
Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i sosiologi 
2015/2016»

Innhentede svar pr. 17. februar 2017 16:06

Vi jobber hele tiden med å gjøre studieprogrammet i sosiologi så godt som mulig. Din tilbakemelding er en viktig del av dette arbeidet, og vi håper 
du kan ta deg tid til å svare på denne evalueringen av studieprogrammet.

Undersøkelsen er helt anonym.

Hvilket semester startet du på bachelorprogrammet? *

Svar Antall Prosent

Høst 2015 3

Høst 2014 5

Høst 2013 2

Høst 2012 0

Hadde du studert før du begynte på programmet? *

Svar Antall Prosent

Nei 7

Hadde exphil/exfac før jeg begynte på programmet 1

Hadde tatt flere emner/fag før jeg begynte på programmet 2

Kan du gi en kort oversikt over hva du har studert før?

Faglig informasjon om programmet *

"Jeg skjønte hva bachelorprogrammet i sosiologi handlet om og hva jeg skulle lære"

Svar Antall Prosent

Helt enig 3

Litt enig 4

Uenig 3

Vet ikke/har ingen mening 0

Praktisk informasjon *

"Jeg fikk det jeg trengte av praktisk informasjon for å komme i gang med studiene"

Svar Antall Prosent

Helt enig 5

Litt enig 5

Uenig 0

Vet ikke/har ingen mening 0

Sosial ramme *

"Jeg ble godt tatt imot og fikk mulighet til å bli kjent med mine medstudenter på programmet"

Svar Antall Prosent

Helt enig 5

Litt enig 4

Uenig 0

Vet ikke/har ingen mening 1

Vennligst beskriv hvordan du opplevde studiestart

◾ Leverte svar: 10

◾ Påbegynte svar: 0

◾ Antall invitasjoner sendt: 0

Med fritekstsvar 

30 %

50 %

20 %

0 %

70 %

10 %

20 %

◾ Årstudium i samfunnsfag

◾ Bachelor i pedagogikk, inkludert exphil og exfac

30 %

40 %

30 %

0 %

50 %

50 %

0 %

0 %

50 %

40 %

0 %

10 %

◾ Jeg opplevde den i stor grad positivt. Jeg er en del eldre en mine medstudenter så jeg var i utgangspunktet ikke etter å delta så mye på det sosiale.

◾ Jobbet fulltid ved siden av, og tok ikke del i oppstart, tok emner med ikke obligatorisk oppmøte og var nesten ikke på Blindern før eksamen

◾ Meget hyggelig og meget bra! Ene og alene de aktive studentene på sosiologi sin fortjeneste.

◾ veldig bra! fin faddergruppe

◾ Opplevde studiestart som positivt, selv om opplevelsen av fadderne til tider ikke var så bra. Ble tatt godt imot av medstudenter og fikk god kontakt med andre 
nye studenter.
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Hvor mye var du med på av aktiviteter i studiestart?

Svar Antall Prosent

Jeg var med på sosiale arrangementer 2

Jeg var med på det meste 5

Jeg deltok ikke i en faddergruppe 2

Jeg var med på enkelte arrangementer 3

Faglig utbytte på studieprogrammet
Hvilke/t emner/e har du hatt størst utbytte av og hvorfor (velg fra hele perioden du har studert ved UiO) *

Er det emner du har fulgt som du har hatt spesielt lite utbytte av og hvorfor?

Undervisning
Hva synes du om seminarundervisningen på emnene du har tatt? Hvordan kan seminarundervisningen bli bedre? *

Finnes det sosiologiemner som i dag ikke tilbys ved UiO som du kunne tenke deg ble innført?

Hvilke temaer i sosiologi kunne du tenke deg å fordype deg i og hvorfor?

◾ Flinke faddere og mye informasjon

◾ Inkluderende og morsom!

20 %

50 %

20 %

30 %

◾ Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn var emnet jeg fikk mest utbytte av da det gir anledning til å fordype seg i klassikernes teorier noe jeg synes er 

veldig interessant.

◾ Sosiologiens klassikere (SOS1003S) og moderne sosiologisk teori (SOS2001) har vært de viktigste fagene, i tillegg til SVMET1010. SOS2603 var også nyttig for 

å plassere sosiologi i det moderne samfunn.

◾ vet ikke

◾ Kvalitativ metode og SOS2200. Kvalitativ metode fordi dette er et fag et er helt sentralt at man har som sosiolog. Og forskningsmetode gir et godt innblikk i 

hvordan akademias tankemåte er. SOS2200 var bra fordi jeg interesserer meg for oranisajsons sosiologi

◾ svmet1010 - interessant å fordype seg og jobbe med et tema over en lengre periode, lært masse

◾ SOS1120 og Sosiologisk Bacheloranalyse var de fagene jeg har lært mest, fordi vi lærte hvordan å bruke pensum og knytte det til sin egen oppgave og 

eksamen gjennom praktiske oppgaver.

◾ Innføring i sosiologi, fikk en god start på studiet.

◾ Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål. Lært mye av det som skjer i verden i dag på migrasjonsfeltet med ulike innfalsvinkler.

◾ SVMET1010, SOS1120. Metodefagene ga stort utbytte i henhold til kildekritikk og å forholde seg selvstendig og kritisk til artikler og pensum. Fagene ga også 

innsikt i hvordan man arbeider som sosiolog, og hvordan andres studier er bygget opp. I tillegg var faget SOS1003S nyttig.

◾ Krim1000 og SOS1003S

◾ nei

◾ SOS2402 - Irrelevant for norske studenter, sikkert fint for utvekslingsstudenter.

◾ vet ikke

◾ SOS1000. Utflytende og lite håndgripelig

◾ psy2500 (40-gruppe) - svadafag, kun gjentakelse hele semesteret og sos2001 - meget kaotisk da jeg tok det høsten 2015.

◾ Exfil og exfac

◾ Sos1120, kvantitativ metode. Dårlig undervisning og opplegg, forvirrende øvingsoppgaver og dårlig formulerte eksamensspørsmål. Sitter igjen med mye 

spørsmål og lite forståelse etter emnet.

◾ Moderne sosiologisk teori. Rotete oppsett av faget etter at Aakvaag sluttet.

◾ EXPHIL - fordi det ikke hadde særlig relevans til eget studie. Men faget var intressant, og ser fordelen med å ha det som obligatorisk fag, selv om det ikke er 

direkte relevant for studiet. SOS1000 - faget var veldig fragmentert og lite oversiktlig. Det kunne kanskje vært fordelaktig å splitte det opp i to 10-poengsfag, slik 

at man ville hatt mer oversikt? Følte at faget var veldig bredt, og vanskelig å få omgrep om.

◾ SOS1120, aldri vært flink eller hatt interesse for matte så faget ble bare noe jeg måtte igjennom

◾ På enkelte emner som SOS1003 og EXFAC så var seminarene veldig bra og nyttige, i stor grad takket seminarledere. Seminarundervisningen til SOS1000 

synes jeg ikke på noen måte var nyttig og følte det var bortkastet tid. Seminarleder var ikke flink til å svare på spørsmål eller forklare ting på en forståelig måte. 

Samtidig så synes jeg opplegget med muntlige fremstillinger av alle på alle seminar er lite hensynsmessig, det er altfor mye stoff å ta for seg på et seminar så 

man rekker ikke å dekke alt.

◾ Grupper på maks 10 er mer hensiktsmessig enn større seminargrupper. Man får ikke gått tilstrekkelig i dybden når man er nærmere 20 på en gruppe.

◾ ikke hatt seminarundervisning

◾ Veldig varierende, mest dårlig.

◾ bra! Men skulle gjerne hatt mer kompetente/ erfarne seminarledere.

◾ Bedre gjennomgåelse av vanskelig temaer. Gjennom kanskje en forelesning og oppgaver.

◾ Seminarundervisningen har stort sett vært bra. Men det er stor forskjell på seminarledere og utbytte handler om seminarlederene. De seminarlederne som har 

gjort utbytte best har vært forberedt, engasjert og flinke til å lære bort.

◾ Liker best når det er obligatorisk for da blir det mer krav og mer seriøst. Noe av dette har manglet når folk kommer og går.

◾ Seminarundervisningen har vært varierende. Tror ikke det er så mye universitetet kan gjøre, da de dårlige seminarene er dårlige fordi studentene er lite aktive i 

debatter, eller ikke har lest før de kommer dit.

◾ Ikke så fan av seminarer, folk engasjerer seg for lite og det ender ofte opp at jeg og en eller maks to snakker.

◾ Jeg kunne vært interessert i emner om sosiologiske perspektiver på dyr og deres rettigheter, status osv

◾ Kunne ønsket flere fag som tar for seg sosiologisk teori og teoretikere i dybden, feks lignende moderne sosiologisk teori.

◾ nei

◾ PR og markedsføring sosiologi

◾ kultursosiologi på ba-nivå (

◾ Et helt emne om nyere samtidsdiagnoser hadde vært spennende. Således kunne man forsøke å ikke bare undervise bindestreks-sosiologi.

◾ Diskriminering og ulikhet da jeg synes det er forhold som i stor grad former oss og samfunnet vi lever i. Det er viktig med kunnskap om disse for å kunne 

bekjempe dem.

◾ Velferdsstaten og avvikssosiologi. For å se hvordan storsamfunnet kan jobbe for å utjevne ulikheter.

◾ klasse - norge blir mer og mer klassedelt

◾ Rus eller organisasjon
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Hva synes du om forholdet mellom organisert undervisning og eget arbeid? *

Svar Antall Prosent

Jeg kunne tenke meg mer organisert undervisning i form av forelesninger 0

Jeg kunne tenkte meg mer organisert undervisning i form av seminarer 1

Jeg kunne tenke meg å ha bedre muligheter for egenstudier 2

Jeg synes det er en god blanding av organisert undervisning og egenstudier 7

Vet ikke/ingen mening 0

Studieinformasjon
I hvilken grad får du den studieinformasjonen du trenger? *

Svar Antall Prosent

I svært stor grad 1

I stor grad 6

I noen grad 2

I liten grad 1

Ikke i det hele tatt 0

Vet ikke/ har ingen mening 0

Hva skal til for at du skal få den informasjonen du trenger

Yrkesrelevans i studiene

Sosiologi er i gang med flere nye tiltak for at du som student skal få mer kontakt med arbeidslivet. Vi vil blant gjøre undervisningen mer yrkesrettet 
gjennom å se på muligheten for økt samarbeid med aktører i arbeidsmarkedet og besøk av sosiologer i undervisningen. Har du andre ideer (beskriv 
gjerne i detalj).

Hvordan kan emner legges opp så du som student få bedre kontakt med arbeidslivet?

Vurderingsformer
Hva synes du om vurderingsformene på emnene du har studert eller studerer? *

Skoleeksamen, innleveringer, etc. Flere svar er mulig.

Svar Antall Prosent

Jeg opplever at jeg får vist hva jeg kan 3

Vi har for mange innleveringer 1

Vi har for mange skoleeksamener 4

Jeg opplever at vurderingsformene gjør at jeg kan jobbe jevnt med fagene 2

Jeg savner mer valgfrihet mht. valg av vurderingsform 2

Vet ikke/ har ingen mening 1

Kan du utdype dette nærmere?

◾ kultursosiologi, familiesosiologi

◾ Organisasjon og ledelse.

◾ Organisasjon, ledelse og arbeid.

◾ Migrasjon eller ulikhet. Synes det er spennende å forstå hvorfor folk flytter på seg og hvordan de blir behandlet og hvordan man kan forstå ulikhet i verden.

◾ Samtidsdiagnoser - fordi det er spennende, og det finnes så mange gode tenkere. Av emner som tilbys er klasse og ulikhet noe jeg kunne tenke meg å fordype 
meg i, fordi det er et stort tema, med mye intressant forskning. Temaet er også veldig dagsaktuelt.

◾ Ulikheter, religion og kriminalitet er emner jeg interesserer meg for, fordi det er innenfor dette jeg ønsker å jobbe etterpå

0 %

10 %

20 %

70 %

0 %

10 %

60 %

20 %

10 %

0 %

0 %

◾ Mer oppdatert info på nett. Bedre utviklet side om 'Mine studier'

◾ Ofrer Mail angående praktiske opplysninger, datoer og fag(bytte av fag, info)

◾ Mer informasjon på nettet. Hadde også kanskje vært lurt med mer informasjon fra elever som tidligere har tatt ulike 40-grupper, hvor de fortalte om hvorfor de 
valgte 40-gruppen, litt om hva de lærte, og hvordan dette er relevant for sosiologien.

◾ For min del så tror jeg det kunne være interessant med info-møter eller lignende da jeg opplever det er mange, meg selv inkludert, som ikke helt vet hva man 
kan jobbe med etter avsluttet utdanning. Mange studerer sosiologi fordi de finner det interessant men vet ikke hva de skal gjøre når man er ferdig. Å ha en 
anelse om hva man vil gjøre tidlig i studiene vil gjøre det enklere å bygge en relevant bachelorgrad.

◾ Besøk av sosiologer er nok veldig nyttig.

◾ Praksisemner. Gjesteforelesere som trekker tråder mellom faget og arbeidslivet.Beskrivelse på emnesiden for hvordan faget kan brukes, og hvilke 
jobbsammenhenger det er relevant.

◾ Bedriftsbesøk og mulig internship eller deltidsjobber.

◾ ?

30 %

10 %

40 %

20 %

20 %

10 %

◾ Jeg mener at vi vår semesteret hadde altfor mange innleveringer. Vi hadde innleveringer til alle emner i tillegg til eksamener. Til enkelte av emnene hadde vi til 
og med to innleveringer. Dette resulterer i at man ikke er i stand til å fokusere på undervisningen i like stor grad som man kunne tenke seg. Det var også tilfelle 
at enkelte av disse innleveringene var frivillige og man kan i slike tilfeller oppleve at man har kastet bort tiden når man ser at man i sin seminargruppe er den 
eneste som leverer en fullstendig oppgave og alle andre kommer med noen få avsnitt.

◾ Hjemmeeksamen eller mappeinnlevering er ofte mer fruktbart enn skoleeksamen. Skoleeksamen burde uansett være digital.

◾ jeg har kun hatt skoleeksamener grunnet jobb ved siden av

◾ Vurderingsformen i de fleste sosiologifag (eksludert hjemmeksamen, og 60%-40% delte fag) er utdaterte. Jeg sitter med mobilen i lommen som kan gi meg 
svaret som gjør at oppgaven løsner, men den kan jeg ikke ta frem. Verdien å huske er ut, jeg vil bli vurdert i evner som blir verdsatt i 2016. Åpent internett, 
høyere krav til oppgavene.
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Faglig sammenheng og helhet i bachelorprogrammet
Opplever du at programmet du går på henger godt sammen? *

"Programmet har en fornuftig sammensetning av emner og jeg ser hva som er hensikten med programmet"

Svar Antall Prosent

Helt enig 1

Delvis enig 6

Verken enig eller uenig 1

Delvis uenig 1

Helt uenig 0

Vet ikke/ingen mening 1

Arbeidsbelastning
Hvordan opplever du den samlede arbeidsmengden i programmet? *

Svar Antall Prosent

Altfor krevende 0

Krevende 5

Passelig 4

Lett 1

For lett 0

Vet ikke/ingen mening 0

Arbeidsmengde *

Hvor mye tid bruker du på studiene i løpet av en uke?

Svar Antall Prosent

Mer enn 40 timer 1

30-39 timer 4

20-29 timer 4

10-19 timer 1

Mindre enn 10 timer 0

Læringsressurser og læringsmiljø
Trives du på studiet? *

Svar Antall Prosent

Ja 5

Stort sett 4

Både og 0

I liten grad 0

Nei 0

Vet ikke/ingen mening 1

Synes du at du har tilstrekkelig mulighet for kontakt med:
De som underviser på forelesningene? *

Svar Antall Prosent

Ja 7

Delvis 1

Nei 1

Vet ikke/ingen mening 1

De som underviser på seminarene?

Svar Antall Prosent

Ja 9

Delvis 0

Nei 0

◾ Jeg synes det er veldig dumt at 100% av karakteren er basert en skoleeksamen! Det burde feks være: en oppgave på 30%, en liten test på 20% og 50% til 

skoleeksamen

◾ Det er ofte bare en vurdering på emnet med skoleeksamen. Synes det hadde vært bedre å fordele vurderingen av faget på flere vurdeingssituasjoner.

◾ Jeg synes at dagens system fungerer greit.

◾ Jeg kunne tenkt meg flere innleveringer for økt utbytte av faget, blir for mye fokus på noen temaer i forhold til en innlevering. Det andre blir ofte litt borte. Men jeg 

leser såpass utenom at jeg får vist det jeg kan likevell

10 %

60 %

10 %

10 %

0 %

10 %

0 %

50 %

40 %

10 %

0 %

0 %

10 %

40 %

40 %

10 %

0 %

50 %

40 %

0 %

0 %

0 %

10 %

70 %

10 %

10 %

10 %

90 %

0 %

0 %
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Svar Antall Prosent

Vet ikke/ingen mening 1

Medstudenter? *

Svar Antall Prosent

Ja 6

Delvis 3

Nei 0

Vet ikke/ingen mening 1

Deltok du i en kollokviegruppe med andre studenter forrige semester? *

Svar Antall Prosent

Ja 8

Nei 2

Planer etter studiet
Planlegger du å fortsette på en mastergrad når du er ferdig på programmet, eller vil du ut i arbeidslivet? *

Svar Antall Prosent

Jeg vil fortsette på master 5

Jeg vil ut i arbeidslivet 2

Vet ikke 3

Om du har konkrete planer, beskriv gjerne mastergraden eller jobben.

I hvor stor grad hadde du konkrete planer for hva du ønsket å bruke studiet til da du startet, enten i forhold til 
jobb eller videre studier? *

Svar Antall Prosent

Jeg visste hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 0

Jeg hadde en ganske god ide om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 2

Jeg hadde noen generelle tanker om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 3

Jeg hadde få tanker om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 1

Jeg visste ikke hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 4

Forventninger og virkelighet
I hvilken grad har programmet så langt svart til forventningene dine? *

Svar Antall Prosent

I svært stor grad 1

I stor grad 3

I noen grad 3

I liten grad 2

Ikke i det hele tatt 0

Vet ikke/ har ingen mening 1

Er det noe du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med?

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

10 %

60 %

30 %

0 %

10 %

80 %

20 %

50 %

20 %

30 %

◾ Jeg har søkt master i sosiologi.

◾ Sosiologi, TIK eller organisasjon og ledelse-master. SSB, ISF, UDI

◾ Jeg har et bredt nettverk og håper på at det vil holde, hvis ikke må jeg ta en mastergrad.

◾ Vurderer mastergrad i organisasjon og ledelse.

◾ Enten mastergrad i sosiologi eller fred og konflikt. Evt. PPU.

◾ Ønsker å fortsette på en master men usikker på hva og om jeg skal ta den i Norge eller ikke.

0 %

20 %

30 %

10 %

40 %

10 %

30 %

30 %

20 %

0 %

10 %

◾ Jeg har ikke hatt emner med seminarundervisning/obligatorisk innlevering, vanskelig å uttale seg, tatt mange fag innenfor annet fagfelt

◾ Jeg kan fortsatt ikke forklare hva jeg skal bruke sosiologi til med tanke på at jeg ikke skal forske. Emnesidene samsvarer ikke med virkeligheten. Jeg anbefaler 

alle som vurderer er studie ved SV og være sikre på at de er selvdisiplinerte nok for det, og at de må forberede seg på å være mye alene. Jeg har dysleksi, og 

det burde stått rød varseltrekant på emne siden om at det ikke er et anbefalt studie for dyslektikere, og at det ikke blir tatt noe spesielt hensyn til deg annet en på 

eksamen.

◾ Ble overrasket over hvor godt jeg likte faget. Hadde egentlig ikke så høye forventninger, og visste ikke helt hva jeg gikk til.

◾ Man bør lykkes med å koble det tydeligere til arbeidslivet og mulighetene der.

◾ Obligatorisk med lydopptak av forelesninger, flott for å kunne repetere og kombinere med jobb og andre forpliktelser.

◾ Et generasjonsskifte. Noen har jobbet for lenge på universitetet og henger ikke med i samtiden. 3/4 av de som tar faget skal ikke bli forskere. Lag emner som tar 

hensyn til dette.

◾ Faget blir mer yrkesrettet tidlig på studiet. Man får høre at man kan bli saksbehandler eller rådgiver med sosiologi, men hva vil det si?

◾ Større utvalg av emner å velge mellom. Flere sosiologiemner, og kanskje ikke like mange frie emner. Skulle også ønske at det var flere emner å velge i på 

høstsemesteret. Hadde også vært fint mer med samarbeid ang. eksamensdatoer mellom fakultetene da jeg tar 40-gruppe ved annet fakultet, noe som til tider 

har vært vanskelig å koordinere.
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Nettskjema v64.0

◾ Gjøre det slik at man kan velge kvalitativ og kvantitativ metode, og heller fokusere mer på relevante fag. Eventuelt lage emnene mindre.
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