at studentene tar to valgfrie spesialiseringsemner og ved det selvstendige arbeidet 

med masteroppgaven. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven skal studentene 

tilegne seg praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange yrkesroller. 

Studieløp 

Masterprogrammet i sosiologi består av følgende emner som må være bestått for å oppnå 

mastergraden: 

• Sosiologisk teori, 10 studiepoeng 

• Kvalitativ metode, 10 studiepoeng 

• Kvantitativ metode, 10 studiepoeng 

• To spesialiseringsemner, hver på 10 studiepoeng 

• Metodologi- og prosjektseminar, 10 studiepoeng 

• Masteroppgaven, 60 studiepoeng 

 

De valgfrie emnene er knyttet til områder som vitenskapelig ansatte ved instituttet har på 

sitt forskningsrepertoar. De siste to semestrene er satt av til å arbeide med masteroppgaven. 

Figur 3: Anbefalt studieløp masterprogrammet i sosiologi. 

4. semester SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi 

3. semester SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi 

2. semester SOS4020 - Kvantitativ 
metode 

Spesialiseringsemne SOS4050 - Metodologi- 
og prosjektseminar 

         

1. semester SOS4010 - Kvalitativ 
metode 

SOS4001 - Sosiologisk 
teori 

Spesialiseringsemne 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 
  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4090/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4090/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4020/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4020/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4050/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4050/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4001/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4001/index.html
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Høsten 2014 og våren 2015 tilbød vi disse spesialiseringsemnene: 
 

 SOS4012 - Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi 

 SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter  

 SOS4100 - Social Inequality: Class, Gender and Ethnicity 

 SOS4200 - Arbeidsorganisasjoner og arbeidsmarked 

 SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll 

 SOS4402 - Familie, kjønn og velferdsstat 

 SOS4800 - Globalisation, migration and religion (gjøres om til SOSGEO f.o.m. våren 
2016) 

Høsten 2015 og våren 2016 tilbyr vi disse spesialiseringsemnene: 

 SOS4402 Familie og livsløp 

 SOS4013 Klasse og ulikhet – sentrale debatter 

 SOSGEO4604 Work and workers – Global perspectives 

 SOSGEO4301 Globael enivoronmental place 

 SOS4100 Social inequality: Class, gender and ethnicity 

 SOS4200 Arbeidsorganisering og arbeidsmarked 

 SOSGEO4800 Globalisation, migration and religion 

Teoriemner på masternivå i samfunnsgeografi godkjennes for øvrig som 

spesialiseringsemner uten søknad. Spesielt relevant er SGO4201 Urbanisme - byens 

strukturer og strømninger og SGO4202 Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging. Emner som 

tilbys ved andre institutter eller læresteder kan godkjennes som temaspesialiseringsemne 

etter søknad. 

Utvikling av emner 

Emnene på masterprogrammet har også gjennomgått betydelige endringer i etterkant av 

teori- og metodekomiteens innstilling.  

Metodeemner 

Pensum for SOS4010 (kvalitativ metode) ble i 2012 byttet ut og utvidet for å gi en bredere 

forståelse av de kvalitative metodenes egenart og anvendelsesområder. Kurset dekker nå 

kvalitative metoder som intervju, feltobservasjon (etnografi) og tekst-/bildeanalyse. I tillegg 

gir kurset innsikt i flere kvalitative analysetradisjoner, eksempelvis institusjonell etnografi, 

narrativ analyse og diskursanalyse. Kurset har et stort fokus på de ulike kvalitative 

metodenes vitenskapsteoretiske forankringer. En av de største endringene har vært å 

innføre et økt fokus på det kvalitative håndverket, med stor vekt på analyse. Tidligere 

handlet kurset, særlig seminarene, i stor grad om strategier for datainnsamling. I dag er 

tanken at mer praktiske, grunnleggende teknikker for datainnsamling dekkes på SVMET1010 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4012/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4013/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4200/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4301/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4402/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS4800/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO4201/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO4201/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO4202/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO4202/
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(BA-kurset i kvalitativ metode), mens SOS4010 i større grad handler om sammenhengen 

mellom teori og kvalitativ analyse. Fokuset på analyse i SOS4010 kommer til uttrykk både i 

emneoppgaven (som teller 40 % av endelig karakter) og i skoleeksamen (som teller 60 %).  I 

langsvarsoppgaven på skoleeksamen har studentene fått utdelt konkrete tekstutdrag å 

analysere. Studentene har videre fått trening i analyse i arbeidet på seminarene, men også 

på forelesningene har det vært gjennomgått analyseøvelser i fellesskap, hvor målet er at 

studentene kan opparbeide seg ferdigheter innen systematisk analyse av data. 

Det legges stor vekt på at forelesninger og seminarer skal være tett knyttet sammen. 

Forelesningene er lagt opp slik at de først dekker data og datainnsamling, for å så dekke ulike 

analyseformer. Kurset har hatt mange ulike forelesere som har forelest i sine 

ekspertiseområder. Seminarene har form som veiledningsseminarer, hvor studentene har 

lagt fram utkast til sine emneoppgaver og fått tilbakemeldinger fra seminarleder og 

medstudenter. I tillegg har det vært gjennomgått pensumrelaterte spørsmål som hver 

foreleser har laget. En endring er at studentene nå skriver individuelle emneoppgaver, som 

belønnes med karakterer, der det tidligere var gruppeoppgaver og bestått/ikke bestått. Et 

viktig mål med SOS4010 er å bevisstgjøre studentene på hva slags metoder som passer til 

hvilke problemstillinger. Skillet mellom kvalitativ og kvantitativ metode nedtones for i stedet 

å fokusere på mangfoldet av teoretiske posisjoner («metodespråk») som finnes innenfor 

kvalitativ metode. Det har vært lagt stor vekt på hvordan forskerens teoretiske tilnærming - 

og rolle generelt - påvirker forskningen som produseres. Studentene trenes i kritisk å lese 

empiriske kvalitative studier og diskutere metoden som er brukt. 

I SOS4020 (kvantitativ metode) har pensum blitt endret til å dekke mer av både generelle 

temaer omkring forskningsdesign, kontrafaktisk kausalitet og modeller for sosial endring. 

Tidligere omhandlet kurset kun lineære og ikke-lineære regresjonsmodeller, men nå er også 

paneldataanalyse omfattet av kurset. I tillegg får studenter smakebiter på 

instrumentvariabelestimering og matching-metoder. Det praktiske øvelsesopplegget er 

tilsvarende oppdatert. Vurderingsformen i SOS4020 er endret fra kun skoleeksamen til at 

vurderingen er todelt: En skoleeksamen på fire timer med alle skriftlige hjelpemidler og en 

emneoppgave med relevante statistiske analyser.  

SOS4050 ble endret fra kun å fokusere på prosjektskissen til å inkludere en metodologidel jf. 

forslag fra både metodekomiteen (2011) og teorikomiteen (2012).4 I etterkant av disse 

endringene gjennomgikk emnet en grundig evaluering våren 2014, som viste at det var noe 

misnøye med hvordan kurset var organisert. Studentene påpekte manglende sammenheng 

mellom forelesningsrekke og prosjektskisseseminarer, manglende sammenheng i pensum til 

metodologiforelesningene, samt kritikk av vurderingsform. Kurset er nå endret etter et 

overordnet prinsipp om å få til en bedre sammenheng mellom metodologiforelesninger og 

prosjektskisseseminarer. For det første har kurset nå en hovedbok, Designing Social 

                                                      
4
Se programrådsnotatet om dette: http://www.sv.uio.no/iss/for-

ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/30_05_12/28_12.pdf 

http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/30_05_12/28_12.pdf
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2012/30_05_12/28_12.pdf
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Research (2010) av Norman Blaikie. For det andre er vurderingsformen endret fra skriftlig 

eksamen til emneoppgave. Emneoppgaven handler om å sammenligne to ferdige 

masteroppgaver når det gjelder forskningsdesign og forskningsstrategi. Ved å knytte 

emneoppgaven opp til masteroppgaven som sjanger, håper vi å få en sterkere sammenheng 

i kurset. Prosjektskisseseminarene vil på samme måte som tidligere ta opp temaer og utkast 

til masteroppgaveskisser.  

Teoriemnet 

Det har vært undervist i SOS4001 (Sosiologisk teori), som er på 10 studiepoeng, siden 2007. 

Det erstattet i 2007 SOS4000, som var på 20 studiepoeng. I utgangspunktet var dette en 

vanskelig overgang, da SOS4001 skulle dekke mye, samtidig som det var et emne der det var 

vanskelig for studentene å se de store linjer i sosiologiske teorier. Kurset tilbys i første 

semester på masterstudiet, og som oftest som det første emnet. Emnet er bevisst tema- og 

spørsmålsorientert. Det dekker sentrale sosiologiske temaer og problemstillinger. De ulike 

foreleserne foreleser om temaer de selv arbeider med, og pensum på hver av de 8 

temabolkene er primært originaltekster som er sentrale på området. Foreleserne er i stor 

grad også ansvarlige for ulike emnespesialiseringskurs på masterstudiet. I de fleste 

temabolkene gis det informasjon om tilleggslitteratur/utdypingslitteratur (på Fronter), noe 

som langt på vei styrker grunnlaget for senere å velge spesialiseringsemner. Emnet har en 

todelt skoleeksamen på 6 timer som evalueringsform hvor første del teller 1/3 av samlet 

karakter og består av å skrive om 3 av 4 temaer eller begreper, mens andre del teller 2/3 av 

samlet karakter og består av å skrive en av to langsvarsoppgaver. Eksterne sensorer får 

sensorveiledninger tilsendt sammen med et vektingsskjema for karakterer. Emneansvarlig er 

normalt intern sensor for alle eksamensbesvarelsene, og får på denne måten en bedre 

forståelse av hvordan både forelesninger og pensum fungerer. Dette har ført til at emnet har 

kunnet innføre justeringer av pensum kontinuerlig, ut fra samråd mellom foreleser og 

emneansvarlig. Også kvalitative evalueringer har blitt trukket inn i denne anledning.  

I 2011 ble det gjort en endring i undervisningsformen i SOS4001 fordi studentene synes det 

ble fragmentert med mange ulike forelesere. Etter dette ble det lagt opp til at emneansvarlig 

skulle følge og lede de ulike forelesningene. Dessuten skulle emneansvarlig ha den 

introduserende og avsluttende forelesningen, med vekt på linjer i pensum og likheter og 

forskjeller mellom de ulike temabolkene. Denne ordningen fungerte også slik at det 

praktiske ved forelesningene (utdeling av oppgaver, inndeling i grupper, standardisering av 

forelesningenes form) ble lettere å ivareta. Som en oppfølging av forslag fra teorikomiteen 

har SOS4001 også innført en oversiktsbok i teori (H. Joas og W. Knöbl, Social Theory. Twenty 

Introductory Lessons) hvor ulike kapitler fra boka er knyttet til de ulike temabolkene. Emnets 

temaorientering er beholdt, men Joas og Knöbls bok har gjort at det er lettere å plassere 

temaer og problematikker i en teorihistorisk kontekst.  
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SOS4001 har tidligere hatt seminartilbud. Disse seminarene har ikke vært obligatoriske. 

Høsten 2014 gikk man bort fra seminarundervisning, primært fordi tilbudet kun ble benyttet 

av 20-25 prosent av kursdeltagerne. Et alternativ var å gjøre seminarer obligatorisk, men det 

ble i stedet bestemt å prøve ut en såkalt spørretime. Det vil si at forelesere ukene etter sin 

forelesning skulle svare på forberedte spørsmål og kommentere skisser til oppgaveløsning 

lagt frem av grupper. Ordningen ble i realiteten ikke prøvd forsvarlig ut på grunn av at 

emneansvarlig ble syk, men det blir iverksatt høsten 2015.  

Evalueringer 

For å sikre kvalitet og videreutvikling av emnene ved programmene gjennomføres periodisk 

evaluering og underveisevaluering. I tillegg gjennomgås emnebeskrivelsene jevnlig og i tråd 

med årlig syklus for skriftlig studieinformasjon. 

Undervisningsleder utpeker en emneansvarlig for hvert emne. Undervisningsleder og 

emneansvarlig har ansvar for: 

 at hvert emne blir kvalitetssikret og videreutviklet i tråd med kvalitetssystemets krav. 

 at forbedringsbehov blir vurdert og at eventuelle tiltak blir satt i gang og fulgt opp. 

 at studentene får tilgang til evalueringsresultater. 

Emnebeskrivelser 

Vedtak om etablering av emner skjer etter en vurdering av innholdet og rammene for emnet 

slik de framgår av emnebeskrivelsen og av instituttets ressursprioriteringer, jf. reglene om 

emner og emnebeskrivelser i forskrift om studier og eksamener ved UiO. 

En emnebeskrivelse er en beskrivelse av emnets faglige innhold, undervisnings- og 

vurderingsformer og studentenes forventede læringsutbytte. Emnebeskrivelsen inneholder 

også informasjon om regelverk knyttet til den praktiske gjennomføringen av emnet. 

Emnebeskrivelsene gjennomgås jevnlig i tråd med årshjulet for arbeid med skriftlig 

studieinformasjon for å kvalitetssikre informasjonen om emnene. Gjennomgangen bidrar til 

vurderinger av kvaliteten i emnebeskrivelsen og sikrer oppdateringer av innholdet basert på 

evalueringsresultater og andre tilbakemeldinger. 

I forbindelse med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (fastsatt i 2009) 

ble alle emnebeskrivelsene på sosiologiprogrammene revidert i løpet av 2012. 

Emnebeskrivelsene tas også opp til vurdering med jevne mellomrom, for eksempel dersom 

det kommer innspill i studentevalueringer, eller dersom store deler av innholdet i et kurs blir 

endret. 
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Periodisk evaluering av emner 

Det foretas en evaluering av helheten i hvert emne første gang det tilbys, deretter jevnlig 

etter en frekvens fastsatt av fakultetet. Formålet er å gi grunnlag for faglige og strategiske 

vurderinger av behovet for endringer i emnet eller nedleggelse av emnet. Sentrale tema for 

evalueringen er emnebeskrivelsen, bruk av emnet i emnegrupper og studieprogram, 

studentenes gjennomføring, samt læringsmiljø og infrastruktur knyttet til emnet. 

Omfang og metode for evalueringen er tilpasset emnet og studentgruppen. Som del av 

evalueringen innhentes det tilbakemeldinger fra studenter og eventuelt ansatte. Den 

emneansvarlige (sammen med administrasjonen) utarbeider en rapport med vurderinger 

knyttet til behovet for endringer i emnet.  

Resultatene fra de periodiske evalueringene presenteres i programrådet og studentenes 

tilbakemeldinger veier tungt når emner revideres og videreutvikles. Viktige 

pensumrevisjoner og endring av vurderingsform er blitt foretatt som en direkte følge av slike 

evalueringer. De siste årene gjelder dette blant annet SVMET1010 og SOS4050, i og med at 

ytterligere endringer er blitt gjort i etterkant av de store endringene som ble innført som 

følge av teori- og metodekomiteenes arbeider.  

Underveisevaluering av emner 

Underveisevaluering skjer hver gang emnet gjennomføres. Formålet er å la studentene 

komme med tilbakemeldinger om emneinformasjon, undervisningsaktiviteter og 

læringsprosesser og vurdere behovet for justeringer underveis. I enkelte emner der det er 

mange forelesere involvert, har vi funnet det hensiktsmessig å legge evalueringen til siste 

forelesning, slik at vi kan få viktige innspill til endringer i pensum og forelesere til neste gang 

emnet skal holdes. 

Omfang og metode for evalueringen skal være tilpasset emnet og studentgruppen. 

Verktøykassen for evaluering inneholder eksempler på innhold og studiekonsulentene pleier 

å sende ut slike eksempler når de minner emneansvarlige på å gjennomføre 

underveisevalueringen. Noen emneansvarlige sender resultatene av underveisevalueringen 

til studiekonsulentene, men dette er ifølge UiOs retningslinjer ikke obligatorisk. Vi opplever 

det som nyttig i de tilfellene det skjer, fordi det gjør det enklere sammen å diskutere om det 

er behov for justeringer av hvert enkelt emne. Uansett pleier de fleste emneansvarlige selv 

også å ta ansvar for å følge opp viktige tilbakemeldinger som kommer fram i 

underveisevalueringen. 

Programevalueringer 

Programevalueringer foretas årlig av instituttet. Hovedformålet er å vurdere om 

intensjonene for studieprogrammet og tidligere gjennomført kvalitetsarbeid er oppnådd og 

å foreslå forbedringstiltak der det er nødvendig. Svarprosenten har til tider vært dårlig, men 

vi har bedret den noe ved å dele ut spørreskjemaene på forelesning i et av de obligatoriske 
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emnene. Programevalueringene gir en god oversikt over hvor fornøyde studentene er med 

de ulike delene av programtilbudene, i tillegg til studentsosiale tiltak, kullkontaktordningen 

m.m.  

Eksterne evalueringer 

Bachelorprogrammet og masterprogrammet blir også evaluert eksternt. En tilsynssensor 

foretar en årlig vurdering av vurderingsformer, vurderingsprosesser og standarden på 

resultatene. Formålet med tilsynsordningen er å sikre at grader oppnådd ved UiO holder god 

standard sammenliknet med grader oppnådd ved andre institusjoner. 

Tilsynssensorrapportene gir et kjærkomment blikk utenfra på våre programmer, men vi har 

ønsket å få noe mer ut av ordningen. Derfor videreutviklet vi mandatet for tilsynssensorer, 

se programrådsreferat fra 14. februar 2014. 

I tillegg årlige tilsynssensorapporter, kan vi nevne følgende eksterne evalueringer:  

Kandidatundersøkelsen er en undersøkelse av Rambøll Management Consulting som 

omfatter omkring 11.000 kandidater på bachelor-, master og PhD-nivå som fullførte sin grad 

i perioden 2011-2013. 31 bachelorstudenter i sosiologi og 71 masterstudenter i sosiologi 

svarte på undersøkelsen, som gir en svarprosent på henholdsvis 40 og 55 prosent.  

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse foretatt av NOKUT, hvor et 

hovedformål er å gi fremtidige studenter informasjon om kvaliteten ved ulike studieprogram.  

14 bachelorstudenter og 21 masterstudenter har svart på undersøkelsen, som gir 

svarprosent på henholdsvis 32 og 47 prosent.  

I de følgende kapitlene vil vi presentere noen resultater fra disse to undersøkelsene, samt 

emnevalueringene og programevalueringene.  

Læringsutbytte i årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet 

Læringsutbyttene for bachelor- og masterprogrammet ble, i tråd med endringer av alle 

emnebeskrivelser som følge av det nye kvalifikasjonsrammeverket, revidert i 2012.5  

Årsenheten gir en grunnleggende og bred innføring i sosiologi. Studenten får kjennskap til 

sentrale sosiologiske teorier og vil også utvikle metodiske ferdigheter innen kvalitativ og 

kvantitativ metode.  

Bachelorprogrammet gir en grunnleggende fagkompetanse i sosiologi, gjennom en bred 

utdanning i et sterkt forsknings- og fagmiljø. Programmet tilbyr studentene variert innsikt i 

faget sosiologi, og dessuten kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for faget. 

Masterprogrammet gir en forskningsbasert kunnskap om ulike deler av samfunnslivet, og 

samtidig et faglig grunnlag for å anvende forskjellige teoretiske perspektiver og metoder. 

                                                      
5
 Se programrådsnotat fra 7. desember 2011. 

http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2014/26_02_14/protokoll.html
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2011/07_12_11/index.html
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Programmet gir høy fagkompetanse gjennom en utdanning innenfor et sterkt sosiologisk 

forsknings- og fagmiljø. 

Disse overordnede læringsmålene er presisert i mer konkrete kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse, og presenteres skjematisk i Tabell 1, Tabell 3 og Tabell 4. Som vi kan se 

av tabellene er det en naturlig progresjon i nivåene av læringsutbyttene fra årsenhet til 

bachelorprogrammet og fra bachelorprogrammet til masterprogrammet. Alt i alt er 

læringsutbyttene godt ivaretatt av emnene som tilbys.  

Tabell 1: Kunnskaper i årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet. Emner hvor 
kunnskapene er ivaretatt er presentert i parentes.  
Årsenheten Bachelorprogrammet Masterprogrammet 

   
Kjenne til fagområdets historie, 
tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet (SOS1000, SOS1003S) 

Kjenne godt til fagområdets historie, 
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 
(SOS1000, SOS2001, SOS1003S) 

Kunne posisjonere arbeider ut fra 
fagets historie, tradisjoner, egenart 
og plass i samfunnet (SOS4090) 

Ha innsikt i et utvalgt tema som sosial 
ulikhet, arbeidslivets organisering, 
marginalisering, samlivs- og 
familieformer, betydningen av kjønn 
og implikasjoner av 
internasjonalisering (Valgfritt 
temaspesialiseringsemne) 

Ha spesialisert innsikt i utvalgte temaer 
som sosial ulikhet, arbeidslivets 
organisering, marginalisering, samlivs- og 
familieformer, betydningen av kjønn og 
implikasjoner av internasjonalisering 
(Valgfritt tempaspesialiseringsemne)  

Ha tilegnet avansert sosiologisk 
kunnskap og mer spesialisert innsikt 
i enkelte av sosiologiens 
temaområder (Spesialiseringsemne)  

Kjenne til viktige sosiologiske 
forskningsbidrag og relevante studier 
(SOS1000) 

Kjenne til viktige sosiologiske 
forskningsbidrag og relevante studier 
(SOS1000) 

 

Vite om grunnprinsippene for 
vitenskapelig analyse og bearbeiding 
av forskningsdata (SVMET1010, 
SOS1120) 

Ha innsikt i grunnprinsippene for 
vitenskapelig analyse og statistisk 
bearbeiding av forskningsdata 
(SVMET1010, SOS11020) 

Se sammenheng mellom 
formulering av problemstilling, 
utarbeidelse av metodisk 
fremgangsmåte og analytisk 
rammeverk og konklusjoner 
(SOS4050, SOS4090, SOS4020, 
SOS4010) 

Ha innsikt i relevante teoretikere og 
viktige teorier om mennesket og 
samfunnet (SOS1003S) 

Ha god innsikt i relevante teoretikere og 
viktige teorier om mennesket og 
samfunnet (SOS1003S, SOS2001) 

Kunne anvende foreliggende teori 
på nye temaområder (SOS4090) 

 Forstå likheter og forskjeller innenfor og 
mellom samfunn i ulike deler av verden 

Kunne se sosiale fenomener i 
sammenheng når de beskrives og 
fortolkes (SOS4001) 

 Kunne gå i dybden på og begripe 
fagområdet ved å søke opp litteratur og 
bruke denne aktivt på et gitt tema 
(SOS3050, SOS3090). 

Kunne beskrive og tolke ett og 
samme samfunnsfenomen på ulike 
måter, avhengig av teoretiske og 
metodiske forutsetninger. Dette 
fordrer inngående kunnskap om 
fagets teori og metoder (SOS4090) 

 

Studiebarometeret 2014 viser at studentene på både bachelorgradsnivå og mastergradsnivå 

er svært fornøyd med læringsutbyttet i studiene. Studiebarometeret er en nasjonal 

undersøkelse foretatt av NOKUT. Mer detaljer og resultater fra undersøkelsen presenteres 

senere i rapporten. Her vil vi rapportere noen resultater angående læringsutbytte (Tabell 2).  
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Tabell 2: Hvor tilfreds studentene er med eget læringsutbytte i studiet. 
 Ikke enig    Helt enig  

 1 2 3 4 5 
Vet 

ikke 

Panel A: Bachelor       
Teoretisk kunnskap 0 % 0 % 15 % 54 % 31 % 0 % 
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 0 % 0 % 8 % 69 % 23 % 0 % 
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 0 % 15 % 23 % 23 % 38 % 0 % 
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 8 % 46 % 15 % 15 % 8 % 8 % 
Evne til refleksjon og kritisk tenking 0 % 0 % 23 % 46 % 31 % 0 % 
Samarbeidsevne 8 % 15 % 15 % 54 % 8 % 0 % 
Evne til å jobbe selvstendig 0 % 0 % 23 % 23 % 54 % 0 % 
Muntlig kommunikasjonsevne 0 % 8 % 54 % 15 % 15 % 8 % 
Skriftlig kommunikasjonsevne 0 % 0 % 31 % 38 % 31 % 0 % 
Evne til å tenke nytt 0 % 23 % 31 % 31 % 15 % 0 % 
       
Panel B: Master       
Teoretisk kunnskap 0 % 0 % 10 % 50 % 40 % 0 % 
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 0 % 0 % 5 % 42 % 53 % 0 % 
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 0 % 10 % 30 % 45 % 10 % 5 % 
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 15 % 25 % 30 % 20 % 5 % 5 % 
Evne til refleksjon og kritisk tenking 0 % 5 % 15 % 50 % 30 % 0 % 
Samarbeidsevne 0 % 40 % 15 % 25 % 15 % 5 % 
Evne til å jobbe selvstendig 0 % 0 % 0 % 40 % 60 % 0 % 
Muntlig kommunikasjonsevne 15 % 15 % 25 % 20 % 25 % 0 % 
Skriftlig kommunikasjonsevne 0 % 5 % 15 % 35 % 45 % 0 % 
Evne til å tenke nytt 5 % 0 % 35 % 45 % 15 % 0 % 

Kilde: Studiebarometeret 2014 

Studentene på både bachelor- og masterprogrammet rapporterer at de er svært tilfreds med 

utbyttet når det gjelder teoretisk kunnskap (kunnskapsmål). Hele 85 prosent av studentene 

på bachelorprogrammet og 90 prosent av studentene på masterprogrammet er enig i at 

programmet gir god teoretisk kunnskap.  

For ferdigheter skiller instituttet mellom analytisk kompetanse, metodekompetanse, 

formidlingskompetanse og arbeidskompetanse. Med metodekompetanse sikter vi til gode 

ferdigheter i kvalitativ og kvantitative metoder, noe som er nødvendig i et arbeidsmarked 

stadig mer preget av kunnskapsbasert informasjon. God metodisk kompetanse er sentralt 

for dem som går inn i forskning, men det er også en fordel for dem som arbeider i andre 

sektorer, fordi det gir grunnlag for å vurdere kunnskap på en kritisk måte.  

Både bachelorstudenter og masterstudenter rapporterer å være særlig tilfreds med utbyttet 

når det gjelder kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 

(metodekompetanse), evne til kritisk refleksjon og kritisk tenkning (analytisk kompetanse) og 

evne til å jobbe selvstendig.   

Arbeidskompetanse ivaretas ved at forelesere, særlig i spesialiseringsemnene, trekker inn 

dagsaktuelle eksempler. Enkelte emner legger mer vekt på dette enn andre. Et eksempel er 

SOS2200 (organisasjon, ledelse og arbeid), der det fremheves at kunnskaper og ferdigheter i 

emnet kan være grunnlag for alminnelig yrkesvirksomhet utenfor forsknings- og 

utdannelsessektoren. Det er eksemplifisert med et pensumbidrag av sosiolog Arvid Bryde, 

med vekt på organisasjons- og ledelsesutvikling. Bryde har omfattende erfaring som 
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konsulent og leder. Bryde holder også en forelesning om temaet. Vi vurderer å endre dette 

emnet ytterligere slik at det mer får preg av å være et praksisemne. Da vil de studentene 

som er spesielt opptatt av yrkesrelevans få muligheten til å velge et emne som gir direkte 

kontakt med arbeidslivet gjennom prosjektoppgaver. 

Instituttet har alt i alt et forbedringspotensial når det gjelder å gjøre undervisningen mer 

yrkesrelevant. Studiebarometeret viser at studentene er lite fornøyd når det gjelder yrkes- 

og fagspesifikke ferdigheter. Hvordan inkorporere arbeidskompetanse i emnene er satt av 

som et tema for en mandagslunsj og som et tema på et programrådsmøte i løpet av våren 

2015. Programmenes arbeidslivsrelevans diskuterer vi grundigere under. 

Tabell 3: Ferdigheter i årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet.  Emner hvor 
ferdigheter er ivaretatt er presentert i parentes.  
Årsenheten Bachelorprogrammet Masterprogrammet 

   
Beskrive og fortolke sosiale 
prosesser og sosial handling 

Beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial 
handling 

Beskrive og fortolke sosiale 
prosesser og sosial handling 

Beherske relevante faglige 
begreper og analyseteknikker, 
samt formidle/anvende disse på 
en relevant måte 

Beherske relevante faglige begreper og 
analyseteknikker, samt formidle/anvende disse på en 
relevant måte 

 

Klare å se sammenhengen 
mellom problemstillinger, 
metodisk fremgangsmåte, valg 
av analyseverktøy og fremstilling 
av resultater 

Tenke ut, formulere og undersøke sosiologiske 
problemstillinger og anvende faglig kunnskap og 
tidligere forskningsresultater for å underbygge 
relevansen av problemstillingene 

Formulere problemstillinger 
presist, og analysere innsamlet 
empiri på en måte som er 
hensiktsmessig (SOS4050, 
SOS4090) 

Finne frem til, sette deg inn i og 
henvise på korrekt måte til 
relevant faglitteratur 

Finne frem til, sette deg inn i og henvise på korrekt 
måte til relevant faglitteratur 

 

Kunne bruke metodekunnskap 
for å samle inn og analysere 
ulike typer data (SOS1120, 
SVMET1010) 

Klare å se sammenhengen mellom problemstillinger, 
metodisk fremgangsmåte, valg av analyseverktøy og 
fremstilling av resultater (SOS1120, SVMET1010) 

Kunne lage forskningsopplegg 
med begrunnede metodevalg 
(SOS4090, SOS4020, SOS4010) 

 Lære om ulike metoder for å samle inn og analysere 
ulike typer data (SVMET1010, SOS1120, SOS3050, 
SOS3090) 

Samle inn data og analysere 
datamaterialet (SOS4090, 
SOS4020, SOS4010) 

 Reflektere over egen faglig prestasjon, og kunne 
justere denne ut fra kommentarer og veiledning som 
du får under arbeid med seminaroppgaver og 
bacheloroppgaven (SVMET1010, SOS1120, SOS3050, 
SOS3090) 

Bruke egnet teori og relevante 
metoder i masteroppgaven 
(SOS4090) 

 

I seminarundervisningen på de ulike emnene trenes de også i samarbeid, ved at de 

oppmuntres til å gi og motta kritikk på en konstruktiv og dialogorientert måte. Blant 

masterstudentene er likevel mange misfornøyd med læringsutbyttet når det gjelder 

samarbeidsevne (40 prosent). I Kandidatundersøkelsen fra 2014 er det imidlertid færre 

masterstudenter som er misfornøyd med læringsutbytte når det gjelder samarbeidsevne (21 

prosent). Bachelorstudentene er godt fornøyd med læringsutbytte med tanke på 

samarbeidsevner.  

Studentene skal også opparbeide evnen til å gi en klar og ryddig fremstilling, både skriftlig og 

muntlig (formidlingsevne). Denne målsettingen ivaretas i alle emner i BA-programmet 
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gjennom seminarundervisning og emneoppgaver. Målsetning for og omfang av seminarene 

varierer, men læringsmålene knyttet til muntlig formidlingsevne og faglig refleksjon står 

sentralt. På introduksjonsemnene SOS1000 (innføring i sosiologi), SOS1003S (sosiologiens 

klassikere og det moderne samfunn), SVMET1010 (kvalitativ metode) og SOS1120 

(kvantitativ metode) er det obligatoriske seminarer for å forberede studentene på de 

kravene som stilles i bachelorløpet både når det gjelder akademisk skrivning og diskusjon, 

samt muntlig formidlingsevne. På 2000-nivå ble det i 2011 innført frivillige seminarer for å 

skape bedre kontakt mellom underviser og studentene og obligatorisk emneoppgave 

semesteroppgave som må godkjennes for å gå opp til eksamen. Seminarundervisningen her 

handler om presentasjon av problemstilling og utkast til emneoppgaven.  

På masternivå er det i metodologi-/prosjektskissemenet SOS4050 innført en mulighet for at 

studentene kan skrive emneoppgaven sammen to og to, noe som er et skritt i retning av å 

oppøve samarbeidsferdigheter. For øvrig ivaretas dette best i dette emnet og i 

veiledningsseminarene til masteroppgaven, ved at studentene får erfaring i å gi og få 

tilbakemeldinger på eget og andres arbeid. Slike erfaringer er avgjørende som forberedelse 

for en rekke oppgaver i arbeidslivet. Vedrørende formidlingskompetanse viser 

Studiebarometeret 2014 at studentene er godt fornøyd med skriftlig kommunikasjonsevne, 

men mindre fornøyd med muntlig kommunikasjonsevne.  
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Tabell 4: Generell kompetansemål i årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet.  
Emner hvor generell kompetansemål er ivaretatt er presentert i parentes.  
Årsenheten Bachelorprogrammet Masterprogrammet 

   
Kunne integrere 
kunnskap fra 
forskjellige kilder og 
opparbeide evnen til 
å se sammenhenger 
mellom teoretisk 
kunnskap og 
praktisk kunnskap 
(SOS3090, 
SOS3050). 

Kunne integrere kunnskap fra forskjellige 
kilder og opparbeide evnen til å se 
sammenhenger mellom teoretisk 
kunnskap og praktisk kunnskap (SOS3090, 
SOS3050) 

 

Utvikle faglig 
nysgjerrighet og 

respekt for 
vitenskapelige og 
fagetiske verdier 

(SVMET1010, 
SOS1003) 

Programmet skal formidle respekt for 
sentrale vitenskapelige verdier. 
Studenten skal få innsikt i viktige etiske 
hensyn man må ta både under 
datainnsamling, dataoppbevaring og 
under analyse. Tilegne seg grunnregler for 
redelighet i forskning og faglige 
fremstillinger (SVMET1010, SOS1003. 
SOS2001, SOS2500, SOS3050, SOS3090) 

Lære å respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, 
upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og 
betydningen av å skille mellom dokumenterbar 
kunnskap og meningsytringer. Utvikle den etiske 
bevisstheten om problemer som kan oppstå i 
forskning ved formuleringen av problemstillinger og 
også ved bruk av forskningsresultater. Tilegne 
grunnregler for redelighet i forskning og faglige 
fremstillinger (SOS4050, SOS4090). 

 Opparbeide evnen til å gi en klar og 
ryddig fremstilling, både skriftlig og 
muntlig (SOS1120, SVMET1010, 
teoriemnene, SOS3090). 

Kunne formidle eget arbeid i plenum, og kunne tilegne 
og forholde seg til tilbakemeldinger. Dette er 
avgjørende som forberedelse for en rekke oppgaver i 
arbeidslivet (SOS4050, SOS4090) 

 Vise evne til selvstendig arbeid og til 
organisering og planlegging av eget 
arbeid innenfor gitte frister. 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal 
studenten vise evnen til selvstendig arbeid og til 
organisering og planlegging av eget arbeid innenfor 
gitte frister. Studenten skal vise evnen til å anvende 
den kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet 
til å utføre et eget originalt arbeid innenfor et 
sosiologisk temaområde (SOS4090). 

 I seminarundervisningen på de ulike 
emnene trenes studenten i samarbeid, og 
i å gi og motta kritikk på en konstruktiv og 
dialogorientert måte 

Kunne samarbeide med andre om forskningsspørsmål, 
og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser 
og konklusjoner innenfor fagområdet (SOS4050, 
SOS4090,). 

 

Programmene skal formidle respekt for sentrale vitenskapelige verdier. Disse omfatter: 

åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og betydningen av å skille 

mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer. Denne målsettingen er kommet langt 

sterkere med blant annet i SVMET1010 de senere årene. Emnet oppfyller også målsettingen 

om at studentene skal få innsikt i viktige etiske hensyn under datainnsamling, 

dataoppbevaring og analyse, samt målsettingen om at studentene skal tilegne seg 

grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger. Flere andre emner legger også 

spesiell vekt på å fylle disse målsettingene, blant annet teoriemnene (SOS1003 og SOS2001), 

enkelte spesialiseringsemner (bl.a. SOS2500), metodeemnene (SVMET1010, SOS1120, 

SOS4020, SOS4010), metodologiemnene (SOS3050, SOS4050) og bachelor og 

masteroppgaveemnene (SOS3090 og SOS4090). 
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Rekruttering til programmene  

Bachelorprogrammet og årsenheten 

Kvaliteten på studentmassen i bachelorprogrammet er stabil over perioden 2007-2014, målt 

ved karakterpoeng fra videregående utdanning. Poenggrenser for ordinærvitnemål og 

førstegangsvitnemål ligger rundt henholdsvis 50 og 43. I den samme perioden har det 

imidlertid vært store variasjoner i søkertall og ramme. Fra 2007 til 2014 kan vi skille mellom 

tre perioder: 2007 til 2009, 2010 til 2012 og 2013 til 2014.  

I den første perioden, 2007 til 2009, var rammen på bachelorprogrammet 140. Det var 

mellom 250 og 280 førstepriortetssøkere og omtrent 220 fikk tilbud om studieplass. I den 

andre perioden, 2010 til 2012, ble rammen nedjustert til 110. Antall førstepriortetssøkere 

var noe lavere enn i 2008 og 2009 og det var færre studenter som fikk tilbud om studieplass. 

Fra 2007 til 2012 gikk antall søkere som fikk tilbud ned fra 220 til 170, som er en nedgang på 

23 prosent. Ettersom rammen ble nedjustert fra 140 til 110 holdt karaktersnittet seg likevel 

stabilt. I den tredje perioden, 2013 til 2014, er søkertallene ytterligere redusert og rammen 

er nedjustert til 95. I denne tredje perioden er imidlertid en årsenhet med 30 studieplasser 

introdusert. Denne årsenheten har hatt gode søkertall og karaktersnittet er høyere enn på 

bachelornivå. Ser man på bachelorprogrammet og årsenheten samlet har det vært en positiv 

endring etter 2012. Rammen på lavere gradsnivå er i 2014 på 125, 11 prosent lavere enn i 

2007-2009. Til sammen fikk 212 studenter tilbud om plass ved bachelorprogrammet (147) 

eller årsenheten (65) i 2014. Antall studenter som får tilbud om studieplass ved sosiologi på 

lavere gradsnivå er dermed kun redusert med i underkant av 4 prosent fra 2007 til 2014. 

Antall førsteprioritetssøkere var høyere i 2013 enn i 2007-2009.  

Hvorvidt det er rimelig å se på søkertallene ved bachelorprogrammet og årsenheten samlet 

avhenger til dels av hvor stor del av studentene på årsenheten som søker seg over til 

bachelorprogrammet. Hvis en stor del av studentene på årsenheten søker seg over til 

bachelorprogrammet, har rekrutteringsgrunnlaget til master holdt seg relativt stabilt siden 

2007. Dette er noe instituttet planlegger å se nærmere på fremover. 

Hvorvidt det er rimelig å se på søkertallene ved bachelorprogrammet og årsenheten samlet 

avhenger også av hvorvidt innføringen av årsenheten har redusert frafallet på 

bachelorprogrammet. Som vi diskuterer under er frafallet stort, som på andre 

studieprogram ved SV-fakultet. Hvis en del av de som tidligere startet på 

bachelorprogrammet uten intensjon om å fullføre nå starter på årsenheten, vil det kunne 

bety at antall studenter som har fullført er relativt stabilt. Dette er også noe instituttet 

vurderer å undersøke. Dessverre vil det ikke være mulig å se nærmere på dette før tidligst i 

2016, ettersom årsenheten ble innført i 2013.  
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Tabell 5: Utvikling i ramme, antall søkere og poenggrenser til årsenheten, bachelor og master.   

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Panel A: BA           
Ramme 140 140 140 110 110 110 95 95 95 
Antall kvalifiserte søkere 1627 1701 1756 2067 2004 1851 1625 1550 1921 
Antall 
førstepriortetssøkere 

253 279 277 254 263 239 193 162 173 

Tilbud 220 217 218 174 182 170 148 147 n/a 
Ja-svar 160 169 162 118 124 120 99 90 n/a 
Møtt 146 154 145 109 112 110 87 84 n/a 
Poenggrenser ordinær 49.6 50.6 49.8 50.8 50.4 50.9 50.2 49.9 n/a 
Poenggrenser 
førstegangsvitnemålskvote 

43.9 45.5 41.2 44.0 43.7 43.0 42.1 42.4 n/a 

          
Panel B: Årsenhet          
Ramme       30 30 30 
Antall kvalifiserte søkere       1753 1183 1409 
Antall 
førstepriortetssøkere 

      199 100 99 

Tilbud       65 65 n/a 
Ja-svar       36 35 n/a 
Møtt       31 30 n/a 
Poenggrenser ordinær       53.6 54.9 n/a 
Poenggrenser 
førstegangsvitnemålskvote 

      45.9 44.6 n/a 

          
Panel C: MA          
Ramme 80 70 70 70 61 61 61 61 61 
Antall kvalifiserte søkere 111 90 86 112 110 103 101 96 n/a 
Antall 
førstepriortetssøkere 

141 117 117 152 156 138 186 89 95 

Tilbud 111 90 85 92 91 67 88 76 n/a 
Ja-svar 81 69 68 67 68 62 60 49 n/a 
Møtt 78 65 59 58 55 52 55 48 n/a 
Karaktergrense fra BA 62.6 62.6 62.9 63.1 63 62.9 63 62.5 n/a 

Kilder: FS, tilgjengelig på http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ og Samordna opptak, tilgjengelig 

på http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poenggrenser/poenggrenser-tidligere-ar/. Karaktergrense fra BA viser 

karakterer for de som har takket ja til tilbud og er hentet fra FS. Tallene for 2015-2016 er oppdatert 01.06.2015, før 

hovedopptaket. Karaktergrenser, antall som får tilbud, antall ja-svar og antall møtt er derfor ikke klart. Det er heller ikke 

antall kvalifiserte søkere på MA.  

Det gjenstår derfor å se om de lave søkertallene for perioden 2010-2012 er et uttrykk for 

sviktende søkning til instituttet eller om det var en dårlig periode. Likevel er det viktig å 

merke seg at selv om bachelorprogrammet og årsenheten til sammen tilbyr omtrent like 

mange studenter plass ved studieprogrammet i 2014 som bachelorprogrammet tilbydde i 

2007, er det langt færre studenter som møter til studiestart. I 2007 møtte 146 studenter til 

studiestart, mens 114 møtte til studiestart i 2014. Det er en nedgang på 22 prosent. For selv 

om søkertallene økte i den tredje perioden, 2013-2014, så har antall studenter som møter til 

studiestart blant de som takker ja gått ned. 

De fleste læresteder og studieprogram tilbyr flere søkere plass enn det er ledige 

studieplasser. Det samme gjelder for bachelorprogrammet i sosiologi. Likevel har ikke 

bachelorprogrammet i sosiologi fylt rammen i 2013 og 2014. I 2014 var det kun 84 studenter 

som møtte til studiestart, selv om rammen var på 95. Dette er uheldig for sosiologifaget ved 

Universitet i Oslo, særlig med tanke på rekrutteringen til masterprogrammet. Årsaken til at 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poenggrenser/poenggrenser-tidligere-ar/
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rammen ikke fylles på bachelorprogrammet er at færre av studentene som mottar tilbud 

takker ja til studieplassen. Antall studenter som får tilbud om studieplass sammenlignet med 

rammen er relativt stabilt mellom 2008 og 2014. Blant de som har fått tilbud om studieplass 

og takket ja, møter i overkant av 90 prosent opp. Andelen som takker ja har derimot falt fra 

over 70 prosent i 2007 til kun 61 prosent i 2014.6 Denne reduksjonen er ikke unik for 

bachelorprogrammet i sosiologi. Ser man på alle studieplasser i Norge som er omfattet av 

Samordna opptak, endret prosenten som takker ja til tilbud seg fra 68 prosent i 2008 til 62 

prosent i 2013.7 

Bachelorprogrammet i sosiologi er ikke alene på fakultet om å ha nedgang i antall søkere. I 

det følgende vil vi sammenligne bachelorprogrammet i sosiologi med andre studieprogram 

på fakultet. Legg merke til at årsenheten ikke er inkludert i disse sammenligningene.  

Tabell 6 viser endringer i antall førstevalgsøkere til bachelorprogrammer ved SV-fakultet fra 

2010 til 2014. Antall førstevalgsøkere til et bachelorprogram ved SV-fakultet er redusert med 

11 prosent fra 2010 til 2014. Foruten sosiologi har europastudier, internasjonale studier, 

kultur og kommunikasjon, utviklingsstudier, sosialantropologi og statsvitenskap hatt en 

reduksjon i antall søkere. Samfunnsøkonomi, offentlig administrasjon og ledelse og psykologi 

profesjon har derimot hatt en positiv utvikling i antall søkere. Resultater for utvalgte 

studieprogram er vist grafisk i Figur 4. 

  

                                                      
6
 Det varierer imidlertid noe fra år til år. I 2012 takket 70 prosent av de som fikk tilbud ja til studieplass.  

7
 Tall fra Samordna opptaks sluttstatistikk 2013, hentet fra følgende nettside: 

http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sluttstatistikker/index.html. Andelen som takker ja var 67% 
i 2009, 64% i 2010, 64% i 2011 og 62% i 2012.   

http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sluttstatistikker/index.html
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Tabell 6: Utvikling i antall førstevalgssøkere til bachelorstudier på SV-fakultet i perioden 2010-2014. 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Europastudier (EU) 100 97 75 64 71 
Internasjonale studier 417 445 418 315 331 
Kultur og kommunikasjon 270 267 289 258 199 
Offentlig administrasjon og ledelse 189 256 244 226 220 
Psykologi profesjon, start vår 238 193 221 305 359 
Samfunnsgeografi 96 83 68 75 97 
Samfunnsøkonomi 270 324 342 333 324 
Sosialantropologi 189 163 147 125 123 
Sosiologi 247 255 224 193 162 
Statsvitenskap 462 478 401 347 338 
Utviklingsstudier 152 125 108 114 111 
SV-fakultet totalt 2630 2686 2537 2355 2335 

Kilder: Samordna opptak.   

Figur 4: Endringer i førstevalgssøkere til utvalgte bachelorprogram ved SV-fakultet.  

 

Ser man bort i fra årsenhetene, er det kun bachelorprogrammet på statsvitenskap som har 

en større ramme enn sosiologi ( 
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Tabell 7). Rammen ved sosiologi har blitt redusert fra 110 i 2011 til 95 i 2014, I 2014 har 

sosiologi lik ramme som samfunnsøkonomi og sosialantropologi. 
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Tabell 7: Utvikling i rammen ved bachelorstudier på SV-fakultet i perioden 2011-2014. 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Europastudier (EU) 55 55 55 55 
Internasjonale studier 60 60 60 60 
Kultur og kommunikasjon 60 60 60 60 
Offentlig administrasjon og ledelse 55 55 55 55 
Psykologi profesjon, start vår 60 65 60 60 
Samfunnsgeografi 50 50 50 50 
Samfunnsøkonomi 95 95 95 95 
Sosialantropologi 95 95 95 95 
Sosiologi 110 110 95 95 
Statsvitenskap 160 140 140 140 
Utviklingsstudier 60 60 60 60 
SV-fakultet totalt 860 845 825 825 

Kilder: Samordna opptak.   

Sosiologi har færre førstevalgsøkere per studieplass enn gjennomsnittet for SV-fakultet 

(Tabell 8). Ved SV-fakultet er det omkring 2.8-3.1 førstevalgsøkere per studieplass. Sosiologi 

har derimot mellom 2.3 og 1.7 førstevalgsøkere per studieplass. Det er kun europastudier og 

sosialantropologi som jevnt over har færre førstevalgsøkere per studieplass enn sosiologi. 

Samfunnsgeografi og utviklingsstudier har færre førstevalgsøkere per studieplass enn 

sosiologi med unntak i 2014. Spesielt internasjonale studier og psykologi, men også kultur og 

kommunikasjon, samfunnsøkonomi og offentlig administrasjon og ledelse utmerker seg med 

mange førstevalgsøkere per studieplass. Resultater for utvalgte studieprogram er vist grafisk 

i Figur 5. 

Tabell 8: Utvikling i antall førstevalgsøkere per studieplass ved bachelorstudier på SV-fakultet i 
perioden 2011-2014. 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Europastudier (EU) 1,763636 1,363636 1,163636 1,290909 
Internasjonale studier 7,416667 6,966667 5,25 5,516667 
Kultur og kommunikasjon 4,45 4,816667 4,3 3,316667 
Offentlig administrasjon og ledelse 4,654545 4,436364 4,109091 4 
Psykologi profesjon, start vår 3,216667 3,4 5,083333 5,983333 
Samfunnsgeografi 1,66 1,36 1,5 1,94 
Samfunnsøkonomi 3,410526 3,6 3,505263 3,410526 
Sosialantropologi 1,715789 1,547368 1,315789 1,294737 
Sosiologi 2,318182 2,036364 2,031579 1,705263 
Statsvitenskap 2,9875 2,864286 2,478571 2,414286 
Utviklingsstudier 2,083333 1,8 1,9 1,85 
SV-fakultet totalt 3,123256 3,002367 2,854545 2,830303 

Kilder: Samordna opptak.   
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Figur 5: Utvikling i antall førstevalgsøkere per studieplass (BA) på utvalgte studieprogram på SV-

fakultet.  

 
 

Inntakskvaliteten på bachelorprogrammet i sosiologi er blant de laveste på fakultet, både når 

vi ser på ordinærvitnemålskvoten og førstegangsvitnemålskvoten (  
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Tabell 9). En viktig grunn er at rammen ved sosiologi er relativt høy sammenlignet med 

søkertallet. Sosiologi avviser derfor færre søkere enn en del andre studieprogram ved 

fakultetet. Resultater for utvalgte studieprogram er vist grafisk i figur 6 og 7. 
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Tabell 9: Utvikling i inntakskvalitet blant studenter med tilbud ved bachelorstudier på SV-fakultet i 
perioden 2010-2014. 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Panel A: Ordinærvitnemålskvote      
Europastudier (EU) 50,9 51,8 50,4 49,1 49,3 
Internasjonale studier 59,2 58,1 58,8 56,4 56,9 
Kultur og kommunikasjon 52,9 53 53,6 52,6 51,7 
Offentlig administrasjon og ledelse 52,1 54,2 54,8 54,3 53,7 
Psykologi profesjon, start vår 64,2 63 62,6 63,6 64,1 
Samfunnsgeografi 51,3 52,5 49,6 48,6 49,6 
Samfunnsøkonomi 53,9 55,5 56,6 57 57 
Sosialantropologi 49,7 50,2 49,1 46,5 46,3 
Sosiologi 50,8 50,4 50,9 50,2 49,9 
Statsvitenskap 52,9 54,2 53,8 53,8 53,8 
Utviklingsstudier 50,7 51,7 50,6 49 48,6 
      
Panel B: Førstegangsvitnemålskvote 
Europastudier (EU) 46 46,3 45,4 42,4 42,5 
Internasjonale studier 54 54,4 53,8 52,1 52,4 
Kultur og kommunikasjon 48,4 48,6 48,8 47,6 45,7 
Offentlig administrasjon og ledelse 45 46,4 46,2 44,5 44,8 
Psykologi profesjon, start vår 55,1 55,3 53,8 54,4 54,5 
Samfunnsgeografi 42,1 41,8 41,1 40,8 38,1 
Samfunnsøkonomi 46,9 46,8 46,5 47,1 46 
Sosialantropologi 43,9 42,5 41,3 38,9 37,7 
Sosiologi 44 43,7 43 42,1 42,4 
Statsvitenskap 47,4 47,6 47,4 46,7 46,2 
Utviklingsstudier 47,8 47,4 45,7 44,8 44,6 

Kilder: Samordna opptak.   

 

Figur 6: Utvikling i inntakskvalitet blant søkere med tilbud på BA på utvalgte studieprogram på SV-

fakultet (ordinærvitnemålskvote).  
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Figur 7: Utvikling i inntakskvalitet blant søkere med tilbud på utvalgte studieprogram på SV-
fakultet (førstegangsvitnemålskvote). 

 

Masterprogrammet 

Søkertallene til masterprogrammet varier en del fra år til år. En utfordring har vært at det er 

stadig færre søkere med C eller bedre i snitt. Færre studenter har derfor fått tilbud om 

studieplass og masterprogrammet har de siste årene hatt problemer med å fylle rammen 

(Tabell 5). Fra 2007 til 2014 har rammen blitt redusert 24 prosent, antall studenter som får 

tilbud redusert med 32 prosent og antall studenter som møter er redusert 39 prosent. En 

stor del av denne reduksjonen skjer fra 2007 til 2008, men det har også vært en betydelig 

reduksjon fra 2008 til 2014. Ettersom andelen studenter som møter til studiestart på 

bachelorgraden er redusert er det rimelig å tro at søkertallene til masterprogrammet vil 

være lave også i de neste årene.  

Blant de som møter til studiestart er det små karakterforskjeller fra år til år. Karaktersnittet 

er i overkant av 63.5 i hele perioden. 25 prosent av studentene har B eller bedre i snitt fra 

bachelorgraden (tabell 10). 

Fordelingen av bachelorkarakterer for studenter som starter på masterprogrammet er også 

vist grafisk i  

Figur 8. 
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Tabell 10: Bachelorkarakterer for studentene som starter på masterprogrammet i sosiologi (møtt).   
Opptak Gjennomsnitt 10

th
 prosentil 25

th
 prosentil 75

th
 prosentil 90

th
 prosentil 

2007 Høst 63,7 62,9 63,3 64,0 64,3 
2008 Høst 63,7 63,0 63,3 64,1 64,4 
2009 Høst 63,6 63,0 63,2 64,0 64,4 
2010 Høst 63,8 63,2 63,4 64,3 64,5 
2011 Høst 63,8 63,2 63,4 64,1 64,5 
2012 Høst 63,6 63,1 63,3 63,9 64,2 
2013 Høst 63,7 63,1 63,3 64,0 64,3 
2014 Høst 63,5 62,7 63,0 64,0 64,2 

Kilder: FS. 

 

Figur 8: Bachelorkaraktersnitt blant sosiologistudentene som har møtt til studiestart i perioden 
2007-2010 og 2011-2014. 

 

Et problem med karakterene til søkerne til MA er at de er påvirket av karakterpraksis på 

instituttet, karakterpraksis på andre institutter og antall søkere fra institusjoner med annen 

karakterpraksis. Karakterpraksisen på institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har 

imidlertid ikke blitt strengere. Faktisk har karaktersnittet på bacheloremner gått noe opp i 

perioden 2008-2014. Dette innebærer at antallet studenter med C eller bedre i snitt er økt. 

Dette kan skyldes at karakterpraksisen på instituttet har blitt noe snillere. Det kan også 

skyldes at undervisningen har blitt bedre.8 Vi skal se nærmere på karakterpraksisen under. 

  

                                                      
8
 Ettersom inntakskvaliteten på BA har vært stabil, antar vi at endringene skyldes karakterpraksis og ikke bedre 

studenter.  
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Tabell 11: Utvikling i karakterpraksis ved bacheloremner i sosiologi.  
 Andel med karakteren:  
Studiesemester A B C D E F A, B eller C Gj.snitt 

2008 Høst .0711354 .2393981 .3652531 .2065663 .0779754 .0396717 .6757866 62.90014 

2009 Vår .0962199 .3230241 .3150057 .1603666 .0618557 .0389462 .7342497 62.82589 

2009 Høst .075643 .2344932 .3857791 .2027231 .0695915 .03177 .6959153 62.94856 

2010 Vår .1013514 .2657658 .3558559 .1666667 .0743243 .036036 .722973 63.04504 

2010 Høst .0849858 .2521246 .3541076 .194051 .0594901 .0552408 .6912181 62.94334 

2011 Vår .0977099 .2427481 .3694656 .1984733 .0610687 .0305344 .7099237 63.02596 

2011 Høst .0804416 .2413249 .3454259 .2192429 .0772871 .0362776 .6671925 62.91956 

2012 Vår .091195 .2861635 .3427673 .1823899 .0644654 .0330189 .7201258 63.05817 

2012 Høst .1127451 .2826797 .3496732 .1617647 .0571895 .0359477 .7450981 63.12418 

2013 Vår  .1012216 .2565445 .373473 .1657941 .0750436 .0279232 .7312391 63.05934 

2013 Høst .0828025 .3009554 .3821656 .1671975 .0286624 .0382166 .7659236 63.12739 

2014 Vår .1001565 .2206573 .3693271 .200313 .0735524 .0359937 .6901408 62.96557 

2014 Høst .0890269 .2505176 .3519669 .2132505 .0455487 .0496894 .6915114 62.97515 

Kilder: FS.   

Figur 9: Endringer i gjennomsnittskarakter på bacheloremner i sosiologi. 

 

Studentenes gjennomføring  

Høyt frafall er et gjennomgående problem på studieprogram ved Universitet i Oslo. Dette 

gjelder også for sosiologi. I det følgende benytter vi individdata fra FS for å undersøke SV-

studentenes gjennomføring. Dette datasettet inneholder aller personer som har startet et 

studieprogram ved UiO i perioden 2003-2014. For disse studentene har vi informasjon om 

alle studieprogram og status for dette studieprogrammet, informasjon om karakterer fra 

videregående (studiekull 2010-2014), alder og kjønn og informasjon om alle oppmeldte 

eksamener. Datasettet er sist oppdatert mai 2015.  
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Tabell 12: Kjennetegn ved utvalget som benyttes i analysene av studentgjennomstrømning.  
 N Kull Karakterpoeng Kjønn Født år Frafallsprosent Fullføringsprosent 

SV1-EFSA 78 2003.42 47.10 0.82 1980.45 n/a n/a 
SV1-PSY 2,380 2006.23 48.58 0.73 1982.09 n/a n/a 
SV1-SOS 56 2013.50 46.24 0.71 1991.04 n/a n/a 
SV1-STV 123 2012.99 48.33 0.61 1989.98 n/a n/a 
SV1-UTMIL 69 2003.39 46.46 0.64 1979.80 n/a n/a 
SVB-ECON 1,666 2007.11 46.74 0.45 1983.49 0.64 0.26 
SVB-EURO 751 2008.04 46.23 0.48 1984.96 0.55 0.28 
SVB-INTER 769 2008.07 52.15 0.63 1985.56 0.39 0.43 
SVB-KULKOM 757 2008.29 47.84 0.82 1985.60 0.41 0.40 
SVB-OADM 697 2008.27 45.98 0.70 1983.97 0.59 0.25 
SVB-PSY 2,528 2007.48 47.46 0.76 1982.93 0.58 0.27 
SVB-SANT 1,568 2007.12 43.84 0.76 1983.32 0.59 0.31 
SVB-SGO 866 2007.38 44.74 0.62 1983.77 0.55 0.30 
SVB-SOS 1,826 2007.17 44.29 0.69 1982.93 0.59 0.33 
SVB-STV 2,604 2007.03 46.94 0.54 1983.71 0.60 0.29 
SVB-UTV 713 2008.09 47.69 0.78 1985.50 0.51 0.34 
SVM2-DEVG 54 2008.09  0.39 1980.15 0.19 0.69 
SVM2-ECON 927 2008.09 46.67 0.46 1981.52 0.36 0.46 
SVM2-EDEC 211 2006.09 44.98 0.57 1979.51 0.35 0.64 
SVM2-OLA 123 2012.55 45.27 0.76 1986.16 0.10 0.33 
SVM2-PECOS 260 2008.32 48.69 0.60 1982.85 0.16 0.68 
SVM2-PSY 577 2009.54 45.88 0.76 1982.11 0.10 0.63 
SVM2-SANT 571 2007.98 44.64 0.74 1979.56 0.18 0.68 
SVM2-SGO 355 2007.34 45.81 0.65 1980.40 0.24 0.61 
SVM2-SOS 924 2007.55 44.43 0.67 1979.55 0.31 0.55 
SVM2-STV 1,660 2007.57 46.70 0.56 1981.74 0.30 0.56 
SVM2-TIK 129 2010.62 44.07 0.61 1984.43 0.19 0.48 

Kilde: FS, egne beregninger. Tabellen viser gjennomsnitt av kull, karakterpoeng, kjønn, født år, frafall og fullføring separat 

for studieprogrammene på SV-fakultet.   

Vi grupperer karakterpoeng fra videregående i fem grupper. Under 40 karakterpoeng, 

mellom 40 og 44 karakterpoeng, mellom 45 og 49 karakterpoeng, mellom 50 og 60 

karakterpoeng og manglende informasjon om karakterpoeng.9 I analysene hvor vi bruker 

karakterpoeng ser vi på studenter som har begynt et studieprogram i perioden 2010-2014. 

Det er store forskjeller i karakterpoeng blant studieprogram ved SV-fakultet. Mens det ved 

SVB-ECON, SVB-INTER, SVB-KULKOM og SVB-OADM er få studenter med under 40 i 

karakterpoeng, er det ganske mange blant SVB-SANT. Sosiologi har mange studenter med 

karakterpoeng under 45 sammenlignet med andre studieprogram på SV-fakultet.  

  

                                                      
9
 Vi har to datasett med karakterpoeng. I det første datasettet mangler vi informasjon om karakterpoeng fra 

videregående for 58 prosent av studentene. Det er spesielt studentene som startet på begynnelsen av 2000-
tallet som er problemet (60-70 prosent). Blant studenter startet fra 2008 og senere mangler vi denne 
informasjonen for 50 prosent av studentene. I det andre datasettet er karakterer fra vitnemålet inkludert, og vi 
har brukt denne informasjonen til å lage karakterpoeng. Dette datasettet inneholder studenter som har begynt 
ved SV-fakultet mellom 2010 og 2014, og har også noen mangler. Omtrent 15 prosent av studentene mangler 
informasjon om karakterer. Dette skyldes problemer ved uttak av data hos FS som følge av omstart av FS.  
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Tabell 13: Karakterpoeng fra videregående blant studenter ved studieprogram ved SV-fakultet 
2010-2014. Antall studenter.  
 <40 40-44 45-49 50-60 Missing 

      SVB-ECON 3 56 220 111 77 
SVB-EURO 12 89 98 24 49 
SVB-INTER 1 14 54 170 39 
SVB-KULKOM 8 32 143 67 42 
SVB-OADM 3 59 119 32 48 
SVB-PSY 11 84 464 189 140 
SVB-SANT 76 157 99 26 64 
SVB-SGO 19 106 82 24 37 
SVB-SOS 26 197 152 37 85 
SVB-STV 12 107 330 191 70 
SVB-UTV 20 57 103 42 44 

Kilde: FS, egne beregninger.  

Studiepoengproduksjon 

Tabellen under viser studiepoeng per student per semester etter studiekull. Tabellen viser to 

ting. For det første at sosiologistudentene avlegger omtrent like mange studiepoeng som 

studenter ved andre studieprogram på bachelornivå, og noe flere studiepoeng enn 

studenter ved andre studieprogram på mastergradsnivå. Studenter ved sosiologi avlegger 

omtrent 23 studiepoeng per semester på BA og 26 studiepoeng per semester på MA.  

Tabell 14: Registrerte studiepoeng per semester etter studiekull.   

 2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

SVB-ECON 22.1 23.7 22.9 21.7 20.3 22.8 22.3 23.8 22.8 22.6 24.1 23.9 
SVB-EURO 24.6 26.5 25.7 24.6 25.4 22.7 20.7 23.8 24.6 24.1 21.1 21.2 
SVB-INTER 27.6 27.0 26.7 26.3 27.1 26.0 24.3 26.6 26.2 25.9 25.6 24.2 
SVB-KULKOM 26.9 26.4 24.5 25.3 24.7 26.5 25.7 26.0 25.8 26.8 24.9 18.4 
SVB-OADM 22.5 23.3 24.0 23.5 19.4 21.9 22.0 22.7 26.0 23.8 21.3 22.2 
SVB-PSY 22.4 23.2 22.3 22.1 22.7 23.2 23.6 23.1 24.2 24.0 24.0 23.9 
SVB-SANT 23.3 22.8 22.9 21.9 21.8 23.4 23.1 24.8 22.9 22.0 23.5 18.8 
SVB-SGO 22.4 23.9 24.5 22.2 23.4 23.2 26.0 24.2 23.0 23.2 25.0 26.9 
SVB-SOS 22.2 25.0 23.5 22.7 22.2 23.6 23.8 22.8 23.4 23.6 24.5 22.4 
SVB-STV 22.3 23.1 22.9 23.3 23.4 22.1 23.9 24.3 24.4 24.7 24.7 23.5 
SVB-UTV 26.4 24.6 26.8 25.3 26.6 25.7 25.0 24.9 24.4 23.3 23.5 18.0 
SVM2-DEVG 38.1 35.7 33.3 33.9 39.2 37.9  19.2 25.3 26.3 13.3 20.0 
SVM2-ECON 21.3 21.7 24.9 22.8 22.0 22.4 23.6 23.5 24.0 22.6 23.0 22.3 
SVM2-EDEC 24.2 26.2 23.9 25.2 23.7 20.9 24.4 19.9                
SVM2-OLA         21.1 25.6 24.1 26.4 
SVM2-PECOS 24.0 27.7 21.9 23.3 30.3 25.0 26.1 26.0 15.1 11.6 15.2 10.5 
SVM2-PSY  36.0 36.0 35.4 34.5 33.7 34.7 33.9 31.1 34.5 22.7 13.9 
SVM2-SANT 29.9 31.4 28.5 27.3 23.0 23.9 27.5 33.7 32.5 23.8 25.6 29.2 
SVM2-SGO 25.4 27.5 27.0 23.1 31.7 28.3 23.0 27.9 27.9 24.6 19.7 27.5 
SVM2-SOS 27.2 25.3 27.6 23.3 26.9 29.8 27.7 28.2 30.5 27.2 20.8 25.9 
SVM2-STV 23.3 23.2 23.2 21.7 22.8 21.8 23.1 22.8 23.5 22.5 22.9 28.5 
SVM2-TIK    28.9 27.8 33.1 32.5 38.1 38.8 36.5 29.3 26.7 

Kilde: FS, egne beregninger.   

For det andre er det ingen klare tendenser til endring fra kull til kull, særlig på BA. Dette 

gjelder for de fleste av studieprogrammene. I figuren under er sosiologi sammenlignet med 

andre fag på bachelorgradsnivå (til venstre) og mastergradsnivå (til høyre) ved SV-fakultet. 

Ettersom gruppen av sosiologistudenter er mindre enn resten av fakultet, er det naturlig at 

det er litt mer svingninger for sosiologi.   
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Figur 10: Endringer i registrerte studiepoeng per semester etter studiekull.  

Hvor mange studiepoeng som avlegges per semester avhenger til dels av hvor studentene er 

i graden. På bachelornivå er det en tendens til at studenter avlegger omtrent like mange 

studiepoeng per semester de første 6 semestrene. Blant de som ikke har fullført til normert 

tid, faller antall studiepoeng markant. På sosiologi fullføres det rundt 22-24 studiepoeng per 

semester de første seks semestrene, og rundt 17-18 de to neste. På masternivå er tendensen 

litt annerledes, ettersom mange studenter arbeider med masteroppgaven det tredje 

semesteret.  
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Tabell 15: Registrerte studiepoeng per semester etter semester i graden.   
 1 2 3 4 5 6 7 8 

SVB-ECON 23.1 22.8 23.0 22.9 21.9 22.6 18.7 18.9 
SVB-EURO 23.4 22.6 25.7 24.6 27.7 26.4 20.3 19.1 
SVB-INTER 26.3 28.2 27.3 27.4 25.5 26.0 18.8 24.1 
SVB-KULKOM 18.0 34.4 26.7 26.3 26.7 25.7 20.6 19.9 
SVB-OADM 22.0 21.9 23.9 24.3 25.1 25.2 18.3 17.5 
SVB-PSY 22.2 24.0 23.2 24.8 22.3 23.4 17.5 20.1 
SVB-SANT 21.9 22.9 23.9 23.7 24.1 24.8 20.3 18.4 
SVB-SGO 24.2 24.5 23.6 23.1 23.9 23.2 19.0 16.7 
SVB-SOS 24.0 23.7 22.8 23.2 23.6 24.6 17.6 18.5 
SVB-STV 23.6 23.1 23.8 23.3 24.0 23.9 19.3 18.2 
SVB-UTV 24.4 25.5 27.0 28.1 22.5 26.9 19.9 20.2 
SVM2-DEVG 24.2 21.1 13.0 59.4 67.8 60.0 60.0 0.0 
SVM2-ECON 23.2 24.9 23.3 24.0 18.4 17.5 9.5 13.6 
SVM2-EDEC 26.3 29.4 22.1 24.7 14.5 18.7 17.3 14.8 
SVM2-OLA 24.7 28.4 21.4 19.2 22.1 8.0 20.0             
SVM2-PECOS 23.6 23.6 16.5 28.6 25.4 23.2 27.2 33.9 
SVM2-PSY 23.7 27.8 10.6 53.4 45.8 39.8 36.0 33.3 
SVM2-SANT 27.8 27.7 5.0 42.1 23.2 31.0 25.0 28.2 
SVM2-SGO 25.6 22.7 14.3 31.8 32.1 40.0 45.7 37.2 
SVM2-SOS 24.8 25.3 10.4 29.5 40.2 42.4 34.1 42.3 
SVM2-STV 24.5 22.4 20.8 24.8 22.6 21.1 20.3 17.3 
SVM2-TIK 29.8 29.4 16.6 48.4 41.0 51.7 17.5 22.5 

Kilde: FS, egne beregninger.   

Studenter med høye karakterpoeng fra videregående utdanning avlegger flere studiepoeng 

per semester enn studenter med lave karakterpoeng fra videregående på bachelorgradsnivå. 

På tvers av alle studieprogram på bachelorprogrammet er det slik at de svakeste elvene 

avlegger 20 studiepoeng per semester, mens de sterkeste avlegger 27 studiepoeng per 

semester.  

 
Figur 11: Registrerte studiepoeng per semester etter karakterpoeng, studiekull 2010-2014.  

Ved sosiologi er differansen enda større. Studentene med høyest karakterpoeng avlegger 28 

studiepoeng per semester, mens studentene med laveste karakterpoeng avlegger 18 

studiepoeng per semester.  
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Tabell 16: Registrerte studiepoeng per semester etter karakterpoeng fra videregående, studiekull 
2010-2014.  
 <40 40-44 45-49 50-60 Missing 

SVB-ECON 12.9 21.1 23.1 26 22.1 
SVB-EURO 17.7 22.4 24.1 29.6 22.1 
SVB-INTER 20.0 18.9 24.0 27.5 24.1 
SVB-KULKOM 23.1 22.4 25.1 27.1 25.9 
SVB-OADM 23.3 23.1 25.9 26.2 16.6 
SVB-PSY 22.8 23.6 24.6 25.4 19.2 
SVB-SANT 18.4 23.3 25.3 23.2 22.9 
SVB-SGO 21.0 23.0 25.7 29.2 21.8 
SVB-SOS 17.7 22.7 26.0 27.9 19.0 
SVB-STV 21.8 20.3 25.1 26.8 20.7 
SVB-UTV 19.8 21.0 25.6 27.9 20.7 

Kilde: FS, egne beregninger.   

Frafall 

Tabellen under viser status på studieprogrammet blant studentene i utvalget. Vi omtaler 

følgende status som frafall: Inndratt, overgang, sluttet, trukket og utgått. Den vanligste 

formen for frafall er at studieretten inndras. Studieretter inndras en gang i året, på bakgrunn 

av manglende studieprogresjon. I bachelorprogrammet i sosiologi inndras hele 50 prosent av 

alle påbegynte studieprogram.  

Tabell 17: Status blant studenter ved SV-fakultet 2003-2014. 
 AKTIV FULLFØRT INNDRATT OVERGANG PERMISJON SLUTTET TRUKKET UTGÅTT 

SVB-ECON 168 432 805 29 2 185 3 42 
SVB-EURO 123 212 325  3 86 2            
SVB-INTER 135 329 237 1 4 59 1 3 
SVB-KULKOM 147 301 232 1  72 3 1 
SVB-OADM 108 177 326 1  84  1 
SVB-PSY 372 675 1,204 19 7 220 5 26 
SVB-SANT 152 485 752 1 2 165 2 9 
SVB-SGO 124 264 372 1 2 84 1 18 
SVB-SOS 154 596 897 2 3 155 8 11 
SVB-STV 280 748 1,249 5 7 273 3 39 
SVB-UTV 103 242 279  3 84  2 
SVM2-DEVG 7 37 3   1  6 
SVM2-ECON 150 430 161 6 9 21 1 149 
SVM2-EDEC 3 135 31 6  2  34 
SVM2-OLA 67 41 9  3 1  2 
SVM2-PECOS 41 176 17 2 2 7 2 13 
SVM2-PSY 152 366 19 1 2 21 2 14 
SVM2-SANT 78 389 46  3 20  35 
SVM2-SGO 54 216 52 1 1 3 1 27 
SVM2-SOS 129 507 164 2 5 18 2 97 
SVM2-STV 221 927 91 1 8 7 2 403 
SVM2-TIK 40 62 19 1 2 4 1            

Kilde: FS, egne beregninger.   

Frafallet fra studieprogram er høyt på SV-fakultet. Over alle studieprogram på bachelor- og 

mastergradsnivå har omtrent 50 prosent falt fra etter 8 semester. Kun 40 prosent har fullført 

etter 8 semester. Hele 58 prosent av studentene som har startet et bachelorprogram i 

sosiologi har falt fra etter 8 semester.  
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Tabell 18: Status etter 8 semester blant studenter ved SV-fakultet for studiekull 2003-2011. 
 Aktiv Frafall Fullført 

SVB-ECON 10.97 64.36 24.68 
SVB-EURO 13.61 56.63 29.76 
SVB-INTER 16.56 36.62 46.82 
SVB-KULKOM 10.5 43.89 45.61 
SVB-OADM 13.14 59.85 27.01 
SVB-PSY 9.75 61.81 28.44 
SVB-SANT 11.19 58.28 30.54 
SVB-SGO 11.57 58.43 30 
SVB-SOS 11.35 58.06 30.58 
SVB-STV 13.66 59.06 27.28 
SVB-UTV 15.18 49.56 35.25 
SVM2-DEVG 0 21.43 78.57 
SVM2-ECON 4.62 39.74 55.64 
SVM2-EDEC 4.27 32.7 63.03 
SVM2-OLA 14.29 17.86 67.86 
SVM2-PECOS 11.39 11.88 76.73 
SVM2-PSY 2.84 11.86 85.31 
SVM2-SANT 3.44 18.71 77.85 
SVM2-SGO 16.67 23.81 59.52 
SVM2-SOS 15.89 27.08 57.03 
SVM2-STV 8.56 30.85 60.59 
SVM2-TIK 7.25 23.19 69.57 

Kilde: FS, egne beregninger.   

 

 
Figur 12: Status etter 8 semester blant studenter ved SV-fakultetet for studiekull 2003-2011. 

 

Frafallsprosenten er betydelig høyere på bachelornivå enn på mastergradsnivå. Ettersom 

frafall er først og fremst et problem på bachelorgradsnivå, vil vi i det følgende legge mest 

vekt på bachelorgradsnivået.  

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

P
ro

s
e
n

t

S
V

B
-E

C
O

N

S
V

B
-E

U
R

O

S
V

B
-I

N
T

E
R

S
V

B
-K

U
L
K

O
M

S
V

B
-O

A
D

M

S
V

B
-P

S
Y

S
V

B
-S

A
N

T

S
V

B
-S

G
O

S
V

B
-S

O
S

S
V

B
-S

T
V

S
V

B
-U

T
V

S
V

M
2

-D
E

V
G

S
V

M
2

-E
C

O
N

S
V

M
2

-E
D

E
C

S
V

M
2

-O
L

A

S
V

M
2

-P
E

C
O

S

S
V

M
2

-P
S

Y

S
V

M
2

-S
A

N
T

S
V

M
2

-S
G

O

S
V

M
2

-S
O

S

S
V

M
2

-S
T

V

S
V

M
2

-T
IK

Fullført Frafall

Aktiv



44 
 

44 
 

Frafall fra årsenheten 

På bachelorgradsnivået vil vi legge mest vekt på bachelorprogrammet i sosiologi. På 

årsenheten registreres nemlig ikke fullføring og frafall på samme måte som for 

bachelorprogrammet og masterprogrammet. Etter studieslutt blir alle studieretter som ikke 

allerede er avbrutt, inndratt.  Siden det ikke skilles mellom fullført og inndratt er det 

vanskeligere å si noe om frafall blant disse studentene.  

Basert på avlagte studiepoeng kan vi imidlertid få et inntrykk av hvor mange som fullfører 

årsenheten. Blant studentene som startet høsten 2013 har 57 prosent (16 personer) avlagt 

60 studiepoeng eller flere under høsten 2013 og våren 2014. Tilsvarende tall for SV1-PSY og 

SV1-STV er 47 prosent (44 personer) og 37 prosent (16 personer). Studentene ved 

årsenheten i sosiologi har dermed høyere sannsynlighet for å fullføre enn studentene ved 

årsenheten i psykologi og statsvitenskap. Foreløpige tall for 2014-kullet er også positive. 

Hele 21 av 28 sosiologistudenter har avlagt 30 studiepoeng det første halvåret.  

Tabell 19: Antall personer som har fullført årsenheten av 2013-kullet.    
 Ikke-fullført Fullført 

SV1-PSY 50 44 
SV1-SOS 12 16 
SV1-STV 27 16 

Kilde: FS, egne beregninger.  Fullført regnes som avlagt 60 studiepoeng eller mer i løpet av første og andre semester i 

graden. 

 
Figur 13: Prosent av studentene som har fullført årsenhet av 2013-kullet.  

Gjennomføringen på årsenheten i sosiologi er langt bedre enn gjennomføringen ved 

bachelorprogrammet. Et år etter normert tid er det kun 30 prosent av bachelorstudentene i 

sosiologi som har fullført, og nesten 60 prosent har falt fra.  
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Frafall fra bachelorprogrammet 

Studenter ved bachelorprogrammet i sosiologi har omtrent samme sannsynlighet for frafall 

som studenter ved de fleste andre bachelorprogram ved SV-fakultet. Det er vanlig at rundt 

12-13 prosent av studentene som møter til studiestart et gitt semester, faller i fra i løpet av 

dette semesteret. Sosiologi mister 13.2 prosent av studentene som møter til studiestart 

hvert semester. Noen studieprogram har lavere frafall enn sosiologi, spesielt SVB-INTER (6.8 

prosent) og SVB-KULKOM (8.2 prosent). Disse forskjellene mellom studieprogram kan ikke 

forklares med forskjeller i kjennetegn ved studentene som karakterpoeng fra videregående, 

kjønn og alder.  

Tabell 20: Sannsynlighet for frafall i et gitt semester.   
 (1) (2) 

SVB-ECON 0.151 0.130 
SVB-EURO 0.117 0.109 
SVB-INTER 0.067 0.063 
SVB-KULKOM 0.081 0.075 
SVB-OADM 0.134 0.114 
SVB-PSY 0.134 0.113 
SVB-SANT 0.134 0.131 
SVB-SGO 0.118 0.103 
SVB-SOS 0.131 0.118 
SVB-STV 0.125 0.103 
SVB-UTV 0.099 0.093 
   Kontrollvariabler Nei Ja 
   
N 62945 38273 

Note: Analysene er basert på et forløpsdatasett med en observasjon for hvert semester studentene er under risiko for å 

falle fra. Modell 1 har dummyer for semester og dummyer for studieprogram. Modell 2 har i tillegg dummyer for kull, 

fødselsår og kjønn, samt karakterpoeng, karakterpoeng^2 og karakterpoeng^3. Modellene er estimert med logistisk 

regresjon. Lav N i modell 2 skyldes manglende observasjoner på karakterpoeng.  

Selv om sannsynligheten for å falle fra i snitt er omtrent 12-13 prosent hvert semester, 

varierer sannsynligheten over studieløpet. Over alle studieprogram på BA er sannsynligheten 

for å falle fra opp mot 15 prosent de to første semestrene, 18 prosent tredje semester, og 

deretter mellom 5 og 10 prosent de påfølgende semestrene.10 

                                                      
10

 Når man tolker disse tallene er det viktig å legge merke til at ettersom studieretter bare inndras en gang i 
året, vil det være en forsinkelse i når studenter registreres som falt fra. Vi har forsøkt å forbedre presisjonen 
ved å ta høyde for studiepoengproduksjon. Hvis en student er registrert med frafall i semester X samtidig som 
denne studenten (1) ikke har registrerte studiepoeng i semester X og (2) ikke har registrerte studiepoeng i 
semester X-1, da trekker vi fra et semester. For en frafallsstudent som er registrert med sluttdato vår 2013 men 
ikke har studiepoengproduksjon høst 2012 og vår 2013, settes sluttdato til høst 2012. For hver frafallsstudent 
gjentas denne prosedyren potensielt flere ganger. 
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Figur 14: Sannsynlighet for å falle fra i et gitt semester. Resultatene er basert på et forløpsdatasett 
med en observasjon for hvert semester studentene er under risiko for å falle fra. 

 

De fleste studieprogram følger denne tendensen, men med noe variasjon. Blant 

bachelorstudenter i sosiologi er frafallet spesielt høyt i tredje semester.  
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Figur 15: Sannsynlighet for å falle fra i et gitt semester. Resultatene er basert på et forløpsdatasett 
med en observasjon for hvert semester studentene er under risiko for å falle fra. 
 

Studenter med lave karakterpoeng fra videregående har generelt høyere sannsynlighet for å 

falle fra studieprogrammet. I figuren og tabellene under er studenter som starter et 
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studieprogram i perioden 2010 til 2014 undersøkt to semester etter studiestart. Vi ser at 

over 25 prosent av studentene som har under 45 karakterpoeng fra videregående utdanning 

har falt fra studieprogrammet etter to semester. Tilsvarende for studenter med bedre enn 

45 i karakterpoeng er under 20 prosent.  

 
Figur 16: Sannsynlighet for å ha falt fra studieprogrammet to semester etter studiestart for 
studenter som starter et studieprogram ved SV-fakultetet mellom 2010 og 2014.  

I de fleste studieprogram har studentene med svakest karaktersnitt høyest sannsynlighet for 

å falle fra. I sosiologi er dette spesielt tydelig. Hele 35 prosent av studentene med 

karakterpoeng under 40 har falt fra studieprogrammet etter to semester, sammenlignet 

med bare 16 prosent av studentene med karakterpoeng over 50. Det er også høyt frafall 

blant gruppen av studenter som mangler informasjon om karakterpoeng.  

Tabell 21: Sannsynlighet for frafall etter karakterpoeng fra videregående utdanning for studenter 
ved studieprogram ved SV-fakultet 2010-2014.  
 <40 40-44 45-49 50-60 Missing 

SVB-ECON 0.33 0.32 0.25 0.22 0.3 
SVB-EURO 0.08 0.31 0.26 0.13 0.27 
SVB-INTER 0 0.29 0.22 0.12 0.23 
SVB-KULKOM 0.25 0.25 0.15 0.09 0.19 
SVB-OADM 0 0.24 0.18 0.25 0.38 
SVB-PSY 0.27 0.13 0.18 0.2 0.34 
SVB-SANT 0.29 0.32 0.27 0.38 0.22 
SVB-SGO 0.32 0.17 0.12 0.04 0.14 
SVB-SOS 0.35 0.28 0.16 0.16 0.28 
SVB-STV 0.17 0.25 0.16 0.23 0.17 
SVB-UTV 0.35 0.33 0.2 0.17 0.32 

Kilde: FS, egne beregninger.  

Andelen av studentene som faller fra varierer noe fra år til år, og viser en svak tendens til å 

øke. I tabellen under viser vi andelen som har falt fra etter 4 semester for forskjellige 

studieprogram. Figuren viser andelen som har falt fra bachelorprogrammet i sosiologi 
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sammenlignet med andelen som har falt fra andre bachelorprogram ved SV. Mens 45-50 

prosent av sosiologistudentene hadde falt fra bachelorprogrammet etter 4 semester i 2004-

2005, er den samme andelen 40-45 i 2006-2009 og 50-55 i 2010-2012. Noe av variasjonene 

fra år til år skyldes endringer i måten frafall registreres på i FS og rutiner for å inndra 

studieretter. Det er generelt en tendens til at man inndrar studieretter tidligere i studieløpet 

enn hva man gjorde før.  

Tabell 22: Prosent av studentene ved forskjellige studieprogram som har falt fra etter 4 semester, 
etter studiestart. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SVB-ECON 0.52 0.58 0.58 0.46 0.53 0.51 0.54 0.55 
SVB-EURO 0.37 0.44 0.44 0.46 0.59 0.53 0.48 0.43 
SVB-INTER 0.21 0.25 0.41 0.32 0.30 0.36 0.26 0.36 
SVB-KULKOM 0.34 0.35 0.27 0.33 0.33 0.42 0.44 0.32 
SVB-OADM 0.47 0.49 0.66 0.52 0.56 0.60 0.32 0.54 
SVB-PSY 0.49 0.58 0.46 0.42 0.45 0.49 0.48 0.44 
SVB-SANT 0.50 0.57 0.54 0.52 0.41 0.56 0.53 0.60 
SVB-SGO 0.42 0.48 0.37 0.47 0.38 0.51 0.55 0.32 
SVB-SOS 0.43 0.50 0.46 0.40 0.39 0.54 0.49 0.56 
SVB-STV 0.43 0.46 0.48 0.44 0.38 0.40 0.51 0.50 
SVB-UTV 0.29 0.41 0.47 0.31 0.47 0.45 0.55 0.45 

Kilde: FS, egne beregninger.   

 

 
Figur 17: Sannsynlighet for frafall etter 4 semester, basert på tallene i tabellen over.  

Samtidig som at frafallet ved bachelorprogrammet i sosiologi ser ut til å ha økt, har også 

antall bachelorstudenter blitt redusert. Resultatet av disse to tendensene er at stadig færre 

studenter fullfører en bachelorgrad i sosiologi. Mens henholdsvis 76 og 77 studenter 

fullførte en bachelorgrad i sosiologi av 2008-kullet og 2009-kullet, ser det ut til at de siste 

kullene vil få rundt 40-45 studenter som fullfører en bachelorgrad.  
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Frafall på mastergradsnivå 

Frafallet på mastergradsnivået er langt mindre omfattende enn frafallet på 

bachelorgradsnivået. Blant de siste kullene har omtrent 20 prosent av sosiologistudentene 

falt fra etter fire semester. Dette er imidlertid noe høyere enn ved en del andre 

masterprogram ved SV-fakultetet. STV, SGO, SANT, PSY, OLA og TIK har alle lavere frafall enn 

sosiologi. 

Tabell 23: Prosent av studentene ved forskjellige studieprogram som har falt fra etter 4 semester, 
etter studiestart. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SVM2-DEVG 0.25 0.14 0.00 0.00 . 0.60 0.20 0.20 
SVM2-ECON 0.44 0.32 0.29 0.15 0.26 0.25 0.22 0.26 
SVM2-EDEC 0.15 0.12 0.39 0.40 0.17 0.30 . . 
SVM2-OLA . . . . . . 0.14 0.13 
SVM2-PECOS 0.10 0.12 0.00 0.09 0.05 0.13 0.18 0.21 
SVM2-PSY 0.21 0.09 0.09 0.12 0.05 0.16 0.11 0.06 
SVM2-SANT 0.12 0.20 0.22 0.10 0.07 0.10 0.21 0.15 
SVM2-SGO 0.23 0.25 0.43 0.00 0.08 0.09 0.05 0.12 
SVM2-SOS 0.44 0.32 0.13 0.13 0.20 0.18 0.23 0.23 
SVM2-STV 0.47 0.27 0.22 0.20 0.25 0.13 0.19 0.14 
SVM2-TIK . 0.00 0.11 0.13 0.40 0.07 0.07 0.13 

Kilde: FS, egne beregninger.   

De fleste av studentene som begynner en mastergrad ved UiO har gode karakterer fra 

bachelorgraden, som vi kan se av tabellen under. En tredjedel har mellom B og C i snitt, 13 

prosent har bedre enn B i snitt, mens 6 prosent har mindre enn C i snitt. Nesten 50 prosent 

har tatt bachelorgraden sin utenfor UiO eller tatt graden ved UiO før 2003.  

Tabell 24: Bakgrunnen til studenter ved mastergradsprogram ved UiO for kull fra og med 2008-
2009. 
 N 

Lavere enn C I snitt 717 
Mellom C og B 3,675 
Høyere enn B i snitt 1,503 
Eksterne 5,626 

Kilde: FS, egne beregninger. Karakterer fra bachelorgraden er beregnet ved å ta gjennomsnittet av alle karakterer på 

bachelornivået mens studentene gikk på et studieprogram på SV-fakultet. Et emne på 20 studiepoeng teller dobbelt så mye 

som et emne på 10 studiepoeng. For studenter som tar opp igjen emner er kun karakteren på første gang emnet var avlagt 

registrert. De som har færre enn 40 studiepoeng på bachelorgradsnivået regnes som eksterne.  

Ser man på tvers av alle studieprogram på SV-fakultetet, er det ingen tendens til at hverken 

eksterne studenter eller studenter som har lavere enn C i snitt har høyere frafall enn 

studenter mellom C og A i snitt (ikke vist). Studenter som har lavere enn C i snitt bruker 

derimot lengre tid på å fullføre. Kun 20 prosent av disse studentene har fullført på normert 

tid (4 semester). 
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Figur 18: Sannsynlighet for å fullføre et studieprogram på mastergradsnivå. Resultatene er basert 
på et forløpsdatasett med en observasjon for hvert semester studentene er under risiko for å 
fullføre. Hvis en student faller fra regnes han eller hun ikke lenger under risiko for å fullføre.   

Her er det imidlertid store forskjeller etter studieprogram. Ved sosiologi skiller ikke eksterne 

studenter seg ut ved å ha betydelig lavere sannsynlighet for å ha fullført innen fjerde til 

sjette semester (ikke vist). Derimot ser det ut til at frafallet blant eksterne studenter ved 

sosiologi er et større problem enn ved de fleste andre studieprogram på SV-fakultet. En 

fjerdedel av alle eksterne studenter har falt fra innen det fjerde semesteret i graden. Vi ser 

også at studenter med karakterer fra bachelorgraden mellom C og B har dobbelt så stor 

sannsynlighet for å ha falt fra etter 4 semester som studenter med karakterer mellom B og 

A. 

Tabell 25: Prosent av studentene ved forskjellige studieprogram som har falt fra etter 4 semester 
(Kull 2008-).  
 Lavere enn C i snitt Mellom C og B Høyere enn B i snitt Eksterne studenter 

SVM2-DEVG  0  0.19 
SVM2-ECON 0.25 0.17 0.05 0.24 
SVM2-OLA  0 0 0.11 
SVM2-PECOS 0 0.07 0.05 0.12 
SVM2-PSY 0 0.06 0.05 0.11 
SVM2-SANT 0.08 0.05 0.12 0.18 
SVM2-SGO 0 0.05 0 0.06 
SVM2-SOS 0.05 0.15 0.08 0.24 
SVM2-STV 0.06 0.11 0.06 0.20 
SVM2-TIK 0 0 0 0.17 
Kilde: FS, egne beregninger.   
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Overgang til andre studieprogram 

Et viktig spørsmål er hva som skjer med studentene som faller fra. I overkant av 60 prosent 

av studentene som faller fra er ikke registrert påbegynt ved et nytt studieprogram ved UiO. 

Hva disse studentene gjør kan vi ikke observere ved hjelp av FS-data fra UiO. Vi vet imidlertid 

fra tidligere forskning at en del av disse studentene vil bytte studiested, mens noen også 

forlater høyere utdanning. Noen kan komme tilbake til UiO på et senere tidspunkt etter en 

pause. 

Blant studentene som fortsetter ved UiO, går halvparten videre til andre studieprogram ved 

UiO enn de som tilbys ved SV-fakultet. 20 prosent bytter studieprogram innad på SV-

fakultet. Noe overraskende går mange av studentene over til et masterprogram ved UiO. En 

forklaring er at studentene kan ha tatt fag ved andre studiesteder som de har fått inkludert i 

graden sin ved UiO. Uansett forklaring indikerer dette at vi overvurderer frafallet fra 

studieprogram ved UiO. Det er også mange som søker på samme program igjen, etter å ha 

mistet studieretten sin. For eksempel er det 18 studenter fra bachelor i sosiologi som starter 

på bachelorprogrammet i sosiologi på nytt.  

Tabell 26: Overgang fra første registrerte studieprogram ved UiO (kolonner) til andre 
studieprogram (rader) for studenter som har falt fra sitt første registrerte studieprogram ved UiO.  

 SV
B

-EC
O
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B
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B

-IN
TER

 

SV
B

-K
U

K
O
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SV
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-SA
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SV
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-SG
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SV
B

-SO
S 

SV
B

-ST
V

 

SV
B
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TV

 

To
talt 

Andre 171 59 64 38 47 246 118 52 121 254 50 1,220  
Ingen 461 180 107 165 197 607 483 224 546 596 161 3,727  
SV1-EFSA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
SV1-PSY 0 2 2 0 0 5 1 0 2 5 1 18 
SV1-STV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV1-UTMIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SVB-ECON 21 2 4 2 8 4 5 5 4 28 9 92 
SVB-EURO 3 12 0 0 3 0 5 1 3 9 0 36 
SVB-INTER 6 0 7 1 0 0 0 1 1 18 5 39 
SVB-KULKOM 3 1 0 6 1 4 4 1 6 1 0 27 
SVB-OADM 7 0 0 1 7 2 0 1 1 8 1 28 
SVB-PSY 2 4 2 5 4 34 10 0 10 8 5 84 
SVB-SANT 0 1 0 2 0 5 19 2 3 6 1 39 
SVB-SGO 3 2 0 3 0 0 6 5 4 11 4 38 
SVB-SOS 3 2 1 4 2 9 16 7 18 18 3 83 
SVB-STV 20 7 1 2 5 5 9 13 10 37 7 116 
SVB-UTV 2 3 0 0 1 2 12 2 2 7 5 36 
SVM2-ECON 33 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 37 
SVM2-EDEC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SVM2-OLA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
SVM2-PECOS 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
SVM2-PSY 0 0 1 0 0 19 0 0 2 1 0 23 
SVM2-SANT 1 0 0 0 0 1 21 0 0 1 0 24 
SVM2-SGO 2 0 0 0 1 0 0 21 0 0 1 25 
SVM2-SOS 2 0 0 1 0 2 1 2 47 3 0 58 
SVM2-STV 2 8 5 0 4 0 1 0 0 83 5 108 
SVM2-TIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
             Totalt 747 283 196 230 282 947 712 337 780 1,098 258 5,870  

Kilde: FS, egne beregninger.  
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Det er ikke noe spesiell tendens til at sosiologi mister studenter til andre studieprogram ved 

SV, men de studentene som går til andre studieprogram går ofte til studieprogram med 

høyere karaktersnitt blant studentene. Hele 78 prosent av studentene som er registrert med 

sosiologi som første fag ved UiO og som faller fra går til fag med høyere karaktersnitt. Dette 

er til en viss grad naturlig, ettersom karaktersnittet blant sosiologistudentene er lavere enn 

ved en del andre fag. Men det kan også være et uttrykk for at studentene ikke har hatt 

sosiologi som førstevalg.  

Tabell 27: Overgang fra første registrerte studieprogram ved UiO til studieprogram med lavere eller 
høyere inntakskvalitet (gjennomsnittlig karakterpoeng) i prosent. 
 Lavere 

eller lik 
Høyere 

   SVB-ECON 34.6 65.4 
SVB-EURO 56.73 43.27 
SVB-INTER 92.05 7.95 
SVB-KULKOM 81.82 18.18 
SVB-OADM 41.18 58.82 
SVB-PSY 72.7 27.3 
SVB-SANT 32.31 67.69 
SVB-SGO 32.76 67.24 
SVB-SOS 22.03 77.97 
SVB-STV 57.11 42.89 
SVB-UTV 81.25 18.75 
Totalt 51.31 48.69 

Kilde: FS, egne beregninger.  

Karakterfordeling på emner 

Tabellen under viser karakterfordelingen på enkeltemner i årsenheten, bachelorprogrammet 

og masterprogrammet i sosiologi. Emnene sensureres med en intern sensor og en ekstern 

sensor i hver kommisjon. Tilsynssensor foretar en årlig vurdering av emnene, blant annet for 

å vurdere karakterpraksis. Rapportene fra tilsynssensoren er gjennomgående positive. I 

rapporten fra 2013-2014 opplyser tilsynssensor at karaktersettingen fremstår i tråd med 

nasjonale retningslinjer, og at det er færre skjevfordelinger enn for 2012-2013. 
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Tabell 28: Karakterfordeling på emner tilbudt i sosiologi 
Emne Oppmeldt Møtt A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) Periode 

SOS1000 918 769 0,08 0,25 0,35 0,22 0,07 0,03 H2008-H2014 
SOS1001 860 630 0,09 0,24 0,36 0,20 0,04 0,06 H2008-H2014 
SOS1002 78 48 0,08 0,27 0,38 0,17 0,02 0,08 H2008-H2008 
SOS1003 1362 943 0,09 0,26 0,34 0,17 0,09 0,05 V2008-V2014 
SOS1003S 418 348 0,10 0,26 0,39 0,17 0,04 0,04 V2010-V2014 
SOS1120 1043 893 0,07 0,24 0,37 0,18 0,08 0,06 H2008-V2014 
SOS2001 1506 1079 0,12 0,28 0,32 0,18 0,06 0,04 V2008-H2014 
SOS2002 57 35 0,14 0,34 0,26 0,20 0,03 0,03 V2009-H2009 
SOS2100 356 306 0,08 0,28 0,34 0,22 0,05 0,03 V2010-V2014 
SOS2103 44 36 0,11 0,25 0,42 0,22 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS2200 497 405 0,07 0,27 0,35 0,16 0,09 0,06 V2008-V2014 
SOS2201 117 95 0,08 0,24 0,39 0,22 0,06 0,00 H2009-H2011 
SOS2202 165 109 0,08 0,21 0,42 0,20 0,06 0,03 H2008-H2013 
SOS2300 393 323 0,09 0,24 0,30 0,20 0,11 0,06 V2008-V2014 
SOS2302 27 18 0,06 0,33 0,28 0,22 0,06 0,06 H2008-H2008 
SOS2400 120 105 0,10 0,33 0,38 0,14 0,04 0,01 H2008-V2011 
SOS2402 123 102 0,09 0,20 0,35 0,26 0,09 0,01 V2012-V2014 
SOS2403 52 34 0,09 0,21 0,38 0,21 0,12 0,00 V2008-V2009 
SOS2500 714 564 0,15 0,29 0,33 0,14 0,06 0,02 V2008-H2014 
SOS2501 89 71 0,08 0,20 0,34 0,24 0,11 0,03 V2008-V2009 
SOS2502 33 17 0,06 0,18 0,18 0,29 0,18 0,12 H2008-H2008 
SOS2600 66 55 0,09 0,29 0,35 0,20 0,07 0,00 H2008-H2009 
SOS2601 79 57 0,21 0,26 0,35 0,12 0,04 0,02 V2008-V2009 
SOS2602 99 86 0,08 0,30 0,35 0,20 0,06 0,01 H2008-H2010 
SOS2603 222 197 0,08 0,29 0,34 0,19 0,05 0,05 H2011-H2014 
SOS2700 28 24 0,04 0,38 0,29 0,08 0,13 0,08 H2014-H2014 
SOS2800 232 190 0,18 0,24 0,27 0,22 0,06 0,02 V2010-V2014 
SOS3002 9 6 0,17 0,33 0,50 0,00 0,00 0,00 V2009-H2009 
SOS3090 247 226 0,09 0,32 0,43 0,13 0,02 0,00 V2010-V2014 
SOS3103 4 3 0,00 0,67 0,33 0,00 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS3200 10 8 0,13 0,38 0,25 0,25 0,00 0,00 V2008-V2009 
SOS3201 5 4 0,00 0,50 0,25 0,25 0,00 0,00 H2009-H2009 
SOS3202 2 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS3300 17 17 0,18 0,29 0,29 0,12 0,12 0,00 V2008-V2009 
SOS3302 2 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS3400 3 2 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS3500 11 8 0,13 0,63 0,25 0,00 0,00 0,00 V2008-H2009 
SOS3501 16 11 0,18 0,36 0,36 0,09 0,00 0,00 V2008-V2009 
SOS3502 8 5 0,20 0,40 0,20 0,20 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS3590 16 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V2008-V2009 
SOS3600 6 3 0,00 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 H2009-H2009 
SOS3601 16 12 0,08 0,42 0,42 0,08 0,00 0,00 V2008-V2009 
SOS4001 469 369 0,09 0,28 0,36 0,17 0,05 0,04 H2008-H2014 
SOS4006 8 8 0,25 0,25 0,38 0,13 0,00 0,00 V2009-V2009 
SOS4010 556 483 0,08 0,30 0,42 0,14 0,04 0,01 V2008-H2014 
SOS4011 415 331 0,21 0,37 0,32 0,08 0,01 0,02 H2008-H2013 
SOS4012 34 29 0,14 0,38 0,34 0,14 0,00 0,00 H2014-H2014 
SOS4013 27 25 0,24 0,20 0,44 0,12 0,00 0,00 H2014-H2014 
SOS4015 8 6 0,17 0,17 0,67 0,00 0,00 0,00 H2014-H2014 
SOS4020 401 349 0,08 0,28 0,34 0,18 0,08 0,05 V2009-V2014 
SOS4050 403 360 0,03 0,08 0,07 0,03 0,01 0,03 V2008-V2014 
SOS4090 504 389 0,16 0,45 0,31 0,07 0,00 0,01 V2008-H2014 
SOS4091 2 2 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 V2008-V2008 
SOS4100 93 77 0,09 0,36 0,34 0,13 0,04 0,04 V2009-V2014 
SOS4200 105 76 0,16 0,39 0,28 0,16 0,00 0,01 V2008-V2014 
SOS4301 108 96 0,08 0,40 0,42 0,08 0,01 0,01 V2008-V2014 
SOS4302 8 5 0,00 0,80 0,20 0,00 0,00 0,00 V2008-V2008 
SOS4400 59 50 0,12 0,24 0,58 0,04 0,02 0,00 V2008-V2011 
SOS4402 33 32 0,16 0,41 0,31 0,03 0,06 0,03 V2012-V2014 
SOS4500 55 45 0,11 0,36 0,36 0,13 0,02 0,02 V2008-V2012 
SOS4600 25 19 0,05 0,58 0,26 0,11 0,00 0,00 V2008-V2009 
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SOS4800 53 40 0,08 0,45 0,35 0,10 0,00 0,03 V2010-V2014 
SOS4901 7 6 0,17 0,00 0,33 0,50 0,00 0,00 H2008-H2008 
SOS4902 24 18 0,17 0,22 0,39 0,06 0,11 0,06 H2008-H2009 
SVMET1010 2014 1709 0,08 0,25 0,39 0,20 0,05 0,02 V2008-H2014 

 
Karakterfordelingen på sosiologiemner ligner karakterfordelingen på emner som tilbys på 

andre studieprogram på SV-fakultet. På bachelornivåemner på SV-fakultet i 2012 fikk 13,2 

prosent karakteren A, 29,4 prosent karakteren B, 34,3 prosent karakteren C, 16,8 prosent 

karakteren D, 6,3 prosent karakteren E og 5,7 karakteren F. På mastergradsnivåemner på SV-

fakultetet i 2012 fikk 2012 16,4 prosent karakteren A, 32,0 prosent karakteren B, 33,6 

prosent karakteren C, 13,2 prosent karakteren D, 4,8 prosent karakteren E og 2,2 prosent 

karakteren F. Dette er typiske tall de siste årene på SV-fakultet. I figurene under er 

karakterfordelingen på emner som gis på bachelorgradsnivå og emner som gis på 

mastergradsnivå i sosiologi presentert.  

Figur 19: Karakterfordeling på bachelorgradsnivåemner i sosiologi i perioden 2008-2014. 

 
 
Figur 20: Karakterfordeling på mastergradsnivåemner i sosiologi i perioden 2008-2014. 

 

Læringsmiljø, undervisning og veiledning 

Bachelorstudenter og masterstudenter er alt i alt veldig fornøyd med studieprogrammene 

de går på, ifølge resultatene fra Studiebarometeret 2014. Hele 93 prosent av 

bachelorstudentene og 75 prosent av masterstudentene forteller at de er fornøyd med 

studieprogrammet de går på. Disse resultatene er bedre enn tilsvarende tall for andre 

studier på SV-fakultet. Studentene på sosialantropologi, psykologi, samfunnsøkonomi, 

0
,1

,2
,3

,4

A
n

d
e

l

F E D C B A
Karakterer

Karakterfordeling BA

0
,1

,2
,3

,4

A
n

d
e

l

F E D C B A
Karakterer

Karakterfordeling MA



56 
 

56 
 

samfunnsgeografi, utviklingsstudier, statsvitenskap, offentlig administrasjon og ledelse, 

internasjonale studier og Europastudier er alle mindre fornøyd med studieprogrammet enn 

hva sosiologistudentene er.  

 

Tabell 29: Sosiologistudentenes overordnede tilfredshet med studieprogrammet. 
 Ikke enig    Helt enig  

 1 2 3 4 5 
Vet 

ikke 

Panel A: Bachelor       
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 15 % 8 % 15 % 8 % 54 % 0 % 
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 0 % 0 % 8 % 31 % 62 % 0 % 
       
Panel B: Master       
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 0 % 5 % 10 % 20 % 65 % 0 % 
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 0 % 10 % 15 % 35 % 40 % 0 % 

Kilde: Studiebarometeret 2014. 

 

Stort sett er sosiologistudentene fornøyd med undervisningen og veiledningen. I 

Kandidatundersøkelsen 2014 svarte 80 prosent av masterstudentene og 65 prosent av 

bachelorstudentene at de er svært fornøyd med det faglige utbyttet av studiene. Vi kunne 

ønsket oss en noe høyere prosent fornøyd blant bachelorstudentene, i og med at noe av 

grunnen til frafall fra bachelorprogrammet kan skyldes at studiene ikke levde opp til 

forventningene. Noe av grunnen tror vi kan ha med at mange ikke vet nok om hva sosiologi 

er i utgangspunktet, men vi vil uansett ta opp til vurdering om det kan gjøres ytterligere 

forbedring av undervisningen og emnetilbudet på BA.  

I mange av emnevalueringene på bachelornivå er studentene fornøyd med forelesningene 

og seminarene. Studentene setter særlig pris på forelesere som er engasjerende. Sosiologi 

får også gode resultater i Studiebarometeret 2014. Studentene er særlig fornøyd med 

faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende og gjøre vanskelig stoff forståelig. 

Alt i alt indikerer dette at forelesningene og seminarundervisningen ved sosiologi fungerer 

godt og holder høy kvalitet.  

Studentene er mindre fornøyd med nærheten til faglærerne. En del rapporterer at de skulle 

ønske at faglærerne ga mer konstruktive tilbakemeldinger på arbeidene deres, og at de er 

lite tilfreds med den individuelle oppfølgingen. Resultatene fra Studiebarometeret skiller seg 

fra resultatene fra instituttets egne evalueringer. Her oppgir 40-50 prosent at de er fornøyd 

med kontakten med de som underviser på forelesningene og 60 prosent at de er fornøyd 

med kontakten med de som underviser på seminarer. Få er misfornøyd med kontakten med 

foreleserne. Dette inntrykket forsterkes av emneevalueringene.  
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Tabell 30: Hvor tilfreds studentene er alt i alt med undervisning og veiledning. 
 Ikke enig    Helt enig  

 1 2 3 4 5 
Vet 

ikke 

Panel A: Bachelor       
Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 0 % 0 % 8 % 46 % 38 % 8 % 
Faglærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 0 % 0 % 23 % 38 % 38 % 0 % 
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff  0 % 8 % 23 % 38 % 31 % 0 % 
Faglærernes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er 
konstruktive) 

15 % 15 % 15 % 15 % 23 % 15 % 

Den individuelle oppfølgingen fra faglærerne 23 % 23 % 23 % 15 % 0 % 15 % 
       
Panel B: Master       
Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 0 % 5 % 25 % 55 % 15 % 0 % 
Faglærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 0 % 5 % 25 % 60 % 10 % 0 % 
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff  0 % 5 % 16 % 58 % 21 % 0 % 
Faglærernes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er 
konstruktive) 

5 % 32 % 21 % 26 % 16 % 0 % 

Den individuelle oppfølgingen fra faglærerne 30 % 30 % 20 % 20 % 0 % 0 % 

Kilde: Studiebarometeret 2014. 

 

At studentene opplever at undervisningen holder høy kvalitet gjenspeiles også i hvor tilfreds 

studentene er med eget læringsutbytte, som vi har sett under læringsmål over.  

Studentene er stort sett tilfreds med studie- og læringsmiljøet. Studentevalueringene på 

bachelorprogrammet viser at studentene som har svart stort sett trives godt. Omkring 60 

prosent oppgir at de trives godt eller stort sett godt. Stort sett har studentene en god 

forståelse av hva programmet handler om, og de opplever at de får det de trenger av 

praktisk informasjon i starten av studiene. Flertallet oppgir å ha blitt godt tatt imot på 

studieprogrammet og at de fikk mulighet til å bli kjent med sine medstudenter. Antallet som 

deltar på sosiale arrangementer i studiestarten er på 50 prosent til 70 prosent de siste årene.  

Også når det gjelder det faglige miljøet er studentevalueringene på bachelorprogrammet 

positive. Majoriteten oppgir at det er en bra fordeling mellom forelesning, seminar og 

selvstudium. De fleste mener også at studiet har en fornuftig sammensetning av emner (60-

70 prosent). Hovedtrekket er at rundt 50 prosent opplever at arbeidsmengden er passelig, 

mens det er ganske store variasjoner fra år til år hvorvidt studentene opplever at 

arbeidsmengden er for krevende. Et hovedtrekk fra emneevalueringene er at mange synes 

pensumet er krevende, hovedsakelig på grunn av at en del av tekstene er vanskelige.  

Også i Studiebarometeret 2014 rapporterer de fleste at både det sosiale og det faglige 

miljøet er godt. Likevel er det verdt å merke seg at det er få av masterstudentene som er 

helt fornøyd med det sosiale og det faglige miljøet. Dette kan selvsagt gjenspeile at 

masterstudentene det siste året må jobbe mer selvstendig med masteroppgaven, og at de 

føler de blir stående mer alene. De obligatoriske veiledningsseminarene kompenserer dette 

noe. Det kan i tillegg hende at flere BA- enn MA-studenter benytter seg av studentsosiale 

tiltak, i og med at mange masterstudenter rapporterer at de jobber ved siden av studiene. 
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Tabell 31: Hvor tilfreds studentene er med studie- og læringsmiljøet i studiet.  

 
Ikke 
enig 

   
Helt 
enig 

 

 1 2 3 4 5 
Vet 

ikke 

Panel A: Bachelor       
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 0 % 15 % 23 % 31 % 31 % 0 % 
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 0 % 23 % 8 % 38 % 31 % 0 % 
       
Panel B: Master       
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 0 % 10 % 25 % 50 % 10 % 5 % 
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 5 % 15 % 35 % 40 % 5 % 0 % 

Kilde: Studiebarometeret 2014 

Studentaktivitet 

Et av målene fra og med høsten 2011 har vært å få til større aktivitet på pauserommet til 

studentene i første etasje på Harriet Holters hus. Det har blitt satt opp hyller og studentene 

har fått tillatelse til å ha kaffetrakter (med tidsur) som programutvalget har ansvar for.  

Sosiologi har et aktivt og engasjert programutvalg. De siste årene har strukturen på 

studentorganisasjonsnivå blitt mer kompleks og studentene har ulike undergrupper med 

ulikt fokus. Representanter fra programutvalget sitter i programrådet, instituttstyret og 

forvalter studentenes interesser mot programmets administrasjon og ledelse og inn i SVSU 

og studentrådet. Arrangementsforeningen Eilert er en paraplyorganisasjon for de ulike 

studentforeningene ved sosiologi og står for faglige og sosiale arrangementer. Herunder 

finer vi arbeidslivsgruppa, sosiologisk filmklubb, PR-gruppa, festforeningen, studietur-gruppa 

og sosiologisk forum. Socius, studentenes eget tidsskrift, kommer ut tre ganger i året og 

drives av studentene selv. 

Studentmiljøet på sosiologi har de siste årene blomstret opp med flere frivillige i ulike 

foreninger. Vi ser at økt fokus på fadderordning og oppfølging i studiestarten og videre i 

studiene, både fra studentene selv og fra instituttet, har gitt mer engasjerte og reflekterte 

studenter.   

Det arrangeres også ulike treff der studentene får muligheten til å treffe staben (Møt din 

professor) og tidligere studenter (Lunsj over en masteroppgave).  

Kullkontakter for bachelorstudenter  

Hvert høstsemester oppnevnes det to eller tre stipendiater som fungerer som 

kontaktpersoner for det nye BA-kullet. Kullkontaktene skal ha en informasjons- og 

veiledningsrolle ovenfor studentene og være synlige som fagpersoner på instituttet. De skal 

også være involvert i sosiologis mentorordning som er en del av studiestart pluss. Det er 

gunstig om kullkontaktene blir introdusert for studentene så tidig i semesteret som mulig, 

gjerne på velkomstdag. Gjennom semesteret skal de ha en sentral rolle i faglige og sosiale 

aktiviteter som arrangeres på instituttet.  
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Det er ønskelig med en tett kontakt mellom kullkontaktene, programutvalget og 

studiekonsulenten på programmet. I fellesskap planlegges semesteret og det settes opp 

program for arrangementer og samlinger. Kullkontaktene deltar på programutvalgets 

«tertetirsdag» der de kan ha uformell kontakt med studentene. I tillegg skal det arrangeres 

faglunsjer (lunsj over masteroppgave eller annet tema), og andre faglige og sosiale 

arrangementer gjennom semesteret. 

Fra høsten 2012 endret sosiologi kullkontaktordningen ved å ta opp noen av tiltakene fra 

mentorordningen, som ble foreslått ved fakultetet. Oppfølgingen skulle gå over de første tre 

semestrene med et gruppemøte a 2 undervisningstimer per semester. Formålet er: 

 bedre kontakt mellom student og mentor 

 øke trivsel 

 hindre unødvendig frafall 

 bedre gjennomstrømningen 

 sikre faglig progresjon 

 evt. en vei ut av studiet for noen studenter 

Det har vært varierende oppmøte på mentorsamlingene og vi vurderer om denne ordningen 

skal videreføres.  

Arbeidslivsrelevans 

Instituttet har i de senere årene, i tråd med studentenes ønsker, hatt økt fokus på 

karrieremuligheter og ulike yrkesveier etter endt studie. Dette er også i tråd med SV-

fakultetets strategiske plan 2010-2020, hvor et sentralt punkt er at fakultet skal utdanne 

kandidater som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Læringsmål og forventet læringsutbytte 

bør derfor speile samfunnets behov for kompetanse. For å kartlegge hvorvidt sosiologi 

tilfredsstiller dette kravet har vi sett nærmere på både studentenes subjektive oppfatninger 

av studieprogrammets relevans (Studiebarometeret 2014) og hvordan studentene gjør det i 

arbeidslivet (Kandidatundersøkelsen 2014). 

Resultatene er noe sprikende. En del ser ut til å mene at studiene gir både kunnskap og 

ferdigheter som er viktig i arbeidslivet og at studiene er relevant for aktuelle yrkesområder. 

Samtidig svarer 31 prosent av bachelorstudentene at studieprogrammet ikke gir gode 

jobbmuligheter. Ingen av masterstudentene er helt enige i at studiene gir gode 

jobbmuligheter. Som vi så over, opplever også mange studenter at studiene ikke gir gode 

yrkes- og fagspesifikke ferdigheter. Det er imidlertid verdt å merke seg at studenter på de 

fleste andre studieprogram på SV-fakultet, med unntak av samfunnsøkonomi, også er 

tvilende til studiets jobbmuligheter og yrkesrelevans.   
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Tabell 32: I hvor stor grad studentene opplever at studieprogrammet har relevans for arbeidslivet. 
 Ikke enig    Helt enig  

 1 2 3 4 5 
Vet 

ikke 

Panel A: Bachelor       
Er relevant for aktuelle yrkesområder 15 % 15 % 15 % 38 % 15 % 0 % 
Gir gode jobbmuligheter 31 % 0 % 23 % 31 % 8 % 8 % 
Gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet 0 % 23 % 8 % 46 % 23 % 0 % 
Gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet 0 % 15 % 31 % 23 % 31 % 0 % 
       
Panel B: Master       
Er relevant for aktuelle yrkesområder 0 % 20 % 20 % 40 % 15 % 5 % 
Gir gode jobbmuligheter 0 % 25 % 50 % 25 % 0 % 0 % 
Gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet 0 % 15 % 20 % 35 % 30 % 0 % 
Gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet 0 % 5 % 40 % 35 % 20 % 0 % 

Kilde: Studiebarometeret 2014 

På tross av at studentene rapporterer at programmet ikke gir gode jobbmuligheter, viser UiO 

sin egen kandidatundersøkelse fra 2014 at sosiologistudentene gjør det relativt godt i 

arbeidslivet. Blant studenter fra bachelorprogrammet er 80 prosent i videre utdanning eller i 

jobb, mens 13 prosent er arbeidssøkende. 80 prosent rapporterer at innholdet i utdanningen 

passer middels godt (60 prosent) eller godt (20 prosent) med arbeidsoppgavene i nåværende 

jobb. 74 prosent av bachelorstudentene er fornøyd eller svært fornøyd med nåværende 

jobb. Andelen arbeidssøkende blant tidligere masterstudenter er kun 6 prosent, og hele 44 

prosent rapporterer at innholdet i utdanningen passer godt med arbeidsoppgavene i 

nåværende jobb (36 prosent rapporterer middels godt). 72 prosent av masterstudentene er 

svært fornøyd eller fornøyd med nåværende stilling. 

I Kandidatundersøkelsen 2014 rapporterer storparten av masterstudentene at de er fornøyd 

(55 prosent) eller svært fornøyd (27 prosent) med studieveiledningstilbudet de mottok. 

Derimot er bachelorstudentene alt i alt misfornøyd med studieveiledningstilbudet. Ingen av 

bachelorstudentene er fornøyd eller svært fornøyd med studieveiledningstilbudet.  

Internasjonalisering 

Instituttet tilbyr utvekslingsplasser ved renommerte sosiologinstitutter. Studenter som 

ønsker et utenlandsopphold kan få innpasset inntil ett semesters (30 studiepoeng) 

utenlandsopphold i bachelorgraden. Utenlandsoppholdet er ikke obligatorisk, men et tilbud 

som gir studenten mulighet til å utvide sin internasjonale kompetanse og omstillingsevne. De 

fleste avtaler har krav om at studenter må ha avlagt et visst antall studiepoeng før avreise, 

denne informasjonen står på hver enkelt avtaleside. 

Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til 5. semester av bachelorprogrammet. Når det 

gjelder masterprogrammet, er det et relativt stramt program de to første semestrene. Det er 

derfor mest hensiktsmessig med utreise i tredje semester, i forbindelse med 

masteroppgaven.  
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Tabell 33: Antall utreisende studenter i perioden 2008-2014. 
Avtale Antall utreisende studenter Universitet 

Panel A: Bachelor   

BILATERAL 50 Goldsmiths College, U. of London 
Universidad del Salvador 

University of California, Berkeley 
ERASMUS 11 Budapesti Corvinus Egyetem 

Humboldt-Universität zu Berlin 
Institut d'Etudes Politiques de Borde.. 

Institut d'Etudes Politiques de Lyon 
Newcastle University 

Ollscoil na hÉireann, Baile Atha Clia.. 
Universidad Complutense de Madrid 

INDIVID 6 Goldsmiths College, U. of London 
Københavns Universitet 

Rochester Institute of Technology 
Universidad Autónoma de Querétaro 

University of California, Berkeley 
NORDLYS 2 Helsingin yliopisto 

Háskóli Islands 
NORDPLUS 1 Háskóli Islands 

 
SENTER 1 Nordic Centre at Fudan University 

UIOAT 18 Bogaziçi Üniversitesi 
Griffith University 
McGill University 

National University of Singapore 
School of Oriental and African Studie.. 

The University of Adelaide 
The University of Hong Kong 

Universidad de Costa Rica - Branch: S.. 
University Studies Abroad Consortium 

University of California, San Diego 
University of Cape Town 

University of Ghana 
University of Hyderabad 

University of New South Wales 
University of Sydney 

   

Panel B: Master   

BILATERAL 5 University of California, Berkeley 

ERASMUS 6 Humboldt-Universität zu Berlin 
Københavns Universitet 

Ollscoil na hÉireann, Baile Atha Clia.. 
Universidad de Salamanca 

Université de Caen Basse Normandie 
FELTARB 1  

NORDLYS 1  Stockholms Universitet 

SENTER 1  Nordic Centre in India 

UIOAT 2 University of Arizona 
University of California, Berkeley 

Kilde: FS. 

Instituttet tilbyr i dag tre emner på engelsk på bachelorprogrammet: SOS2603 The 

Scandinavian welfare society – contemporary perspectives og SOS2700 Sociology of religion - 

Religion in contemporary societies i høstsemesteret og SOS2402 Family, gender equality and 

the welfare state i vårsemesteret. 
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To av spesialiseringsemnene på masterprogrammet tilbys på engelsk (SOS4100 og SOS4800). 

De engelske emnene gir en viss valgmulighet for innreisende studenter. Samtidig kan det 

bidra til internasjonalisering for våre egne studenter her "hjemme".  

Ressurser og infrastruktur 

Vi har i dag 23 fast ansatte sosiologer, 15 stipendiater og (snart) ti postdoktorer. Som 

tabellen under viser, har institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) mange studenter 

per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger sammenlignet med andre 

institutt på SV. Det er kun institutt for statsvitenskap som har flere studenter per årsverk. 

Mens det for eksempel på psykologisk institutt er 9.4 studenter per ansatt i 2014, er det 14.8 

studenter per ansatt ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Likevel har institutt for 

sosiologi og samfunnsgeografi flest antall publiseringspoeng per UFF-årsverk i perioden 

2006-2013. Disse tallene skiller imidlertid ikke mellom fagene sosiologi og samfunnsgeografi.  

Tabell 34: Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 19,8 17,1 14,8 19,6 17,4 16,5 12,7 13,6 14,8 
Institutt for statsvitenskap 22 20,2 27,1 29,1 26 24,6 24,4 21 20,5 
Psykologisk institutt 15,2 11,5 10,2 12 12,1 11,6 9,8 9,4 9,4 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1,7 2,3 2,5 3,1 2,8 3 3 2,6 2,5 
Sosialantropologisk institutt 19,4 12,5 9,6 11 11,3 11,8 9,5 7,5 7,5 
Økonomisk institutt 14,6 11,6 10,3 12 11 10,4 8,8 8,3 8,2 

Kilde: DBH http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/ansatte/student_tilsatt_rapport.cfm?dep_id=1. 

Tabell 35: Publiseringspoeng per UFF-årsverk.  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1,71 1,47 1,44 1,68 2,16 1,75 1,24 2,03 
Institutt for statsvitenskap 0,98 1,55 1,68 1,51 1,46 2,08 1,40 1,70 
Psykologisk institutt 0,66 0,79 0,84 1,03 1,16 1,55 1,25 1,14 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur 0,83 0,69 1,83 1,53 0,85 1,45 0,98 0,50 
Sosialantropologisk institutt 1,09 1,53 0,83 2,25 1,71 1,61 2,94 2,01 
Økonomisk institutt 0,62 0,96 0,73 0,85 1,20 0,71 0,78 0,51 

Kilde: DBH http://dbh.nsd.uib.no/nyheter/nyhet_55.action. 

En vedvarende utfordring for faget sosiologi, er å tilby et tilstrekkelig variert tilbud av 

spesialiseringsemner. Faget er bygget opp på en slik måte at det er en del obligatoriske 

emner, i og med at vi mener fordypning i teori og metode er viktig for fagets særpreg. Derfor 

blir det et mindre variert spesialiseringsemnetilbud enn fag som i mindre grad har krav til 

obligatoriske emner (som for eksempel økonomi). I desember besluttet instituttet å gå vekk 

fra en rigid inndeling i spesialiseringsemner ut fra de tidligere kjerneområdene, og gå tilbake 

til en modell vi har hatt tidligere, der koblingen mellom fagets forskningsområder (som ble 

revidert i desember)11 og spesialiseringsemnene. De siste årene er også 

undervisningssamarbeidet mellom sosiologi og samfunnsgeografi styrket, og vi tilbyr nå flere 

felles fellesemner på bachelor- og masternivå. Dette er populære emner med høye søkertall.  

                                                      
11

 http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/organisering-sos/ 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/ansatte/student_tilsatt_rapport.cfm?dep_id=1
http://dbh.nsd.uib.no/nyheter/nyhet_55.action
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Vi søker hele tiden å tilpasse antall spesialiseringsemner slik at det samsvarer med størrelsen 

på studentkullene. På master har vi imidlertid åpnet opp for en del studenter fra andre fag, 

for å sikre nok studenter på hvert spesialiseringsemne til at vi kan tilby et variert emnetilbud.  

Forbedringspotensial og tiltak 

I denne delen skal vi både presentere både allerede igangsatte tiltak og tiltak som er planlagt 

i tiden framover. 

Tiltak for å øke rekruttering 

Instituttet har de siste årene satt i gang flere ulike tiltak for å øke rekrutteringen til 

bachelorprogrammet og årsenheten. Av disse kan det nevnes at vi på sosiologi har en egen 

skolebesøker som reiser rundt på videregående skoler og holder innlegg om hvordan det er 

å studere sosiologi. Innlegget skal også være faglig, men hovedmotivet er å få elevene 

interessert i sosiologi ved å gjøre faget aktuelt for dem gjennom oppgaver og diskusjoner. 

Instituttet får også besøk av skoleklasser der vi lager egne opplegg etter skolens ønske. 

Instituttet brukte i 2013 250.000 på en reklamekampanje laget av reklamebyrået Siste skrik. 

Dette var en del av en større kampanje som Siste skrik hadde for store deler av UiO. De laget 

«bannere» med slagord om hvorfor studentene burde studere sosiologi, og disse bannerne 

kom opp for den spesifikke aldersgruppen på Facebook og i andre sosiale medier.  

I 2014-2015 valgte instituttet å bruke 300 000 kroner på en reklamefilm for promotering av 

bachelorprogrammene. Det ble nedsatt to prosjektgrupper, en for samfunnsgeografi og en 

for sosiologi, som i samarbeid med kommunikasjonsselskapet Gambit laget to 

promoteringsfilmer som henvender seg til potensielle søkere. Filmene var ferdig i slutten av 

februar 2015 og ble publisert på instituttnettsiden og spredt via Facebook og andre 

relevante kanaler i god tid før søknadsfristen i april. Sommeren 2015 ga vi Gambit i oppdrag 

å gjøre noen justeringer av begge filmene, og de vil bli publisert i ny versjon i god tid før 

søknadsfristen våren 2016. 

I mars hvert år arrangeres åpen dag der videregående skoler fra hele Østlandet blir invitert 

til SV-fakultetet. Her presenteres ulike faglige foredrag og programutvalget og 

administrasjonen står på stand og svarer på spørsmål, samt tilbyr ulike aktiviteter for 

elevene.  

Viktig for rekrutteringen er også selve innholdet i studiet og om det fenger. En utfordring for 

sosiologifaget er at vi har mange obligatoriske emner, som har overskrifter som ikke fenger 

så mye, som for eksempel innføringsemne, kvalitativ og kvantitativ metode osv. Andre fag 

som har mer vekt på spesialiseringsemner med temaspesifikke titler ser kanskje mer 

innbydende ut. Vi tror vi kan løse dette delvis ved å bedre beskrivelsen av emnene, og 

fremheve yrkesrelevansen i hvert av emnene. Det er åpenbart at metodeferdigheter er 

viktige i store deler av arbeidslivet, samt kunnskap om og evne til å analysere kritisk om 
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bestemte samfunnsarenaer og fenomener. Vi tror også selve innpakningen har noe å si, og 

instituttet holder for tiden på med å gjøre nettsidene mer innbydende, med mer bilder, 

videoer osv. Vårt promoteringsprosjekt høsten 2014/våren 2015 vil gi oss en portefølje med 

bilder og videoer fra ulike kontekster på instituttet som kan brukes på nettsiden til 

arrangementer og andre ønskelige formål.  

Tiltak for å forbedre gjennomstrømning 

Økt vekt på yrkesrelevans 

Ut fra studentevalueringer ser vi at sosiologiprogrammene har utfordringer når det gjelder 

studentenes opplevelse av at utdanningen er yrkesrelevant. På metodeemnene våre 

poengterer ofte forelesere at de ferdighetene studentene lærer der, er direkte relevante for 

mange oppgaver i arbeidslivet, ikke bare for dem som skal bli forskere. Det å kunne vurdere 

statistikk og annet tallmateriale kritisk, samt det å kunne gjennomføre enkle surveyer eller 

intervjuundersøkelser, er ferdigheter som også vil være anvendbare i departementsjobber, 

konsulentjobber eller som journalist. Likevel ser vi at en del studenter klager over at det 

virker som om forelesere tar for gitt at studentene skal over i forskning. Her må vi jobbe med 

bevisstgjøring på hvilke ord foreleserne bruker og at de må huske å hente inn eksempler fra 

andre yrker der kunnskapen er relevant. Forelesningene kan også gjøres mer dagsaktuelle 

ved å bruke ferske eksempler fra nyhetsbildet. Når man i et seminar diskuterer konkrete 

eksempler fra avisen, kan seminarleder oppfordre studentene til å vurdere hvorvidt de kan 

stole på det som står der – hvilke kilder bygger kunnskapen som formidles på, om det ligger 

en bestemt agenda bak vinklingen osv. Disse tiltakene har vi diskutert både i programrådet 

og i mandagslunsj for alle ansatte i løpet av februar og mars 2015. 

Undervisningsleder og studiekonsulenter har i løpet av våren 2015 innledet et tettere 

samarbeid med studentenes egen arbeidslivsgruppe, blant annet ved å sende liste over 

sosiologer med ulike posisjoner i arbeidslivet, som kan inviteres til å komme til instituttet og 

holde innlegg om sin karriere og sitt arbeid for sosiologistudentene. Vi har også avtalt 

jevnlige møter for å samarbeide om arbeidsrettede tiltak. 

Både gjennom arrangementer og i undervisningen ønskes det å ha et tett samarbeid med 

yrkeslivet. I de følgende delkapitlene vil vi beskrive noen av tiltakene vi arrangerer hvert år 

for å forberede studentene på arbeidslivet.  

Karriereintervjuer på BA- og MA-programnettsidene  

For å eksemplifisere ulike yrker som nyutdannede sosiologer kan få, publiserer vi intervjuer 

på programnettsidene. Det har vært enklere å få tak i kandidater med avlagt mastergrad enn 

med avlagt bachelorgrad, noe som både skyldes at de færreste går rett ut i arbeidslivet etter 

endt bachelorgrad, men også at vi har bedre kontakt med dem som har fullført 

mastergraden. Vi jobber nå sammen med studentenes arbeidslivsgruppe for å finne flere 

aktuelle kandidater som er villig til å la seg intervjue for bachelorprogramsidene.  
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Karriereintervjuene er publisert her: 

BA: http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/karriereintervjuer/ 

MA: http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/karriereintervjuer/ 

Studentskygger, alumniforening og mentorordning 

Instituttet ønsker å styrke alumninettverket i sosiologi og gjøre nettverket lettere å 

administrere. Et tiltak som settes i gang våren 2015 er å la tidligere studenter ta imot en 

student til sin arbeidsplass; såkalt jobbskygge.  

Nåværende studenter får på denne måten mulighet til å skygge en sosiolog på arbeid for én 

dag. Dette tilbudet annonseres på denne nettsiden: 

http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/jobbskygger/index.html 

Et delmål med nettsiden med tidligere studenter som skyggeverter er at denne oversikten (i 

likhet med karriereintervjunettsiden) skal kunne fungere som en oversikt over hva sosiologer 

gjør ute i arbeidslivet og dermed også ha en verdi i seg selv.  

I tillegg har vi satt i gang en mentorordning, der masterstudenter kan få kontakt med 

sosiologer i arbeidslivet, som er villig til å gi studentene råd om fremtidig yrkeskarriere: 

http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/jobb-studier/mentorordning.html 

Karrieresenteret 

Instituttet har et godt samarbeid med karrieresenteret ved UiO. I løpet av både bachelor- og 

masterprogrammet får sosiologistudentene tilbud om diverse kurs fra Karrieresenteret ved 

UiO, der det blant annet tilbys skreddersydde kurs for sosiologistudenter i 

karriereplanlegging og jobbsøking. Se mer om karrieresenterets tiltak her: 

http://www.uio.no/studier/karriere/ 

Vitenskapsbutikken 

Sosiologifaget har et aktivt samarbeid med Vitenskapsbutikken ved fakultetet, ved at vi 

takker ja til at Vitenskapsbutikken annonserer forslag til masteroppgaveprosjekter under 

overskriften sosiologi. Prosjektene foreslås av arbeidsgivere og frivillige organisasjoner. Det å 

skrive slike oppgaver åpner ofte for veier inn i arbeidslivet for studentene etter endt 

masterstudium. Undervisningsleder har vært med i en arbeidsgruppe sommeren og høsten 

2015, med formål å bedre Vitenskapsbutikkens tilbud. Jevnt over får studenter som skriver 

oppgaver for vitenskapsbutikken gode karakterer. For sosiologistudentene ligger snitter på 

karakteren B. Her er en lenke til masteroppgaveprosjekter som er lagt ut for 

sosiologistudentene: 

http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/karriereintervjuer/
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/karriereintervjuer/
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/jobbskygger/index.html
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/jobb-studier/mentorordning.html
http://www.uio.no/studier/karriere/
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http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-

naringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/prosjekter/?vrtx=tags&tag=Sosiologi&over

ride-resource-type-title=Prosjekter%20i%20Vitenskapsbutikken 

Studentenes egen arbeidslivsgruppe 

Sosiologistudentene har en egen arbeidslivsgruppe som arrangerer bedriftsbesøk. Det har 

vært god oppslutning om disse møtene. De har blant annet arrangert besøk hos UDI, Oslo 

fengsel, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), barnevernet, TV2, NRK, Amnesty International, 

Pro-senteret og Rodeo arkitekter. Fra og med 2015 har instituttet inngått et mer aktivt 

samarbeid med studentenes arbeidslivsgruppe. 

Generelt om arbeidsrettede tiltak 

Vi har tatt opp arbeidslivsrelevans som diskusjonstema i programrådet både i 2014 og i 

2015,12 samt i en mandagslunsj for de ansatte i begynnelsen av mars 2015. Dette har bidratt 

til en bevisstgjøring i staben om viktigheten av ikke å ta for gitt at alle studentene skal 

utdannes til å bli forskere, og at de ønsker seg mer yrkesrettede eksempler i undervisningen.  

Vi ønsker fremover også å ha mer fokus på arbeidslivsrelevans på emnesidene til hvert 

enkelt emne. En epost om dette vil sendes ut til emneansvarlige i god tid før pensummøtet 

høsten 2015. 

Økt vekt på trening i muntlig presentasjon 

Vi vurderer å forbedre læringsutbyttet av studentenes muntlige presentasjoner ved at 

seminarleder skal utvikle et sett kriterier å vurdere presentasjonen ut fra, og at det gis 

tilbakemelding på presentasjonen i plenum. Dette vil fremme mer læring av hva som skal til 

for å holde en god muntlig presentasjon. Vi vurderer å legge inn spesiell fokus på muntlig 

presentasjon én gang i løpet av BA-programmet, der studentene også kan filmes og 

diskutere sin egen fremførelse i etterkant. Dette vil komme i tillegg til muntlige fremlegg av 

emneoppgave o.l. som allerede er den del av bachelorprogrammet på mange ulike emner 

(som beskrevet tidligere). 

Mer individuell tilbakemelding og økt lærerkontakt 

Vi vurderer å gi mer individuell tilbakemelding ved å øke antall innleveringer per emne, samt 

å innføre karakter på emneoppgaver på flere emner enn dem som har det i dag (helt konkret 

vurderer vi å innføre karakter på emneoppgave i SOS1120, kvantitativ metode BA). 

                                                      
12

 http://www.sv.uio.no/iss/for-
ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2014/23_04_14/19_14_studentrekruttering_karrieremulig
heter.pdf  
 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/prosjekter/?vrtx=tags&tag=Sosiologi&override-resource-type-title=Prosjekter%20i%20Vitenskapsbutikken
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/prosjekter/?vrtx=tags&tag=Sosiologi&override-resource-type-title=Prosjekter%20i%20Vitenskapsbutikken
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/prosjekter/?vrtx=tags&tag=Sosiologi&override-resource-type-title=Prosjekter%20i%20Vitenskapsbutikken
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2014/23_04_14/19_14_studentrekruttering_karrieremuligheter.pdf
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2014/23_04_14/19_14_studentrekruttering_karrieremuligheter.pdf
http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/organisasjon/programrad/sosiologi/moter/2014/23_04_14/19_14_studentrekruttering_karrieremuligheter.pdf
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Studentene ønsker mer lærerkontakt, og vi vil komme med en oppfordring til forelesere og 

seminarledere om å være tilgjengelig for studentene i pausene. Erfaring viser at det er da 

studentene tar kontakt; det er svært få som benytter seg av de ansattes treffetid.  

Flere antall seminarganger, for eksempel på 2000-emnene er også mulig å vurdere. Det 

innebærer en kraftig ressursøkning, men kan være vel verdt for å øke studiekvaliteten, i og 

med at det gir større mulighet for individuell oppfølging av studentene. Bruk av 

bonusoppgaver for flinke studenter er en mulighet, samt flere mindre innleveringer i løpet 

av et emne. På SOS1120 gjøres dette, og det gis standardisert tilbakemelding underveis, slik 

at studentene hele tiden kan se hvordan egne resultater ligger an sammenlignet med hele 

studentmassen på emnet. Dette er lettere å få til på slike mer matematiske emner enn på de 

tematiske. 

Vi har satt i gang en ressursside for seminarledere: 

http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/arbeidsstotte/ressursmappe-semledere/index.html 

Vi er også i gang med tiltak for å bedre læringsutbyttet på seminarer (blant annet var dette 

tema på et stabsseminar om undervisning 15. september 2015). I tillegg har vi invitert til 

møter for å bedre erfaringsutveksling mellom seminarledere på tvers av emner, for at nye 

seminarledere kan få ideer fra mer erfarne seminarledere på hvordan seminarene kan øke 

læringsutbyttet for studentene. 

Forebygging av frafall og tiltak for å bedre rekruttering fra bachelor- til masterprogrammet 

Instituttet har iverksatt en rekke tiltak for å hindre frafall fra bachelorprogrammet tidlig i 

studieløpet. Vi har hevet nivået på innføringsemnet SOS1000, metodeemnene SVMET1010 

og SOS1120 og teoriemnene SOS1003 og SOS2001, dvs. emner som BA-studentene tar tidlig i 

programløpet. Det er lagt ned stor innsats for at forelesningene og seminarene skal holde 

høyt faglig nivå, og disse emnene får også jevnt over gode evalueringer. Innføring av 

seminarer på spesialiseringsemnene (2000-nivå), ble også gjort for å bedre kontakten med 

studentene, og på denne måten hindre frafall. 

For å finne ut hva som forårsaker frafall har vi satt i gang en større utredning, som blir 

presentert på en mandagslunsj 21. september, samt på et forum for studiespørsmål, der 

undervisningsledere og fakultetsledelse er til stede på et seminar 24. september. Hensikten 

med utredningen å få vite mer om hvor studentene faller fra og hva de går over på. Denne 

utredningen var i hovedsak avsluttet i midten av september høsten 2015, men en delstudie 

av karakternivå skal avsluttes senere samme semester. Noe av årsaken til frafall tror vi som 

nevnt har med faget som sådan å gjøre, at det er mange obligatoriske innføringsemner, 

istedenfor større grad av valgfrihet og spesialisering. Men det å fremheve yrkesrelevansen er 

nok også viktig, og her er vi i ferd med å diskutere måter dette kan tydeliggjøres på. 

http://www.sv.uio.no/iss/for-ansatte/arbeidsstotte/ressursmappe-semledere/index.html
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Vi vurderer eventuelt å innføre muntlig eksamen på SOS3090 (bacheloroppgaven), i og med 

at dette kan gi en anledning til å oppmuntre flinke studenter til å fortsette på mastergraden i 

sosiologi. Samtidig får studentene på denne måten er mer direkte tilbakemelding på 

bacheloroppgaven (jf. forrige delkapittel). 

Internasjonalisering 

Vårt fremste tiltak for å øke internasjonaliseringen, har vært å øke antall engelskspråklige 

emner. Siden 2012 har vi økt fra to til tre engelskspråklige emner på BA-programmet 

(SOSGEO2301, SOS2402, SOS2603 og SOS2700) og fra ingen til fire på masterprogrammet 

(SOSGEO4604, SOSGEO4301, SOS4100 og SOSGEO4800). Vi har også innført mer globalt 

fokus på flere av våre emner, slik at de ikke kun skal omhandle Norge og den norske 

velferdsstaten. Dette gjelder f.eks. SOS2700, SOS2800, SOSGEO4800 og de nye fellesemnene 

SOSGEO 2301, SOSGEO4301 og SOSGEO4604. Se omtale av økt fokus på globalisering i våre 

emner i et avisinnlegg i Aftenposten den 14. september: 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt-14-september-8162906.html 

Vår internasjonale rådgiver kontinuerlig med oppdatering av utvekslingsavtaler med 

sosiologiprogrammer i utlandet. Utlysning av stillinger på engelsk har også medført at 

instituttet de siste par årene har fått noen flere ansatte med annen bakgrunn enn norsk. 

Vi har utviklet et nettskjema som skal fylles ut av studenter som reiser på utveksling, slik at 

de kan evaluere utbyttet av oppholdet.  

Se også årsrapporten for 2015-2017 for omtale av flere tiltak  

Fast praksis med sensorveiledninger 

Vi har i februar 2015 innført fast praksis med sensorveiledninger fordi det i etterkant av 

innføring av blind klagesensur ble mer sprik i karaktersetting mellom opprinnelig karakter og 

ny karakter satt av klagekommisjonen. Høsten 2015 vil vi presentere ulike 

sensorveiledninger på programrådsmøtet, for å få i gang en diskusjon om hvordan en god 

sensorveiledning kan se ut. Vi hadde også dette som tema på et stabsseminar om 

undervisning høsten 2015. 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt-14-september-8162906.html

