
Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i sosiologi vår 
2017»

Innhentede svar pr. 7. juni 2017 10:03

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 2016 20

Høst 2015 12

Høst 2014 4

Høst 2013 2

Høst 2012 0

Hva var din livssituasjon da du søkte på bachelorprogrammet i sosiologi? *
Svar Antall Prosent

Elev på videregående skole 12

Elev på folkehøyskole 0

I militæret 1

Studerte andre studier på UiO 4

Tok årsenheten i sosiologi 1

Studerte på et annet universitet/høyskole i Norge eller utlandet 6

Hadde kun tatt exphil/exfac før jeg begynte på programmet 4

Hadde 1-2 "friår" med jobb eller reise 10

Jobbet i 3 år eller mer, og ønsket en ny utdanning 4

Søkte etter både å ha jobbet fulltid og studert tidligere 1

Annet 2

Kan du gi en kort oversikt over hva du studerte, eller din situasjon da du søkte deg inn på sosiologi?

Faglig informasjon om programmet *
"Jeg skjønte hva bachelorprogrammet i sosiologi handlet om og hva jeg skulle lære"

Svar Antall Prosent

Helt enig 13

Litt enig 20

Uenig 6

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 18

Litt enig 16

Uenig 6

Vet ikke/har ingen mening 2

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

◾ Leverte svar: 38
◾ Påbegynte svar: 0
◾ Antall invitasjoner sendt: 0

Med fritekstsvar 

52,6 %
31,6 %
10,5 %
5,3 %
0 %

31,6 %
0 %
2,6 %
10,5 %
2,6 %
15,8 %
10,5 %
26,3 %
10,5 %
2,6 %
5,3 %

◾ Studerte lektorprogrammet 2014-2015, deretter jobbet jeg 1 år
◾ nei
◾ Gikk fra lektorprogrammet til sosiologi
◾ nope
◾ Musikkvitenskap

34,2 %
52,6 %
15,8 %
0 %

47,4 %
42,1 %
15,8 %
5,3 %
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Svar Antall Prosent

Helt enig 18

Litt enig 16

Uenig 3

Vet ikke/har ingen mening 1

Vennligst beskriv hvordan du opplevde studiestart

Hvor mye var du med på av aktiviteter i studiestart? *
Svar Antall Prosent

Jeg var med på sosiale arrangementer 9

Jeg var med på det meste 18

Jeg deltok ikke i en faddergruppe 7

Jeg var med på enkelte arrangementer 7

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) *

47,4 %
42,1 %
7,9 %
2,6 %

◾ Veldig bra organisert opplegg
◾ Jobbet fullt og deltok ikke i undervisningen før 2.semester
◾ fadderne er hverdagshelter
◾ Skummelt, men det gikk fint.
◾ Lite program i fadderuken, som gjorde det vanskelig å bli kjent med medstudentene
◾ Veldig bra
◾ Studiestart var for meg veldig grei, jeg hadde ikke mulighet til å delta på alt under fadderuken pga jobbsituasjon akkurat da, men fadderne mine var flinke og tok 

ofte kontakt slik at jeg ble med på mye likevel. Jeg ble ikke kjent med så mange utenom faddergruppa mi, for vi var ofte adskilt.
◾ Jeg deltok ikke i hele fadderuken, men det jeg deltok i, far fint. Fadderne var koselig og det var ikke vanskelig å snakke med dem.
◾ Godt, flinke faddere. Litt lite kontakt med faglige ansatt
◾ Jeg er en del eldre enn gjennomsnittstudenten, men fikk likevel en god kollokviegruope relativt raskt, som jeg har vært en del av gjennom hele programmet
◾ er ofte alene og møter sjeldent de fra faddergruppa
◾ Gjennomsnittlig.
◾ Spennende og overveldende.
◾ Jeg opplevde at det ble gjort en del for at nye studenter skulle kunne utvikle gode sosiale rammer, men det generelle miljøet er veldig asosialt og ekskluderende.
◾ Vi hadde tre veldig flinke, imøtekommende faddere som hele tiden var tilgjengelige og bidro med det vi måtte ha av spørsmål ol. Etter fadderuka opplevde jeg at 

mange fortsatt var i et slags "nybegynnerstaduim", og ikke var helt klare for å begynne rett på forelesning. Et par "innføringskurs" eller lignende, der vi hadde blitt 
forklart hva som blir vår nye hverdag, om eventuelle utfordringer (eks: mange synes det og det er vanskelig, men ikke gi opp - det blir bedre), og en forklaring 
som kunne ha gitt et slags rød tråd i studieforløpet hadde vært ålreit.

◾ Morsomt med fadderuke hvor jeg fikk nye venner!
◾ Bra! Det var overveldene med såpass mange medstudenter. Savnet litt flere sosiale arrangement den første månden etter fadderuka- det hadde gjort det mye 

lettere å bli kjent med andre tror jeg. Faglig sett var det vanskelig å vite helt hva jeg skulle lære i starten
◾ Mye som skjer første uka, deretter skjer det veldig lite.
◾ Det var koselig den første uka med fadderuke, men jeg har ikke følt det samme fellesskapet siden da.
◾ Fadderuken var som jeg husker veldig bra.
◾ Godt mottatt, sosial faddergruppe
◾ Fin start med fadderuken, der jeg ble kjent med folk fra programmet. Etter fadderuken var det mye nytt og litt vanskelig å å henge med når det gjaldt frister osv.
◾ Følte meg varmt og vennlig tatt imot av både faddere og UiO-ansatte
◾ Supert! bra opplegg hvor man ble kjent med medstudenter. Kunne kanskje ha "blandet" faddergruppene slik at man ikke bare ble utelukkende kjent med de i 

egen faddergruppe.
◾ Det var veldig mye sosialt i starten, men det ble mindre oppmøte på slike arrangementer etterhvert.
◾ veldig sosialt og et stort program.
◾ Var ikke med på fadderuken og fikk derfor problemer med å bli bli kjent med medstudenter. Ellers bra.
◾ Kjempehyggelig og godt opplegg. Men man blir kun kjent med de som er i faddergruppen med mindre man blir med i Eilert.

23,7 %
47,4 %
18,4 %
18,4 %

◾ SOS
◾ Sos1000, svmet1010, sos1003s,
◾ sos2100 - svært spennende team og dyktige forelesere
◾ SOS1000
◾ Kvalitativ metode, SVMET1010
◾ SOS1000
◾ SOS1000, litt oversikt over alt
◾ SOS1000 og valgfag innenfor sosiologi
◾ SOS1000 og SOS1300. Innføring i viktige teoretikere og teorier som er nyttig videre i studiet
◾ SVMET1010 har vært det emnet jeg har likt best, på grunn av den praktiske erfaringen man får gjennom å observere og intervjue til emneoppgavene, og emnet 

ga meg mer innsikt i hvordan jeg kan knytte teorien jeg lærer opp mot empiriske undersøkelser og også dagligdagse ting (da vi hadde sosiale eksperiment i 
starten av seminargangene)

◾ Metodefaget SVMET1010 har vært det mest lærelike gjennom de to semestrene jeg har hatt. Dette er fordi jeg har hatt stor grad av autonomi, og husker mye av 
pensum fordi jeg har brukt det i praksis.

◾ Metode(sos1120 og svmet1010), spesialseringsemner og sos3090
◾ Teorifagene, SOS1000 osv, har jeg hatt stort utbytte av i tillegg til SOS3050 og SOS3090 som er veldig fagspesifikke. JEg likte også godt retorikkfagene i 40-

gruppen jeg tok, de hadde jeg god brukt for
◾ Kvalitativ metode, og SOS1000
◾ Kvalitativ metode - SVMET1010 gjorde at jeg virkelig skjønte hvordan man kunne bruke sosiologien i praksis, samt oppgaveskriving.
◾ SVMET1010 - Kvalitativ metode
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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? *

◾ Klassisk retorikk, fordi det er praktisk rettet.
◾ SOS1003, SOS2001 og SOS1120. Teorifagene har kommet godt med, både i andre fag og i oppgaveskriving. Svært nyttig med innføring i viktige teorier og 

spørsmål i sosiologien. Fikk også mye utbytte av SOS1120, da jeg lærte mye om å tolke statestikk, som har kommet nyttig med i alle andre fag jeg har tatt. Fint 
å forstå tabeller og hvordan analysene er gjort når man leser artikler.

◾ STV2410 og SOS2200, det er gode og praktisk anvendelige fag.
◾ Sos1000. Innføringsemne med mye en skal rekke over. Kan være overveldende med så mye å lære, samtidig så gir det et godt bilde av de ulike retningene man 

kan velge i som sosiolog. Også morro med ulike forelesere - noen bedre og mer engasjerende enn andre.
◾ sosiologiens klassikere og det moderne samfunn, og moderne sosiologisk teori fordi jeg fikk god anledning til å fordype meg i teorier og forelesere var flinke til å 

knytte det opp mot relevante aspekter ved dagens samfunn.
◾ SOS1000, SOS1003s, SOS2700
◾ SOS1000 - innføring i sosiologi. Fikk en større oversikt over hva selve sosiologifaget omhandler
◾ Sos1003 og SVMET1010 Å få både det teoretiske og det mer praktiske, gjorde det lettere å forstå hva sosiologi i det hele tatt er
◾ SOS
◾ EXPHIL03
◾ SOS1000 og EXPHIL03 fordi foreleserne har vært utrolig gode og flinke til å gjøre stoffet relevant.
◾ SOS1000, fikk en god innføring i faget. Har fått mye utbytte av kunnskapen jeg tilegnet meg her senere i studiet.
◾ SOS1000, SOS2100
◾ SOS1000, informasjon om litt av alt
◾ Har hatt godt utbytte av alle emner. Syntes spesielt emnene kvantitativ metode og bachelor oppgave, har gitt meg mye i form av kunnskap om kvantitativ 

metode som jeg syntes er det mest arbeidsrelevante i hele studieløpet
◾ Kvalitativ metode (pågående). Fordi: Emnet er såpass praktisk innrettet at jeg tror jeg får med meg kunnskaper og erfaringer herfra som jeg vil kunne anvende 

direkte når jeg kommer ut i jobb.
◾ sos1000 fordi det var mye i det faget jeg interesserte meg for
◾ Sos1000
◾ sos1000. faget ga meg en relativt grundig innføring i sosiologi og var nyttig, både med tanke på å tilegne meg teoretisk kunnskap og for å kunne reflektere over 

hvilke problemstillinger tar opp.
◾ Svmet1010, liker at faget baserer seg på mer enn en skoleeksamen. De to hjemmeeksamnene har gjort det mer lærerikt underveis.
◾ SOS1003(s), fordi det har gitt mulighet til fordypningen jeg savnet i SOS1000, men har samtidig fått lagt for lite arbeid i det grunnet arbeid med andre emner.
◾ Kvalitativ metode

◾ svmet1010 - uengasjert seminarleder som ikke fulgte opp som han skulle (ga ikke skriftlige tilbakemeldinger som han skulle ihht opplegg, avlyste seminargang 
etter valg i usa uten grunn, ga beskjed på valgnatta, og gjorde intet for å ta denne seminargang igjen) viktig og spennende emne, men at seminarleder var så lite 
proff var en stor nedtur

◾ Exphil03
◾ nei
◾ SOS1000 synes jeg var et veldig krevende fag. Hvertfall i starten.
◾ nej
◾ Kvantitativ. Sikkert nyttig, men ikke i så stor grad som UIO vektlegger det, synes også kvantitativopplegget prioriterer feil.
◾ Exphil: dårlig opplegg og vanskelig å skjønne hva man skal bruke faget til senere. SOS2500: Jeg valgte helt feil fag. Syns faget var veldig vanskelig og ikke 

særlig tilpasset for sosiologistudenter. SOS1120: vanskelig å se hva man skal bruke faget til og veldig dårlig lærebok med håpløse eksempler.
◾ Jeg synes SOS1003s var ganske tungt, og tror jeg fikk lite utbytte av det. Det kan være fordi jeg synes at seminarene i det emnet ga meg lite. Vi brukte lang tid 

på å skrive oppgaver, men jeg skulle heller likt å diskutere teoriene man lærer for å forstå de bedre.
◾ EXPHIL and EXFAC legger til unødvendig mye stress i en allerede stressende studiehverdag.
◾ Sos3050, lite nytt, burde heller gi sos3090 20 studiepoeng
◾ Jeg har hatt veldig lite utbytte av kvantitativ metode. Opplegget der bryter helt med undervisningsstrukturen i samtlige andre fag og det er veldig vanskelig å 

oppleve noen praktisk nytte av det man lærer her. Det er åpenbart et veldig viktig fag, men måten det undervises på, litteraturen, eksamensformen, alt er for 
teoretisk og lite praktisk rettet og dermed lite tilgjengelig for den gjense sosiologistudent, vil jeg mene.

◾ Kvantitativ metode, SOS1300s,
◾ Nei, fordi alle emnene har gitt meg et innblikk i tanker om forholdet mellom teori og praksis. Savner likevel at en del av fagene er mer nytteorientert.
◾ SOS1000, exphil. SOS1000 gir fint innblikk i alle ulike områder på sosiologien, men man får lite innblikk i hvert tema. Har brukt faget lite senere. Exphil føltes lite 

relevant for studiet, men var interessant likevel.
◾ SOS1003S - Godt å kunne om det grunnleggende i sosiologi og om teorierikerne. Men kunne vært en del av SOS1000 for å aktualisere stoffet mer.
◾ Nei.
◾ nei, har hatt utbytte av alle.
◾ SOS2001, enkelte forelesere var bare ikke flinke nok til å forelese, og de fleste av forelesningene var kjedelige sammenlignet med eldre forelesninger og 

pensum.
◾ SOS1120. Vanskelig fag hvor jeg føler jeg ikke kommer noe vei og egentlig ikke har bruk for videre i livet.
◾ Nei
◾ SOS1000
◾ SOS1003S SVEXFAC og SVMET1010. Foreleserne står rett opp og ned mens de leser av notatene sine. Ikke noe er mer kjedelig enn å høre på en masse 

fakta. Gjør forelesningene mer relevant til dagens samfunn.
◾ Kvantitativ metode. Er i utgangspunktet svak i matematikk og synes ikke at undervisning er tilstrekkelig. Skulle ønske det var flere muligheter til å få hjelp 

utenom forelesninger og seminarer.
◾ SOS2001. Emnet var uoversiktelig lagt opp da jeg hadde det
◾ SOS1003, mye pensum, vanskelige tekster, så det har vært vansklig å holde med
◾ Exphil har ikke gitt meg noe til det studieløpet jeg har lagt for meg, fordi emnet oppleves som utdatert, tungt og unødvendig som et obligatorisk emne.
◾ sos1003 fordi jeg ikke har lest pensum underveis. Har ikke hatt mye motivasjon eller tid til det faget, da jeg heller har fokusert på exphil og svmet1010 oppgaver.
◾ Exphil, veldig generelt fag og er det nødvendig for min bachelor?

◾ vv
◾ Greit nok, men viktig med et lignende opplegg. Kanskje ikke nødvendig med opponeringsopplegg, det fikk jeg lite utbytte av (men gjerne tilbakemelding fra 

seminarleder)
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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? *

◾ Klassisk retorikk, fordi det er praktisk rettet.
◾ SOS1003, SOS2001 og SOS1120. Teorifagene har kommet godt med, både i andre fag og i oppgaveskriving. Svært nyttig med innføring i viktige teorier og 

spørsmål i sosiologien. Fikk også mye utbytte av SOS1120, da jeg lærte mye om å tolke statestikk, som har kommet nyttig med i alle andre fag jeg har tatt. Fint 
å forstå tabeller og hvordan analysene er gjort når man leser artikler.

◾ STV2410 og SOS2200, det er gode og praktisk anvendelige fag.
◾ Sos1000. Innføringsemne med mye en skal rekke over. Kan være overveldende med så mye å lære, samtidig så gir det et godt bilde av de ulike retningene man 

kan velge i som sosiolog. Også morro med ulike forelesere - noen bedre og mer engasjerende enn andre.
◾ sosiologiens klassikere og det moderne samfunn, og moderne sosiologisk teori fordi jeg fikk god anledning til å fordype meg i teorier og forelesere var flinke til å 

knytte det opp mot relevante aspekter ved dagens samfunn.
◾ SOS1000, SOS1003s, SOS2700
◾ SOS1000 - innføring i sosiologi. Fikk en større oversikt over hva selve sosiologifaget omhandler
◾ Sos1003 og SVMET1010 Å få både det teoretiske og det mer praktiske, gjorde det lettere å forstå hva sosiologi i det hele tatt er
◾ SOS
◾ EXPHIL03
◾ SOS1000 og EXPHIL03 fordi foreleserne har vært utrolig gode og flinke til å gjøre stoffet relevant.
◾ SOS1000, fikk en god innføring i faget. Har fått mye utbytte av kunnskapen jeg tilegnet meg her senere i studiet.
◾ SOS1000, SOS2100
◾ SOS1000, informasjon om litt av alt
◾ Har hatt godt utbytte av alle emner. Syntes spesielt emnene kvantitativ metode og bachelor oppgave, har gitt meg mye i form av kunnskap om kvantitativ 

metode som jeg syntes er det mest arbeidsrelevante i hele studieløpet
◾ Kvalitativ metode (pågående). Fordi: Emnet er såpass praktisk innrettet at jeg tror jeg får med meg kunnskaper og erfaringer herfra som jeg vil kunne anvende 

direkte når jeg kommer ut i jobb.
◾ sos1000 fordi det var mye i det faget jeg interesserte meg for
◾ Sos1000
◾ sos1000. faget ga meg en relativt grundig innføring i sosiologi og var nyttig, både med tanke på å tilegne meg teoretisk kunnskap og for å kunne reflektere over 

hvilke problemstillinger tar opp.
◾ Svmet1010, liker at faget baserer seg på mer enn en skoleeksamen. De to hjemmeeksamnene har gjort det mer lærerikt underveis.
◾ SOS1003(s), fordi det har gitt mulighet til fordypningen jeg savnet i SOS1000, men har samtidig fått lagt for lite arbeid i det grunnet arbeid med andre emner.
◾ Kvalitativ metode

◾ svmet1010 - uengasjert seminarleder som ikke fulgte opp som han skulle (ga ikke skriftlige tilbakemeldinger som han skulle ihht opplegg, avlyste seminargang 
etter valg i usa uten grunn, ga beskjed på valgnatta, og gjorde intet for å ta denne seminargang igjen) viktig og spennende emne, men at seminarleder var så lite 
proff var en stor nedtur

◾ Exphil03
◾ nei
◾ SOS1000 synes jeg var et veldig krevende fag. Hvertfall i starten.
◾ nej
◾ Kvantitativ. Sikkert nyttig, men ikke i så stor grad som UIO vektlegger det, synes også kvantitativopplegget prioriterer feil.
◾ Exphil: dårlig opplegg og vanskelig å skjønne hva man skal bruke faget til senere. SOS2500: Jeg valgte helt feil fag. Syns faget var veldig vanskelig og ikke 

særlig tilpasset for sosiologistudenter. SOS1120: vanskelig å se hva man skal bruke faget til og veldig dårlig lærebok med håpløse eksempler.
◾ Jeg synes SOS1003s var ganske tungt, og tror jeg fikk lite utbytte av det. Det kan være fordi jeg synes at seminarene i det emnet ga meg lite. Vi brukte lang tid 

på å skrive oppgaver, men jeg skulle heller likt å diskutere teoriene man lærer for å forstå de bedre.
◾ EXPHIL and EXFAC legger til unødvendig mye stress i en allerede stressende studiehverdag.
◾ Sos3050, lite nytt, burde heller gi sos3090 20 studiepoeng
◾ Jeg har hatt veldig lite utbytte av kvantitativ metode. Opplegget der bryter helt med undervisningsstrukturen i samtlige andre fag og det er veldig vanskelig å 

oppleve noen praktisk nytte av det man lærer her. Det er åpenbart et veldig viktig fag, men måten det undervises på, litteraturen, eksamensformen, alt er for 
teoretisk og lite praktisk rettet og dermed lite tilgjengelig for den gjense sosiologistudent, vil jeg mene.

◾ Kvantitativ metode, SOS1300s,
◾ Nei, fordi alle emnene har gitt meg et innblikk i tanker om forholdet mellom teori og praksis. Savner likevel at en del av fagene er mer nytteorientert.
◾ SOS1000, exphil. SOS1000 gir fint innblikk i alle ulike områder på sosiologien, men man får lite innblikk i hvert tema. Har brukt faget lite senere. Exphil føltes lite 

relevant for studiet, men var interessant likevel.
◾ SOS1003S - Godt å kunne om det grunnleggende i sosiologi og om teorierikerne. Men kunne vært en del av SOS1000 for å aktualisere stoffet mer.
◾ Nei.
◾ nei, har hatt utbytte av alle.
◾ SOS2001, enkelte forelesere var bare ikke flinke nok til å forelese, og de fleste av forelesningene var kjedelige sammenlignet med eldre forelesninger og 

pensum.
◾ SOS1120. Vanskelig fag hvor jeg føler jeg ikke kommer noe vei og egentlig ikke har bruk for videre i livet.
◾ Nei
◾ SOS1000
◾ SOS1003S SVEXFAC og SVMET1010. Foreleserne står rett opp og ned mens de leser av notatene sine. Ikke noe er mer kjedelig enn å høre på en masse 

fakta. Gjør forelesningene mer relevant til dagens samfunn.
◾ Kvantitativ metode. Er i utgangspunktet svak i matematikk og synes ikke at undervisning er tilstrekkelig. Skulle ønske det var flere muligheter til å få hjelp 

utenom forelesninger og seminarer.
◾ SOS2001. Emnet var uoversiktelig lagt opp da jeg hadde det
◾ SOS1003, mye pensum, vanskelige tekster, så det har vært vansklig å holde med
◾ Exphil har ikke gitt meg noe til det studieløpet jeg har lagt for meg, fordi emnet oppleves som utdatert, tungt og unødvendig som et obligatorisk emne.
◾ sos1003 fordi jeg ikke har lest pensum underveis. Har ikke hatt mye motivasjon eller tid til det faget, da jeg heller har fokusert på exphil og svmet1010 oppgaver.
◾ Exphil, veldig generelt fag og er det nødvendig for min bachelor?

◾ vv
◾ Greit nok, men viktig med et lignende opplegg. Kanskje ikke nødvendig med opponeringsopplegg, det fikk jeg lite utbytte av (men gjerne tilbakemelding fra 

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

◾ Ustrukturert, spesielt de unge seminarlederene bærer jevnt over preg av lite lyst til å undervise, vil heller forske, kunne trengt et kurs i pedagogikk alle som en. 
Bedre om man evaluerte de enkelte seminarledere, da hadde de forhåpentligvis skjerpet seg. Jeg undres over hvilken opplæring de faktisk får? den er i alle fall 
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Hvilke temaer i sosiologi kunne du tenke deg å fordype deg i og hvorfor?

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 8

Jeg kunne tenkte meg mer organisert undervisning i form av seminarer 17

Jeg kunne tenke meg å ha bedre muligheter for egenstudier 6

Jeg synes det er en god blanding av organisert undervisning og egenstudier 16

Vet ikke/ingen mening 0

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

Svar Antall Prosent

I svært stor grad 2

I stor grad 22

I noen grad 8

I liten grad 4

Ikke i det hele tatt 1

Vet ikke/ har ingen mening 1

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

◾ Sosiologi i praksis: metode og anvendelse + Hverdagssosiologi: hvordan forholde seg til institusjoner og bedrifter.
◾ Mer kommunikasjonsrelaterte emner?
◾ Ikke som jeg vet om.
◾ Så at trendanalyse en gang var et emne. Det virka interessant!
◾ Vet ikke
◾ vet ikke
◾ Kultur- og kunstsosiologi og et emne om rasisme. Også rettssosiologi på bachelornivå. Savner også et emne om utdanningssosiologi og et emne knyttet til 

globalisering og utvikling i utviklingsland.
◾ Emner rettet mer mot politisk sosiologi
◾ Kultur og avvik
◾ Kanskje enda mer om kvantitativ metode, slik som et stata kurs eller lignenede. Vi lærte mye om metoden i praksis, men jeg merker det er vanskelig å anvende 

på bachelor oppgave. Burde innføres et emne hvor man faktisk lærer å anvende kvantitativ metode. Innenfor dette eventuelle kurset hadde det også vært fint 
med innføring i excel.

◾ Sosiolingvistikk - språksosiologi

◾ Ulikhet. Fordi det er viktig å belyse og veldig relevant for samfunnet vi lever i. Også synes jeg det er veldig spennende
◾ Klasse - alltid aktuelt, med økende forskjeller. Flinke forskere her påpp UiO. Familiesosiologi. politisk sosiologi - stemmeadferd spennende, spes med tanke på 

USAvalget. Miljøsosiologi - forhold seg til miljøproblemer- og katastrofer, hva vi som forbrukere gjør, veldig aktuelt
◾ sosiologisk teori fordi jeg er opptatt av søken etter sannhet heller en en intrumentell tilnærming til utdanning
◾ Mer om diskursanalys som metod i sociologisk forskning. Teman som makt, kultur samt socialpsykologi i de områder där den rymmer sociologin. 

Organisationssociologi.
◾ Kriminalitet.
◾ Sosial ulikhet, klasse og kjønn. Syns dette et spennede temaer som interesserer meg.
◾ Som nevnt over, musikksosiologi hadde vært veldig kult. Musikken følger oss overalt, har mye med identitet å gjøre, kan gjenspeile samfunnsutfordringer, og 

lignende.
◾ Minoriteter og psykologi
◾ Utdanning fordi det forklarer ulikhet og er en sentral institusjon
◾ Gjerne mer teori, kjønn, maktstrukturer
◾ Jeg kunne tenke meg å fordype meg i organisasjonssosiologien. Ønsker å tilegne meg kunnskap om flere ulike typer organisasjoner - ikke bare formelle 

arbeidsorganisasjoner. Temaet er veldig interessant, og jeg mener at det er et for lite fokus på organisering i sivilsamfunn i norsk sosiologi.
◾ Ulikhet, kultur, klasse (mye av dette gjennomgås)
◾ Moderne sosialteori, fordi et moderne samfunn krever en moderne sosiologi.
◾ miljøutfordringer. synes dette aspektet er spennende å studere da det kan gi en global forståelse av menneskers holdninger overfor et dilemma. Høres 

spennende ut å studere ut i fra et sosiologisk perspektiv.
◾ Organisasjon/kommunikasjon - Fordi jeg ønsker å jobbe med og undersøke hvordan organisasjoner er satt sammen/fungerer og hvordan de kan effektiviseres
◾ Litt usikker på mulighetene.
◾ Jeg er interessert i fenomener som "no platforming" som så utbredte er i USA, men som også begynner å vise seg i de nordiske land.
◾ Klasse og ulikhet, fordi det er utrolig spennende! Pensum så også veldig spennende ut, i tillegg til at det emnet var relevant for BA-oppgaven min, men synd at 

jeg ikke fikk kommet inn, der burte bachelor studenter vært på første rekke.
◾ Kulturanalyse og diskurs- det virke veldig tungt men gøy
◾ Organisasjon
◾ Kriminalitet og rus. Synes dette er spennende ettersom at jeg lurer på hvorfor noen ender opp med å bega kriminelle handlinger.
◾ Sosial ulikhet. Synes det er et veldig spennende fagfelt og mener at sosial ulikhet er svært viktig for å forstå og betinger sosiale, politiske og økonomiske 

prosesser i samfunnet
◾ Er fortsatt litt usikker
◾ Ulikhet, da jeg syntes dette er kjempe interessant. Men har bestemt meg for å søke OLA, så da blir det organisasjon, ledelse og arbeid
◾ Kultur eller kriminologi/jus, fordi dette er områder jeg kunne tenke meg å arbeide innenfor - enten journalistyrke eller organisasjoner som jobber med 

kvinnerettigheter, menneskerettigheter
◾ Kriminologi, fordi jeg er interessert i utsatte grupper i samfunnet
◾ Kriminalitet. Den ene forelesningen og pensum var veldig spennende, men hadde lite om det
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◾ Jeg er interessert i fenomener som "no platforming" som så utbredte er i USA, men som også begynner å vise seg i de nordiske land.
◾ Klasse og ulikhet, fordi det er utrolig spennende! Pensum så også veldig spennende ut, i tillegg til at det emnet var relevant for BA-oppgaven min, men synd at 

jeg ikke fikk kommet inn, der burte bachelor studenter vært på første rekke.
◾ Kulturanalyse og diskurs- det virke veldig tungt men gøy
◾ Organisasjon
◾ Kriminalitet og rus. Synes dette er spennende ettersom at jeg lurer på hvorfor noen ender opp med å bega kriminelle handlinger.
◾ Sosial ulikhet. Synes det er et veldig spennende fagfelt og mener at sosial ulikhet er svært viktig for å forstå og betinger sosiale, politiske og økonomiske 

prosesser i samfunnet
◾ Er fortsatt litt usikker
◾ Ulikhet, da jeg syntes dette er kjempe interessant. Men har bestemt meg for å søke OLA, så da blir det organisasjon, ledelse og arbeid
◾ Kultur eller kriminologi/jus, fordi dette er områder jeg kunne tenke meg å arbeide innenfor - enten journalistyrke eller organisasjoner som jobber med 

kvinnerettigheter, menneskerettigheter
◾ Kriminologi, fordi jeg er interessert i utsatte grupper i samfunnet
◾ Kriminalitet. Den ene forelesningen og pensum var veldig spennende, men hadde lite om det

21,1 %
44,7 %
15,8 %
42,1 %
0 %

5,3 %
57,9 %
21,1 %
10,5 %
2,6 %
2,6 %
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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 11

Vi har for mange innleveringer 7

Vi har for mange skoleeksamener 10

Jeg opplever at vurderingsformene gjør at jeg kan jobbe jevnt med fagene 7

Jeg savner mer valgfrihet mht. valg av vurderingsform 15

Vet ikke/ har ingen mening 1

Kan du utdype dette nærmere?

◾ sentralisering av informasjon
◾ Jeg vet ikke helt hvor jeg skal lete etter ting. Nettsiden til UiO kan være uoversiktlig.
◾ Bedre informasjon på emnesidene, oppdateringer når noe er endret. edre infromasjon fra seminarleder/foreleser når noe er avlyst/endret
◾ Forelesere/informanter kunne gått tydeligere gjennom tips for å lese, hva som er mest aktuelt per forelesning. Informasjon om eksamen tidligere i semesteret.
◾ Som allerede skrevet: En slags leder som kan gi oss en rød tråd i studieløpet. Som kan informere om at "det betyr det, og da er det viktig å gjøre det".
◾ At forelesere og ledere blir flinkere på å legge ut informasjon i god tid.
◾ Varsler med frister og informasjon på mobil (SMS)
◾ Kunne tenke meg litt mer informasjon direkte formidlet av veiledere eller liknende spesielt om emnevalg som vi må foreta i løpet av bachelorgraden.

◾ Kanskje med en praksisperiode? Jeg vet ikke helt hva yrkesmulighetene er når jeg gikk sosiologi, og det var flere som nevnte dette
◾ ingen formening
◾ Føler ingen av emnene har vist hva arbeidslivet innebærer.
◾ Vi kunne gjerne hatt mer praksisrettet arbeid, sett på muligheten for praksisplasser o.l. Å samarbeide med aktører i arbeidsmarkedet høres bra ut, kanskje dette 

samarbeidet kunne vært en valgmulighet i metodeemner for å få se hvordan man skal bruke det i praksis i arbeidslivet.
◾ Jeg er i andre semester, så jeg har ikke hatt kontakt med arbeidslivet gjennom universitetet.
◾ Nei, har ikke behov for yrkesrelevans
◾ Få emner som kan brukes mer aktivt i yrekslivet. Mange av fagene får man ikke brukt direkte i arbeidslivet
◾ Gi sosiologer fra andre sider av samfunnet enn universitetet en del av undervisningen. Da får man nærkontakt med arbeidslivet i undervisningen
◾ muligens sette opp et par ekstra forelesninger for å invitere folk fra yrkeslivet. spesielt interessant ville det vært å høre fra deres erfaring i yrkeslivet liknet til det 

aktuelle temaet fra pensum vi har om. På den måten får man en lettere forståelse av akkurat dette temaet er relevant for yrkeslivet.
◾ Kunne man spesifisert hvilke sosiologiske emner sosiologer i arbeid bruker i arbeidet sitt?
◾ Utplassering.
◾ vet ikke
◾ Flere sosiologer som jobber på ulike arbeidsplasser burde ha forelesninger for å fortelle mer hva man faktisk kan jobbe som og knytte kontakter med.
◾ Opplyse arbeidsmarkedet om relevansen av sosiologi. Blir nesten alltid møtt med spørsmål om hva sosiologi er
◾ Gode ideer er nevnt her synes jeg. Opplegget med skygg en sosiolog kunne kanskje bli arrangert noe oftere med størst mulig bredde av yrkesposisjoner.
◾ Mer praksis. Kanskje få et innblikk i arbeidslivet ved å besøke en arbeidsplass eller får kontakt med noen som har studert sosiologi og nå jobber med det. Flere 

hjemmeoppgaver som er relevant til det man kan jobbe med senere, fremfor kun en teori basert eksamen på skolen.

28,9 %
18,4 %
26,3 %
18,4 %
39,5 %
2,6 %

◾ flere obligatoriske øvinger gjennom semesteret på alle fag er ønskelig, da lærer man mest. det i kombinasjon med innleveringer og kort skoleeksamen hadde 
vært ønskelig for å unngå skippertak jevnt press gjennom hele semesteret med obl oppmøte og arbeidskrav er bra.

◾ Unødvendig å skrive oppgaver når det ikke har noen innvirkning på karakteren
◾ seminarundervisning er lagt opp til at du skriver om det å jobbe med studiene istedenfor å jobbe med studiene. Dette spørsmålet har ingen alternativ for "jeg 

savner å ha mindre valgfrihet" - the paradox of choice - individet får nok ansvar som det er i moderniteten
◾ Fint med både innleveringer og skoleeksamen.
◾ I kurser som SOS1000 är ett gott betyg på skolexamen beroende av ett visst mått av tur. Kursen är helt enkelt för stor för att man ska kunna tilgodogöra sig 

ALLT som är viktigt i den. Ett gott betyg kan därför avgöras hurvida en har fått "rätt" fråga eller inte. Därför borde i så fall också en värdering av 
inlämningsuppgiften på seminariet tillsammans med skolexamen utgöra grundlaget för det slutgiltliga betyget i kursen.

◾ Jeg synes at skoleeksamen er en dårlig måte å få vist hva man kan på, det er nok få arbeidsgivere som krever at man skal sitte i x antall timer uten hjelpemidler 
og skape et stykke arbeid. Skoleeksamen er i alle fall dårlig om det er den eneste vurderingsformen i emnene, og bør isåfall være bare en kort skoleeksamen for 
å forsikre seg om at studentene har oversikt over pensum - men ikke være den avgjørende faktoren. På innleveringer skulle jeg ønske man fikk tilbakemeldinger 
på arbeidet, istedenfor bare godkjent eller bare bokstavkarakter.

◾ Skoleeksamenene i sosiologi er 6 timer lange, er dette nødvendig? Spesielt i fag med 10 studiepoeng?
◾ Skoleeksamen er arkaisk. Å skulle sitte å huske årstall og navn kan da ikke være av relevans for å bli en god sosiolog. Det må da være den analytiske evnen, 

selvstendigheten, som er viktig å kultivere hos en sosiologistuden
◾ vil gjerne ha andre vurderingsformer enn skoleeksamen
◾ Jeg mener at skoleeksamen er en svært dårlig vurderingsform hvor de færreste får vist hva de faktisk kan. Flere hjemmeeksamener er en mulighet.
◾ Jeg føler at jeg lærer mye i løp av semesteret men at det ikke blir tydeliggjort under eksamen, om vi kunne hatt større valgmulighet om vurderingsform kunne vi 

selv vist hva vi kan - mer enn hva vi husker.
◾ Jeg opplever at jeg får vist hva jeg kan utifra hva som kan gjøres innenfor innleveringens grenser.
◾ Så lenge man kan jobbe strukturert er det ikke noen problemer ved å ha skoleeksamen. Innleveringer er også en fin måte å lære på, men kunne godt fått utdelt 

problemstillinger istedet for å bruke masse tid på å finne frem til en god problemstilling.
◾ Det er hverken for mye eller for lite arbeid i de forskjellige fagene.
◾ Det hadde vært fint med flere mindre skriveoppgaver, eller andre vurderingsformer i løpet av semesteret.
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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 8

Delvis enig 27

Verken enig eller uenig 1

Delvis uenig 2

Helt uenig 0

Vet ikke/ingen mening 0

Arbeidsbelastning
Hvordan opplever du den samlede arbeidsmengden i programmet? *

Svar Antall Prosent

Altfor krevende 1

Krevende 16

Passelig 17

Lett 5

For lett 0

Vet ikke/ingen mening 1

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

Svar Antall Prosent

Mer enn 40 timer 3

30-39 timer 12

20-29 timer 16

10-19 timer 9

Mindre enn 10 timer 1

Læringsressurser og læringsmiljø
Trives du på studiet? *

Svar Antall Prosent

Ja 12

Stort sett 15

Både og 10

I liten grad 0

Nei 2

Vet ikke/ingen mening 0

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

Svar Antall Prosent

◾ TESTING
◾ I noen fag gjør vurderingsformene det mulig for meg å jobbe jevnt med fagene, mens i andre fag får man lite eller ingen tilbakemelding underveis og den eneste 

vurderingsformen er den avsluttende eksamenen.
◾ Alle innleveringer og eksamer skal leveres samtidig.
◾ Jeg får personlig mye mer utbytte av å fordype meg i et tema og skrive en semesteroppgave. Skoleeksamnene bør beholdes, men synes at alle oppgaver man 

skriver bør telle på den endelige karakteren man får i emnet.
◾ Fin fordeling mellom innleveringer og eksamen. Kunne muligens vært flere vurderingsformer/flere mindre innleveringer, så vurderingsgrunnlaget er bredere
◾ For mange innleveringer samtidig. Og de som ikke karaktersettes elelr har betydning for karakter vektlegges i like stor grad som de som er viktig for karakter.
◾ Kunne gjerne hatt flere vurderinger
◾ Dette semesteret har jeg hatt tre innleveringer med vurdering i form av karakter, i tillegg til en innlevering uten vurdering overhodet - og i tillegg kommer 

skoleeksamener i hvert av fagene. Det har blitt noe i overkant mye å arbeide grundig med.
◾ Likevel skulle det gjerne vært noe som gjorde at man måtte jobbe jevnere. Har ikke noen forslag, men jeg opplever at både jeg og medstudenter bruker lite tid 

på skole de første mnd, og får en megastor jobb foran oss i eksamensperioden.
◾ På Exphil måtte jeg ha skoleeksamen pga jeg ikke tok seminarvarianten i sammenligning med de som kun hadde en test og en oppgave. Dette kun fordi jeg 

spiller fotball på toppnivå, og jeg føler det er lettere å jobbe hjemme enn å ha en dag jeg må prestere på skoleeksamen
◾ liker at det er innleveringer i tillegg til eksamen som teller på sluttkarakteren.
◾ Jeg mener jeg får vist mer hva jeg kan under arbeid med hjemmeeksamen, slik som svemet1010 og exfac. Når det karakteren kun baseres på en skoleeksamen 

kan man være uheldig med dagsformen, man kan lettere misforstå oppgaven og ha uflaks. Noe som kan gi dårlig resultat selv om man har den nødvendige 
kunnskapen til et nedre resultat.

◾ En sekstimers-eksamen i SOS1000 fungerte dårlig i et fag som er på 20 stp. En kombinasjon av innlevering/eksamen hadde vært lurt.

21,1 %
71,1 %
2,6 %
5,3 %
0 %
0 %

2,6 %
42,1 %
44,7 %
13,2 %
0 %
2,6 %

7,9 %
31,6 %
42,1 %
23,7 %
2,6 %

31,6 %
39,5 %
26,3 %
0 %
5,3 %
0 %
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Svar Antall Prosent

Ja 11

Delvis 17

Nei 9

Vet ikke/ingen mening 2

De som underviser på seminarene? *
Svar Antall Prosent

Ja 22

Delvis 14

Nei 2

Vet ikke/ingen mening 0

Medstudenter? *
Svar Antall Prosent

Ja 16

Delvis 13

Nei 10

Vet ikke/ingen mening 0

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

Ja 21

Nei 17

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 18

Jeg vil ut i arbeidslivet 8

Vet ikke 13

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 1

Jeg hadde en ganske god ide om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 5

Jeg hadde noen generelle tanker om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 17

Jeg hadde få tanker om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 7

Jeg visste ikke hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 12

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

28,9 %
44,7 %
23,7 %
5,3 %

57,9 %
36,8 %
5,3 %
0 %

42,1 %
34,2 %
26,3 %
0 %

55,3 %
44,7 %

47,4 %
21,1 %
34,2 %

◾ Sosiologi. Rettssosiologi.
◾ master i sosiologi, hvis jeg har råd
◾ Jag vill gärna fortsätta med sociologin. Senare jobba politiskt. Gärna för fackförbundet SAC syndikalisterna, i Sverige.
◾ Ser ingen muligheter for å få jobbe med noe innenfor sosiologi kun med en bachelor, så jeg skal studere noe annet.
◾ Tenker å jobbe et år etter jeg er ferdig med bachelor og så ta en master senere. Vil helst ta master i utlandet, gjerne København.
◾ Mastergrad i sosiologi
◾ har ikke bestemt ennå
◾ Jeg ønsker å jobbe litt i en frivillig organisasjon før jeg begynner på master. Foreløpig er det OLA-masteren som frister mest.
◾ Ikke en konkret plan enda.
◾ Mastergrad, men ikke i sosiologi
◾ Jeg vil ta en master enten i sosiologi ved UiO eller media og samfunn ved et engelsk universitet. Men en mastergrad i sosiologi blir det nok.
◾ Om jeg finner noe som kan være av interesse er jeg veldig interessert i en mastergrad, men akkurat nå vet jeg ikke/har jeg ikke satt meg inn i mulighetene som 

finnes.
◾ jobb som lærer, eller bare jobbe hvor som helst i et år før jeg tar master.
◾ Jeg har ikke nødvendigs nødt til å fortsette med en mastergrad, men jeg vil gjerne fortsette å studere andre fag etter en bachelor i sosiologi.
◾ Bytte studie
◾ Jeg skal begynne på juss.
◾ Tenker å ta en bachelor i statsvitenskap over kortere tid da jeg har flere statsvitenskapelige fag, deretter master i statsvitenskap.
◾ OLA-master
◾ mulig jeg skal over til et annet studieprogram.

2,6 %
13,2 %
44,7 %
18,4 %
31,6 %
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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 11

Vi har for mange innleveringer 7

Vi har for mange skoleeksamener 10

Jeg opplever at vurderingsformene gjør at jeg kan jobbe jevnt med fagene 7

Jeg savner mer valgfrihet mht. valg av vurderingsform 15

Vet ikke/ har ingen mening 1

Kan du utdype dette nærmere?

◾ sentralisering av informasjon
◾ Jeg vet ikke helt hvor jeg skal lete etter ting. Nettsiden til UiO kan være uoversiktlig.
◾ Bedre informasjon på emnesidene, oppdateringer når noe er endret. edre infromasjon fra seminarleder/foreleser når noe er avlyst/endret
◾ Forelesere/informanter kunne gått tydeligere gjennom tips for å lese, hva som er mest aktuelt per forelesning. Informasjon om eksamen tidligere i semesteret.
◾ Som allerede skrevet: En slags leder som kan gi oss en rød tråd i studieløpet. Som kan informere om at "det betyr det, og da er det viktig å gjøre det".
◾ At forelesere og ledere blir flinkere på å legge ut informasjon i god tid.
◾ Varsler med frister og informasjon på mobil (SMS)
◾ Kunne tenke meg litt mer informasjon direkte formidlet av veiledere eller liknende spesielt om emnevalg som vi må foreta i løpet av bachelorgraden.

◾ Kanskje med en praksisperiode? Jeg vet ikke helt hva yrkesmulighetene er når jeg gikk sosiologi, og det var flere som nevnte dette
◾ ingen formening
◾ Føler ingen av emnene har vist hva arbeidslivet innebærer.
◾ Vi kunne gjerne hatt mer praksisrettet arbeid, sett på muligheten for praksisplasser o.l. Å samarbeide med aktører i arbeidsmarkedet høres bra ut, kanskje dette 

samarbeidet kunne vært en valgmulighet i metodeemner for å få se hvordan man skal bruke det i praksis i arbeidslivet.
◾ Jeg er i andre semester, så jeg har ikke hatt kontakt med arbeidslivet gjennom universitetet.
◾ Nei, har ikke behov for yrkesrelevans
◾ Få emner som kan brukes mer aktivt i yrekslivet. Mange av fagene får man ikke brukt direkte i arbeidslivet
◾ Gi sosiologer fra andre sider av samfunnet enn universitetet en del av undervisningen. Da får man nærkontakt med arbeidslivet i undervisningen
◾ muligens sette opp et par ekstra forelesninger for å invitere folk fra yrkeslivet. spesielt interessant ville det vært å høre fra deres erfaring i yrkeslivet liknet til det 

aktuelle temaet fra pensum vi har om. På den måten får man en lettere forståelse av akkurat dette temaet er relevant for yrkeslivet.
◾ Kunne man spesifisert hvilke sosiologiske emner sosiologer i arbeid bruker i arbeidet sitt?
◾ Utplassering.
◾ vet ikke
◾ Flere sosiologer som jobber på ulike arbeidsplasser burde ha forelesninger for å fortelle mer hva man faktisk kan jobbe som og knytte kontakter med.
◾ Opplyse arbeidsmarkedet om relevansen av sosiologi. Blir nesten alltid møtt med spørsmål om hva sosiologi er
◾ Gode ideer er nevnt her synes jeg. Opplegget med skygg en sosiolog kunne kanskje bli arrangert noe oftere med størst mulig bredde av yrkesposisjoner.
◾ Mer praksis. Kanskje få et innblikk i arbeidslivet ved å besøke en arbeidsplass eller får kontakt med noen som har studert sosiologi og nå jobber med det. Flere 

hjemmeoppgaver som er relevant til det man kan jobbe med senere, fremfor kun en teori basert eksamen på skolen.

28,9 %
18,4 %
26,3 %
18,4 %
39,5 %
2,6 %

◾ flere obligatoriske øvinger gjennom semesteret på alle fag er ønskelig, da lærer man mest. det i kombinasjon med innleveringer og kort skoleeksamen hadde 
vært ønskelig for å unngå skippertak jevnt press gjennom hele semesteret med obl oppmøte og arbeidskrav er bra.

◾ Unødvendig å skrive oppgaver når det ikke har noen innvirkning på karakteren
◾ seminarundervisning er lagt opp til at du skriver om det å jobbe med studiene istedenfor å jobbe med studiene. Dette spørsmålet har ingen alternativ for "jeg 

savner å ha mindre valgfrihet" - the paradox of choice - individet får nok ansvar som det er i moderniteten
◾ Fint med både innleveringer og skoleeksamen.
◾ I kurser som SOS1000 är ett gott betyg på skolexamen beroende av ett visst mått av tur. Kursen är helt enkelt för stor för att man ska kunna tilgodogöra sig 

ALLT som är viktigt i den. Ett gott betyg kan därför avgöras hurvida en har fått "rätt" fråga eller inte. Därför borde i så fall också en värdering av 
inlämningsuppgiften på seminariet tillsammans med skolexamen utgöra grundlaget för det slutgiltliga betyget i kursen.

◾ Jeg synes at skoleeksamen er en dårlig måte å få vist hva man kan på, det er nok få arbeidsgivere som krever at man skal sitte i x antall timer uten hjelpemidler 
og skape et stykke arbeid. Skoleeksamen er i alle fall dårlig om det er den eneste vurderingsformen i emnene, og bør isåfall være bare en kort skoleeksamen for 
å forsikre seg om at studentene har oversikt over pensum - men ikke være den avgjørende faktoren. På innleveringer skulle jeg ønske man fikk tilbakemeldinger 
på arbeidet, istedenfor bare godkjent eller bare bokstavkarakter.

◾ Skoleeksamenene i sosiologi er 6 timer lange, er dette nødvendig? Spesielt i fag med 10 studiepoeng?
◾ Skoleeksamen er arkaisk. Å skulle sitte å huske årstall og navn kan da ikke være av relevans for å bli en god sosiolog. Det må da være den analytiske evnen, 

selvstendigheten, som er viktig å kultivere hos en sosiologistuden
◾ vil gjerne ha andre vurderingsformer enn skoleeksamen
◾ Jeg mener at skoleeksamen er en svært dårlig vurderingsform hvor de færreste får vist hva de faktisk kan. Flere hjemmeeksamener er en mulighet.
◾ Jeg føler at jeg lærer mye i løp av semesteret men at det ikke blir tydeliggjort under eksamen, om vi kunne hatt større valgmulighet om vurderingsform kunne vi 

selv vist hva vi kan - mer enn hva vi husker.
◾ Jeg opplever at jeg får vist hva jeg kan utifra hva som kan gjøres innenfor innleveringens grenser.
◾ Så lenge man kan jobbe strukturert er det ikke noen problemer ved å ha skoleeksamen. Innleveringer er også en fin måte å lære på, men kunne godt fått utdelt 

problemstillinger istedet for å bruke masse tid på å finne frem til en god problemstilling.
◾ Det er hverken for mye eller for lite arbeid i de forskjellige fagene.
◾ Det hadde vært fint med flere mindre skriveoppgaver, eller andre vurderingsformer i løpet av semesteret.
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Svar Antall Prosent

Ja 11

Delvis 17

Nei 9

Vet ikke/ingen mening 2

De som underviser på seminarene? *
Svar Antall Prosent

Ja 22

Delvis 14

Nei 2

Vet ikke/ingen mening 0

Medstudenter? *
Svar Antall Prosent

Ja 16

Delvis 13

Nei 10

Vet ikke/ingen mening 0

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

Ja 21

Nei 17

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 18

Jeg vil ut i arbeidslivet 8

Vet ikke 13

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 1

Jeg hadde en ganske god ide om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 5

Jeg hadde noen generelle tanker om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 17

Jeg hadde få tanker om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 7

Jeg visste ikke hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 12

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

28,9 %
44,7 %
23,7 %
5,3 %

57,9 %
36,8 %
5,3 %
0 %

42,1 %
34,2 %
26,3 %
0 %

55,3 %
44,7 %

47,4 %
21,1 %
34,2 %

◾ Sosiologi. Rettssosiologi.
◾ master i sosiologi, hvis jeg har råd
◾ Jag vill gärna fortsätta med sociologin. Senare jobba politiskt. Gärna för fackförbundet SAC syndikalisterna, i Sverige.
◾ Ser ingen muligheter for å få jobbe med noe innenfor sosiologi kun med en bachelor, så jeg skal studere noe annet.
◾ Tenker å jobbe et år etter jeg er ferdig med bachelor og så ta en master senere. Vil helst ta master i utlandet, gjerne København.
◾ Mastergrad i sosiologi
◾ har ikke bestemt ennå
◾ Jeg ønsker å jobbe litt i en frivillig organisasjon før jeg begynner på master. Foreløpig er det OLA-masteren som frister mest.
◾ Ikke en konkret plan enda.
◾ Mastergrad, men ikke i sosiologi
◾ Jeg vil ta en master enten i sosiologi ved UiO eller media og samfunn ved et engelsk universitet. Men en mastergrad i sosiologi blir det nok.
◾ Om jeg finner noe som kan være av interesse er jeg veldig interessert i en mastergrad, men akkurat nå vet jeg ikke/har jeg ikke satt meg inn i mulighetene som 

finnes.
◾ jobb som lærer, eller bare jobbe hvor som helst i et år før jeg tar master.
◾ Jeg har ikke nødvendigs nødt til å fortsette med en mastergrad, men jeg vil gjerne fortsette å studere andre fag etter en bachelor i sosiologi.
◾ Bytte studie
◾ Jeg skal begynne på juss.
◾ Tenker å ta en bachelor i statsvitenskap over kortere tid da jeg har flere statsvitenskapelige fag, deretter master i statsvitenskap.
◾ OLA-master
◾ mulig jeg skal over til et annet studieprogram.

2,6 %
13,2 %
44,7 %
18,4 %
31,6 %
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◾ Ser ingen muligheter for å få jobbe med noe innenfor sosiologi kun med en bachelor, så jeg skal studere noe annet.
◾ Tenker å jobbe et år etter jeg er ferdig med bachelor og så ta en master senere. Vil helst ta master i utlandet, gjerne København.
◾ Mastergrad i sosiologi
◾ har ikke bestemt ennå
◾ Jeg ønsker å jobbe litt i en frivillig organisasjon før jeg begynner på master. Foreløpig er det OLA-masteren som frister mest.
◾ Ikke en konkret plan enda.
◾ Mastergrad, men ikke i sosiologi
◾ Jeg vil ta en master enten i sosiologi ved UiO eller media og samfunn ved et engelsk universitet. Men en mastergrad i sosiologi blir det nok.
◾ Om jeg finner noe som kan være av interesse er jeg veldig interessert i en mastergrad, men akkurat nå vet jeg ikke/har jeg ikke satt meg inn i mulighetene som 

finnes.
◾ jobb som lærer, eller bare jobbe hvor som helst i et år før jeg tar master.
◾ Jeg har ikke nødvendigs nødt til å fortsette med en mastergrad, men jeg vil gjerne fortsette å studere andre fag etter en bachelor i sosiologi.
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2,6 %
13,2 %
44,7 %
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Svar Antall Prosent

I svært stor grad 4

I stor grad 19

I noen grad 13

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?

Nettskjema v100.6

10,5 %
50 %
34,2 %
5,3 %
0 %
2,6 %

◾ Mye rot i administrasjonen.Har ikke tillit til at det er ordning og reda der. Mye tull med tekniske løsninger og dårlig koordinasjon mellom vitenskaelige og adm 
ansatte. For mange kanaler beskjeder gis gjennom, du har mail, fronter, dine studier på uio.no og av og til også telefon. alt burde være samlet og likt på alle 
plattformer.

◾ overlapp - lese ting dobbelt opp og trippelt opp og så få det hamret inn på forelesning og så høre det samme på seminar. det er demotiverende og det sluker tid. 
sos1000 har altfor mye overlapp med sos1003.

◾ Jag kan ofta uppleva att pensum är upplagt på ett märkligt sätt. Som om vi startar i fel ände.
◾ Jeg synes emnene er bra, men skulle gjerne hatt mer forståelse for hvordan teorien er arbeidsrelevant om man ikke har planer om å bli i akademia. (Dette er 

kanskje noe som man først forstår etter man er ferdigstudert).
◾ Metodeundervisninga
◾ Jeg er spesielt misfornøyd med at forelesningene ikke podcastes. dette hadde vært en glimrende ressurs, både til repetisjon og eksamensforberedelse.
◾ lite fornøyd med fadderprogrammet og noen av emnene
◾ Er spesielt fornøyd med veldig engasjerende og flinke forelesere (spesielt de kvinnelige!)
◾ Spesielt fornøyd med å få en utvidet forståelse av faglitteratur, mindre fornøyd med informasjon om hvordan jeg skal forholde meg til det.
◾ Spesielt fornøyd med pensumtekster som er klare på hva de vil formidle.
◾ lite engasjerende forelesninger
◾ Jeg skulle ønske jeg fikk vite på forhånd at jeg kunne ta flere enn 3 emner hvert semester, for så å bli ferdig med hele studiet på 2 år feks. Dere er utrolig dårlig 

på å gi slike tilbakemeldinger til studentene. Utrolig dårlig med å gi beskjeder i tide i tillegg.
◾ Ble positivt overasket over balansen mellom eldre sosiologisk teori og ny.
◾ Misfornøyd med den ernome mengden pensum vi fikk det første semesteret i SOS1000. Vi hadde mer en nok tid til å lese, men for mange var dette det første 

møtet med videre studier, så det var nok en litt vanskelig start for de fleste.
◾ Jeg skulle ønske at studiet ikke var så lagt opp til at alle skal bli sosiologer og forskere.
◾ Stort sett gode forelesere!
◾ Har vokst mye som person gjennom studiet, men ser ikke yrkesrelevansen
◾ Jeg er spesielt fornøyd med svmet faget. Ikke så fornøyd med hvor mange i klassen jeg har blitt kjent med. Det er i all hovedsak de jeg var i samme 

faddergruppe jeg fortsatt har kontakt med.
◾ Trudde det var mer om samfunnet og mennesket slik faget "sosiologi" er på vgs.
◾ Veldig fornøyd med oppfølging fra seminarleder og veileder

◾ TESTING
◾ Mer orden i administrasjonen. Skjerpings på det tekniske. Innsparing og hensyn til ansatte på instituttet gir seg underlige utslag, som at det grønne Uio krever 2 

eksemplar emneoppgave på papir, på et gitt tidspunkt, i tillegg til fronter - avleggs, unødvendig, dårlig for miljøet - kun fronter hadde vært nok.
◾ tidligere ute med pensumlister og korrekt informasjon på forelesningsplan slik at man kan planlegge semesteret sitt tilstrekkelig uten masse endringer underveis
◾ Jag har för lite på foten än tycker jag. Fråga igen nästa år.
◾ Burde flytte SOS1003(S) til samme semester som SOS1000
◾ Større variasjon i vurderingsformer og annerledes seminarundervisning: som nevnt tidligere føler jeg at det hadde vært bedre om vi hadde brukt mer tid på 

pensum i noen av emnene istedenfor å bruke all tiden på å gå gjennom oppgavene vi har skrevet.
◾ Endre seminaropplegget. Endre målet, for mye skriving. Stil tydeligere krav til at man stiller forbedret og mer diskusjon
◾ Se over
◾ bedre kontakt med medstudenter
◾ Jeg tror det ville vært veldig nyttig med diskusjonsgrupper hvor man tar opp (og muligens samtidig anvender) fagrelevante emner.
◾ Bedre seminarer, flere fordypningsemner, kanskje innføre bachelorkatalog?
◾ Mer informasjon, gjerne mer enn en forelesning til emnene.
◾ at det var mer anledning for diskusjon rundt temaer på seminarer. Jeg tror man i møte med andres argumenter/synspunkt lærer mye samtidig som vi ville fått 

god trening på muntlig argumentasjon.
◾ Inkluderende seminarledere og studenter. Sosiologi handler om samfunnet, kulturer, religioner, sosiale liv osv osv., men enkelte forelesere er ikke åpne, ikke 

medstudenter heller. Har gått 40gruppe i et annen studie, hvor studentene og foreleserne var veldig velkomne og inkluderende, noe jeg ikke ser hos alle 
forelesere og studenter i sosiologien.

◾ Kanskje enda mer presis informasjon om hva sosiologi egentlig er i starten, feks i sos1000. Det tok meg et helt semester før jeg visste hva jeg studerte
◾ Gi mer praktisk informasjon før semesteret starter. Ikke bare si at du finner all informasjon på uio.no. Ha en side der du finner all praktisk informasjon på, uten å 

måtte gå videre til en link.
◾ Flere valgmuligheter og flere emner å velge mellom.
◾ Bedre planlegging mellom emnene seg i mellom, slik at innleveringer og prøver ikke hoper seg opp på hverandre.
◾ Jeg har valgt å ikke søke sosiologimaster, da jeg ikke føler det er godt nok samarbeid mellom studenter og forelesere. Skulle gjerne ønske at vi i større grad ble 

stimulert til egen tenkning, og ikke bare gjøre bruk av pensumlitteratur.
◾ Enda mer praktisk orientering inn mot situasjonen som sosiolog i arbeidslivet - at dette bør bli en mer aktiv del av studiene
◾ Mer samhold i klassen
◾ Bedre alternativ til oppmøte når man har en sykdom som gjør dette vanskelig. Flere hjemmeoppgaver og hjemmeoppgaver fremfor skoleeksamen.
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Svar Antall Prosent

I svært stor grad 4

I stor grad 19

I noen grad 13

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?

Nettskjema v100.6

10,5 %
50 %
34,2 %
5,3 %
0 %
2,6 %

◾ Mye rot i administrasjonen.Har ikke tillit til at det er ordning og reda der. Mye tull med tekniske løsninger og dårlig koordinasjon mellom vitenskaelige og adm 
ansatte. For mange kanaler beskjeder gis gjennom, du har mail, fronter, dine studier på uio.no og av og til også telefon. alt burde være samlet og likt på alle 
plattformer.

◾ overlapp - lese ting dobbelt opp og trippelt opp og så få det hamret inn på forelesning og så høre det samme på seminar. det er demotiverende og det sluker tid. 
sos1000 har altfor mye overlapp med sos1003.

◾ Jag kan ofta uppleva att pensum är upplagt på ett märkligt sätt. Som om vi startar i fel ände.
◾ Jeg synes emnene er bra, men skulle gjerne hatt mer forståelse for hvordan teorien er arbeidsrelevant om man ikke har planer om å bli i akademia. (Dette er 

kanskje noe som man først forstår etter man er ferdigstudert).
◾ Metodeundervisninga
◾ Jeg er spesielt misfornøyd med at forelesningene ikke podcastes. dette hadde vært en glimrende ressurs, både til repetisjon og eksamensforberedelse.
◾ lite fornøyd med fadderprogrammet og noen av emnene
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◾ Stort sett gode forelesere!
◾ Har vokst mye som person gjennom studiet, men ser ikke yrkesrelevansen
◾ Jeg er spesielt fornøyd med svmet faget. Ikke så fornøyd med hvor mange i klassen jeg har blitt kjent med. Det er i all hovedsak de jeg var i samme 
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◾ tidligere ute med pensumlister og korrekt informasjon på forelesningsplan slik at man kan planlegge semesteret sitt tilstrekkelig uten masse endringer underveis
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◾ Bedre seminarer, flere fordypningsemner, kanskje innføre bachelorkatalog?
◾ Mer informasjon, gjerne mer enn en forelesning til emnene.
◾ at det var mer anledning for diskusjon rundt temaer på seminarer. Jeg tror man i møte med andres argumenter/synspunkt lærer mye samtidig som vi ville fått 
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