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Kulltilhørighet 

Hvilket semester startet du på bachelorprogrammet? * 

Svar Antall Prosent   

Høsten 2014 8 
44.4 %  

 

  

Høsten 2013 8 
44.4 %  

 

  

Høsten 2012 2 
11.1 %  

 

  

Høsten 2011 0 
0.0 %  

 

  

Høsten 2010 0 
0.0 %  

 

  

Høsten 2009 0 
0.0 %  

 

  

Tidligere 0 
0.0 %  

 

  

Tidligere studieerfaring  

http://www.uio.no/


Hadde du studert før du begynte på programmet? * 

Svar Antall Prosent   

Nei 6 
33.3 %  

 

  

Hadde exphil/exfac før jeg begynte på programmet 2 
11.1 %  

 

  

Hadde tatt flere emner/fag før jeg begynte på 

programmet 
10 

55.6 %  

 

  

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

Årsenhet i psykologi 

Offentlige administrasjon og ledelse, Universitet 

Samfunnsfag 

Estetiske studier, ett år 

Exphil, exfac og idehistorie 

Et år som enkeltemnestudent 

30 studiepoeng i fransk 

Bachelorgrad i informatikk 

sosiologi, kriminologi, jus 

Exphil, exfac og innføringsemne i psykologi 

Et årsstudium i Idrett og Samfunn på NiH 

Faglig informasjon om programmet * 

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

Svar Antall Prosent   

Helt enig 5 
27.8 %  

 

  



Svar Antall Prosent   

Litt enig 10 
55.6 %  

 

  

Uenig 3 
16.7 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen mening 0 
0.0 %  

 

  

Praktisk informasjon * 

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

Svar Antall Prosent   

Helt enig 9 
50.0 %  

 

  

Litt enig 9 
50.0 %  

 

  

Uenig 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen mening 0 
0.0 %  

 

  

 

Sosial ramme * 

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

Svar Antall Prosent   

Helt enig 11 61.1 %    



Svar Antall Prosent   

 

Litt enig 7 
38.9 %  

 

  

Uenig 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen mening 0 
0.0 %  

 

  

Beskriv hvordan du opplevde studiestarten  

Bra. veldig bra fadderuke. Noe mer usikkert med planene faglig sett. Litt vanskelig å få oversikt. 

Fadderene var veldig behjelpelige på dette. Seminarledere også, men i mindre grad. De kunne gitt 

bedre info om faget og opplegg for semesteret. 

Bra. 

Fadderne var litt tiltaksløse, men var selv fadder i fjor og opplevde at det var organisert da, og at UiO 

pushet mer på at vi skulle gjøre ting med fadderbarna 

Bra 

Veldig bra, jeg synes fadderuken fungerte fint. Skulle ønske det hadde vært mer sosialt utover høsten 

når fadderuken var slutt for å opprettholde det sosiale. 

Fadderuken er en god mulighet til å bli kjent med nye mennesker, men det handler ofte om "feil ting". 

Deltok derfor ikke mer enn et par dager. 

Jeg opplevde studiestarten bra. 

Fadderopplegget var bra, og fadderene gjorde åpenbart sitt beste for at alle skulle få en best mulig 

start. Den praktiske informasjonen var bra, og foreningene møtte oss med åpne armer :) 

Bra. Manglet koordinering mellom faddergruppene, som gjorde at det ble vanskelig å komme i 

kontakt med andre enn de på din egen faddergruppe. 

Helt ok. Mye fokus på alkohol i fadderuka. Kunne vært mer fokus på "klassemiljø". Fortsatt er vi en 

stor gruppe mennesker som egentlig ikke kjenner hverandre. Man kjenner egentlig bare noen få. 

Fadderuken på sosiologi var bra. Ellers skulle jeg ønske at det var litt mer sosialt opplegg utover 

semesteret slik at det ikke ble en så brå slutt på det sosiale. 



Ikke så lett å bli kjent med flere, lite samhold blant de som tar sosiologi. Skjønte ikke helt hva 

sosiologi gikk ut på før et par mnd etter studiestart. 

Studiestarten var helt ok. Kom i en fin faddergruppe, men skulle gjerne at vi var med på litt mer hvor 

vi ble kjent med også noen på de andre faddergruppene. De fleste i min faddergruppe var studenter 

på årsenheten, så mange av dem sluttet etter 1. året. 

Litt skremmende i starten, og veldig overveldende. Samtidig mye sosialt og morsomt. Imidlertid ble 

det kanskje litt mange aktiviteter, så ble litt stressende 

Hvor mye var du med på av aktiviteter i studiestarten? 

Svar Antall Prosent   

Jeg var med på sosiale arrangementer 13 
72.2 %  

 

  

Jeg var med på det meste 13 
72.2 %  

 

  

Jeg deltok ikke i en faddergruppe 0 
0.0 %  

 

  

 

Utbytte av emner 

Hvilke/t emne/ne har du hatt størst utbytte og hvorfor (velg fra hele perioden du har studert ved 

UiO) *  

Skriv inn emnekode og beskrivelse 

SOS1000 - uoversiktelig emne, men lærerikt. mye som har blitt nyttig i ettertid. SOS2300 - lærerikt, 

spennende 

SOS2001, SOS1003S. Fordi det er fantastisk emner, sier veldig mye om modernitet, sosiologisk 

perspektivene og det også forklares hvorfor har ulikt, forskjellige meninger... 

SVEXFAC det var et godt innføringsemne i samfunnsvitenskapen som er nyttig å ta med seg videre 

som en overordnet oversikt, som er nyttig i sosiologien. 

Helt ærlig så har det vært 40-gruppen, med organisasjonssos.-fagene 

SOS2001 - Moderne sosiologisk teori - Aakvaag SVMET1010 - Kvalitativ metode -innblikk i hvordan en 

sosiolog kan arbeide 



Sos1000-introduksjon til sosiologi. Veldig bra for å få oversikt over hva studiet dreier seg om. 

SOS1120, SOS3090, KRIM2920 

sos1000: jeg synes emnet er for stort, men jeg fikk stort utbytte av det pga seminaret til Shammas. 

SOS2001 - moderne sosiologisk teori. Dette er det mest interessante emne jeg har hatt både fordi 

teorierne var spendende men også fordi vi hadde en utrolig engagerende og inspirerende underviser 

(Gunnar Aakvaag) 

SOS1003 kanskje, et veldig bra fag, og i tillegg gir det et grunnlag som gjør det mye lettere å lese 

andre sosiologiske tekster. 

Forrige semester hadde jeg godt utbytte av exfac og sos1000 i kombinasjon. Spesielt fordi de 

supplerte hverandre i klassikerne, durkheim, Marx og Weber. Samt spillteori. 

SOS1000 innføring i sosiologi må være det emnet jeg har fått mest utbytte av så langt. 

SOS1003, og SOS2001. Fordi de bidrar til en utrolig helhetlig innsikt de andre emnene ikke er i 

nærheten av å kunne gi. 

SOS2001: Moderne sosiologisk teori og SVMET101: kvalitativ metode. Savnet fra begynnelsen av noe 

mer dagsaktuell teori. Det var svært mye fokus på klassikerne i begynnelsen. Gunnar Aakvaag var 

svært engasjert og flink til å undervise, og det gjorde at utbytte av faget ble større. Det var også 

utrolig gøy å drive litt egen "forskning" i Kvalitativ metode. Kjempelærerikt med mye skrivetrening og 

god veiledning i seminarene. 

Emnet jeg har hatt størst utbytte av så langt har vært: SOS2001 - Aakvaag er en svært god foreleser 

som engasjerer studentene. Til tross for at det til tider går en smule fort kompenserer han for dette 

ved å gjenta seg flere ganger og legge ut forelesningene på youtube. Strukturen på 

forelesningsrekken var god, dermed ble det en tydelig rød tråd. Videre var han flink til å forklare 

hvordan teorien kan bli utnyttet i praksis, noe som sjeldent blir gjort. Dette ble også reflekter på 

eksamen, hvor oppgavene var praktikumsoppgaver. Det er i dette emnet det har gått opp for meg 

hvordan sosiologer kan ta i bruk teorien i praksis. Det er synd at Aakvaag ikke skal fortsette å ha 

dette faget. Jeg håper likvel strukturen hans forblir. SVMET1010 - Oppgaveinnleveringene var det jeg 

lærte mest av i dette faget. Synd det ikke teller mer på karakteren, da det egentlig er arbeidet med 

dette faget som gir mest faglig utbytte. SOS1120 - Foreleser i dette emnet et kjempe god. 

Seminarene og oppgavene gir en god forberedelse til eksamen. Det burde forklares til studentene i 

større grad hvor viktig det er å tilegne seg disse ferdighetene med tanke på videre studier og 

jobbmuligheter. 

SVMET1010 - Kvalitativ metode - genialt opplegg med oppg SOS1003S - Sosiologiens klassikere - 

nyttig å gå så grundig gjennom klassikerne. SOS2001 - Moderne sosiologisk teori - starter 

tankeprosessen og det kritiske blikk hos studentene 

Det er jeg litt usikker på. Har ikke en jobb som er relevant for studiene, så det føler jeg er litt 

vanskelig å si. Men noen av de emnene jeg synes har vært mest innteressante er SOS1003 

Sosiologiens klassikere, STV1530 Folkemord og Politisk massevold i det 20. århundre. Også tror jeg 

både kvalitativ og kvantitativ metode vil bli nyttig. 



Sos1003s - kjempegøy, intressant, flink foreleser, engasjerende 

Er det ett emne du har fulgt/følger som du har hatt spesielt lite utbytte av og hvorfor?  

Skriv inn emnekode og beskrivelse 

SOS3050, FORDI det er lærerike og man kan lære lite, synes jeg. 

SOS3050. Tok dette som valgfritt emne da jeg trodde det ville hjelpe i SOS3090, men fikk aldri grepet 

på hva det handlet om. Men var 10 enkle studiepoeng da. Skal ikke se bort i fra at dette havner på 

Universitas "surfeliste" om det fortsetter neste år, for jeg har aldri jobbet så lite for en så god 

karakter. SUM: Trodde det skulle binde sammen kvalitativ- og kvantitativ metode, endte bare med 

vås og forvirring. Kanskje bedre om dere hadde hatt alt på 3 dager eller om dere hadde tilbydt 

spesifikke kvanti- eller kvalitative ekstrakurs. 

SOS1003s - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn - lite engasjement, såpass tørt tema at 

det trenger en engasjert professor/foreleser 

Sos1120-Kvantitativ metode. Det er nok et veldig nyttig fag om man benytter seg av statistikk, men 

faget er vanskelig. 

SOS1000, enorm bredde, men veldig grunt. 

exphil: det tar for mye tid til at jeg skal klare å sette meg inn i det på lik linje som i andre fag. 

Dette semesteret (2.) synes jeg det er mangler i oppsett av kvalitativ metode. Det at vi skriver to 

oppgaver og får god veiledning rundt disse er bra. Men nesten samtlige seminarer og forelesninger 

holdes med fokus på disse, noe som gjør det vanskelig å ta tak i et stort pensum til eksamen, som i 

tillegg veier mer enn oppgavene. 

SOS1003s er mye repetisjon fra exfac, og selv om jeg ser at vi her skal gå mer i dybden på klassikerne 

og at dette er nyttig for oss synes jeg det blir for mye av det "gamle" i forhold til hva vi kunne brukt 

tiden vår på av mer aktuell sosiologi. 

SOS1000 - Det var altfor mye pensum og altfor ustrukturert. 

SOS1000 - For bredt, lite relevant for senere fag 

Med tanke på at jeg er usikker på hva jeg vil etter studiene, synes jeg det er vanskelig å si om fagene 

er direkte relevante eller ikke. 

Hva synes du om seminarundervisningen på emnene du har tatt? Hvordan kan 

seminarundervisningen bli bedre?  

Oppgi gjerne emnekoden på emnene du beskriver. 

Det har variert i de ulike seminarene. De beste har vært der elevene har blitt engasjert. Hvor det har 

vært diskusjoner hvor alle har deltatt og kommet med innspill. 

seminarer er unik og bra for måten det er idag. Passer perfekt. 



SOS1003S Jeg synes det var litt få seminarer der man måtte ha seminar før forelesning som er lite 

gunstig for læringsutbyttet. Det var lite struktur på seminarene som førte til at det ble uryddig. 

På SOS1003s var den gruppen jeg var så stor at det var vanskelig å få noe utbytte, ingen ønsket å ta 

ordet, og det ble mest stillhet, bedre å forsøke å unngå grupper større enn 12-15 

Seminarene har vært bra, spesielt god oppfølging på sos1000. 

Gode seminarer i SOS1120 og SOS3090, ellers velges de ofte bort pga. lite utbytte. Oppskriften hvor 

alle skriver en oppgave gir lite da man egentlig bare kommer inn i temaer man skriver om eller 

opponerer på. 

Generelt flinke undervisere men der må forventes mere av de studerende. Det burde ikke være okay 

at møte op uforberedt. Det ødelægger undervisningsutbyttet for de andre studenter. 

Det virker ofte som gruppelærerne følger et strengt opplegg, og da blir gruppetimene ofte ganske 

ubrukelige i forhold til hva de kunne vært. For eksempel var gruppetimene i SOS1003 som regel bare 

at noen pirket på stavefeil på andres tekster, eller at vi hadde meningesløse diskusjoner fordi de 

fleste ikke hadde lest tekstene vi skulle diskutere. SOS1000 hadde veldig bra gruppetimer, hvor 

diskusjonene og oppgavene ikke krevde at alle hadde lest tekstene på forhånd. 

Svmet1010: bra for oppgavene. Det har vært vanskelig å få et konkret svar fra seminarleder på ulike 

deler av pensum. Nettopp fordi det er stort og vanskelig. Kunne ønske seminarene i større grad 

rettet seg mot hvordan vi kunne bruke pensum/ulike teoretikere, til å reflektere fra ulike 

perspektiver, som forberedelse til eksamen. Men dette har vært vanskelig fordi seminarene har 

ligget så langt forran forelesningene og dermed fåtall av oss som har rukket å lese alt. 

Seminarundervisningen har stort sett vært grei. 

Få i gang mer åpen diskusjon på seminarene. Ikke bare fokus på at man skal HUSKE ting, men heller 

snakke om forståelse, samt kritikk av pensum 

Stort sett bra. I moderne sosiologisk teori savnet jeg bedre tilbakemelding på oppgaven jeg skrev. Det 

at den ikke var obligatorisk gjorde at svært få la mye arbeid i den. Dette var i mine øyne litt negativt. 

Kvaliteten på seminarene avhenger ofte av seminarleder. Jeg synes dette er synd. De burde (hvis de 

ikke allerede har) ha klarere retningslinjer for alle seminarlederne. I SOS1000 seminarene er det et 

veldig godt opplegg. 

Seminarundervisningene kommer helt an på hvem som er seminarleder, rett og slett. 

Seminarlederen må gjøre emnet mer (ikke mindre) interessant og hjelpe til å skape dialog og 

diskusjon blant studentene. 

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

eksempler.  

Vet ikke. 

Mer om helse, og emner rettet mer mot arbeidslivet, og kanskje noe rettet mot pedagogikk? 



Miljøsosiologi 

På Københavns Universitet tilbydes emnet "Det danske samfund i sociologisk perspektiv". Det kunne 

være fint med en norsk ekvivalent. 

Teknologi og sosiologi. 

Jeg skulle ønske vi fra begynnelsen hadde litt større valgmuligheter mht emner. 

Ja, absolutt. Synes det kunne vært et eget emne om modernitetsteori. Spesielt de nyere bidragene. I 

tillegg skulle jeg virkelig ønske at man tok for seg forholdet mellom samfunnet og natur og klima på 

ulike måter. 

Ja, jeg savner ett emne som befatter seg med de biologiske perspektivene på ulike temaer som f.eks. 

ulikhet, klasse etc. 

Bringe inn sosiale medier 

Idrettssosiologi kunne jeg godt tenke meg å ha. 

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

Kriminalitet, psykologi - dette er fagområder jeg finner spennede 

ikke bestemt enda. 

Organisasjon, kanskje mer HR-rettet. Ser at dette er ekstremt viktig i arb.livet bare fra deltidsjobber 

jeg har hatt 

syns det er interessant å se på interaksjon som skjer mellom mennesker i ulike situasjoner,religion og 

avvik 

Klasse og ulikhet, kulturen i samfunnet. Det virker som spennende temaer. 

Miljøsosiologi 

familie og ungdom. Er interessert i temaet, og har også hørt om at undervisning på familie er bra. 

Jeg har fordypning i maginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk fordi det er interessant at have 

en forståelse for samfundets afvig. 

Kultursosiologi, synes det virker veldig interessant. 

Organisasjonssosioligi. Relevant for arbeidsliv, og spennende. 

Avvik og kriminalitet er aktuelt og en bedre forståelse kan bidra til å gjøre noe samfunnsnyttig. Kultur 

er også interessant. 

Ulike forståelser av natur, samt prøve å gi et sosiologisk bidrag til forståelsen og håndteringen av de 

moderne miljø -og klimaproblemene 



Religionssosiologi. Religion er noe som i stor grad preger mennesker og samfunn, og jeg synes det er 

utrolig interessant hvordan religion endrer seg gjennom tidene og også er med på å påvirke 

samfunnet. 

Ulikhet og migrasjon ut ifra interesseområder. Men også fordi jeg vet at disse fagene har gode 

forelesere. 

Avvik, makt, ulikhet, klasse. Fordi det er interessant 

Synes maktstrukturer/maktforhold er veldig interessant fordi det er noe som angår oss mye til daglig, 

det gjelder også organisasjonssosiologi. 

Kriminalitet og rusmidler, sosial ulikhet. Gjerne også musikk og kultur 

Studieinformasjon 

I hvilken grad får du den studieinformasjonen du trenger? * 

Svar Antall Prosent   

I svært stor grad 4 
22.2 %  

 

  

I stor grad 7 
38.9 %  

 

  

I noen grad 7 
38.9 %  

 

  

I liten grad 0 
0.0 %  

 

  

Ikke i det hele tatt 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

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

Tilgjenglighet. Oversiktlighet. 



Videreutdanning. 

E-post i god tid før frister og informasjon på forelesninger. Meldinger på UIO.no får jeg ikke med meg. 

Fint at dere sender ut på mail 

det holder med en fellesmail 

At det er lett tilgjenglig på mail, i kalenderen og på fronter. Studiekonsulent svarer alltid fort, supert! 

Det eneste jeg har manglet i løpet av bachelorgraden er informasjon om hvilke fag som bør velges 

innen 40-gruppe og frie emner og hva slags konsekvenser dette får. 

Skulle ønske vi fikk informasjon om valg av 40gruppe som f.eks. hva som passer å kombinere med 

sosiologi, hvor arbeidsmulighetene ligger, frister etc. Dette kunne vært et infomøte, men også en 

mail hadde fungert for min del. 

Kanskje mer informasjon om valg av 40-gruppe og spesialiseringsemne. Det hadde vært veldig nyttig 

med for eksempel intervjuer med tidligere studenter som har valgt 40-gruppe, slik at man får et 

innblikk i hva man for eksempel får ut av valget :) 

UiO sine nettsider kan være kronglete med informasjon, men man finner stort sett frem hvis man 

leter litt. Fronter derimot er utrolig upraktisk og unødvendig kronglete, og jeg tror man med fordel 

kunne ha erstattet frontersystemet med et annet nettsystem (som feks devilry eller til og med 

itslearning) Bra med raske svar fra studiekonsulent. 

Bedre formidling, kanskje gjennom at studieveileder er tettere på studentene på et eller annet vis, 

men får svar når jeg har spurt. 

Jeg synes det har vært svært vanskelig å finne ut av ting mht. utveksling, da jeg har søkt en avtale ved 

HF. Samarbeidet mellom fakultetene kunne vært tettere. Informasjon fra rådgivere mht videre 

jobbutsikter har også vært dårlig. Jeg har måttet gå til rådgivere v utdanningsvitenskapelig fakultet 

da rådgivere på SV ikke hadde mye kunnskap om hva som krevdes for å 

Filmede forelesninger 

På en eller annen måte må man få studentene til å føle en tilhørighet til ES og studieretningen. Blir 

studentene engasjert vil de lettere få med seg informasjon. Samtidig kan SV bli flinkere til å 

reklamere, og gi tydelige beskjeder på nettsider og mail. Ikke gjør det vanskelig for studentene å 

finne fram den informasjonen de trenger/ ikke vet at de trenger. 

Undervisningsformer 

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 
1 5.6 %    



Svar Antall Prosent   

 

Jeg kunne tenkte meg mer organisert undervisning i form 

av seminarer 
2 

11.1 %  

 

  

Jeg kunne tenke meg å ha bedre muligheter for 

egenstudier 
2 

11.1 %  

 

  

Jeg synes det er en god blanding av organisert 

undervisning og egenstudier 
13 

72.2 %  

 

  

Ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

Utfyllende kommentar  

Diskusjonsseminarer, eller mer seminarer kanskje. 

Jeg synes det handler om kvalitet når det gjelder organisert undervisning. Det er liten vits i å ha flere 

seminarer f.eks. om de har en dårlig arbeidsform. 

Så længe seminarerne ikke fungerer bedre trenger jeg ikke flere. 

For mye obligatorisk oppmøte! Det er veldig forskjellig hva hver enkelt får utbytte av, og det er 

frustrerende å bli tvunget til å sitte gjennom undervisning som føles meningsløst. 

Stort sett greit balansert, men jeg synes det er unødvendig at man i seminarene skal ha "obligatorisk 

aktivitet" som ikke har noe å si på karakterer slik som oppgaven i sos1003s (som er, slik jeg har 

forstått det, ikke direkte "obligatorisk" men alle "må" gjøre den). Slikt er tidkrevende. 

Antallet eksamener, testing, fokus på å HUSKE obligatorisk pensum er generelt et problem, og går på 

bekostning av elevenes evne til kritisk tenkning omkring det de leser. På sikt kan dette bidra til at 

faget (i det minste teoretisk) utvikler seg saktere og saktere 

Hvis det skulle vært mer organisert undervisning måtte pensum blitt mindre. 

Kunne godt tenkt meg fler seminarer hvor det ikke nødvendigvis er obligatorisk å møte opp, men når 

man møter opp, så skal man ha lest en bestemt tekst, slik at man kan snakke og diskutere dette, samt 

stille faglige spørsmål. Likevel er forbeholdet at det er en god seminarleder. 

Flere forelesninger, færre seminarer og mer mulighet til selvstudium 



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? *  

Dette tror jeg er veldig opp til hver enkelt student hva de gjør for å oppnå kontakt med arbeidslivet 

selv på. Besøk til og foredrag av sosiologer i arbeidslivet, tror jeg er en viktig ressurs. Eventuelt stands 

og korte foredrag med mingling etterpå, tror jeg kunne blitt gøy! 

Det er bra hvis sosiologer får mer mulighet enn andre. Kan jobbe flere arbeidsplasser og derfor er det 

bra flere andre emner som legger opp studentenes evne og sjanse til arbeidslivet. 

Det er bra at man får mer kontakt med arbeidslivet, siden det er noe uklart hva man kan arbeide med 

etter studiet. 

N/A 

Dette høres veldig bra ut 

Kontakt med arbeidslivet er lurt, og flere sosiologer som forteller hva de jobber med. 

Det er et fint tilbud, så lenge det ikke går utover sosiologifagene. 

Bra innspill fra administrasjonen på hvilke fag/studiebakgrunn som er attraktivt på arbeidsmarkedet. 

Synes at arblivsgruppa og forum (eilert) har flotte arrangementer 

Det kunne være interessant om undervisningen blev rettet mere mod det norske samfund. Vi lærer 

en masse teori men hvordan skal vi egentlig bruge det når vi kommer ud i det virkelige liv? 

Har ingen ideer. 

Bra. 

Mer yrkesretting av faget er positivt og jeg håper det er noe som gjennomføres. 

Personlig tror jeg kontakt med arbeidslivet er det minste av sosiologiens problemer 

Supert! Veldig bra initiativ. 

Jeg synes det å "skygge en sosiolog" virker som en ekstremt god måte å få kontakt med arbeidslivet 

på. Ellers skulle jeg ønske at man også hadde muligheten til å komme i kontakt med bedrifter som en 

synes er spennende og ikke nødvendigvis sosiologer. Kanskje man kan innføre "besøk" til steder man 

kan arbeide med tanke på temaspesialiseringsemnene? 

Informasjon om muligheter når ferdig med BA/MA. Hva gjør man egentlig med en BA i sosiologi? Jeg 

er fortsatt usikker :) Besøk av sosiologer er et godt tiltak! Bedriftsbesøk er et annet. 



Når et tema blir tatt opp i forelesning, synes jeg foreleserne kan vise til hvordan dette faktisk blir 

brukt i arbeidslivet. Ofte sittver vi å tenker hva vi skal bruke Marx, Durkheim og Weber til når vi skal 

jobbe, så det hadde vært fint om foreleserne kan bli flinkere til å vise til relevans. 

Vet ikke 

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 6 
33.3 %  

 

  

Vi har for mange innleveringer 0 
0.0 %  

 

  

Vi har for mange skoleeksamener 5 
27.8 %  

 

  

Jeg opplever at vurderingsformene gjør at jeg kan jobbe 

jevnt med fagene 
3 

16.7 %  

 

  

Jeg savner mer valgfrihet mht. valg av vurderingsform 5 
27.8 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen formening 2 
11.1 %  

 

  

Kan du utdype dette nærmere?  

Jeg syns det er bra med både innlevering og skoleeksamen. Likevel syns jeg en eksamen på 6 timer er 

for lenge. Kunne tenkt meg å heller hatt 2 innleveringer og en 4 timers eksamen i alle emner. 

Det er bra at det er både langsvar og kortsvar på eksamen. 

Syns at det er litt dumt at 1 eksamen teller som hele karakteren. Vi har jo oblig. innlevering i nesten 

hvert fag, hvorfor kan ikke disse telle 30-40%? Så får man dekket alle vurderingsformer. Vet det er et 



kostnadsspm, men la seminarleder rette og foreslå karakter, også kan sensor se igjennom og si seg 

engi? Kan ikke koste mer enn 1 time ekstra per oppgave 

Syns at emnene på 1000 og 2000 nivå passer fint til skoleeksamen 

det er en god balanse mellom seminar, forelesninger og innleveringer. 

Vurderingsformene fungerer fint, men noen ganger lurer jeg litt på om normalfordelingen av 

karakterer settes for høyt og dermed trekker dårligere besvarelser (bl.a. enkelte av mine egne) opp i 

karakter. Det skal kreve innsats å få en bachelorgrad. 

SVMET: skulle ønske at vi fikk tilbakemelding på emneoppgavene før skoleeksamen, slik at vi kunne 

sett hvilket nivå vi ligger på, hva vi har forstått eller ikke forstått. Dette faget er meget uoversiktelig 

ellers. De fleste forelesningene handler om det samme. Når en av foreleserne sier "dere har nok hørt 

dette før på tidligere forelesninger i faget, men nå kan dere høre det med mine ord", viser dette at 

opplegget bør endres. Jeg synes også det er rart at vi begynner å skrive emneoppgaver før vi har 

noen som helst forkunnskap, og at emneoppgavene spiser 95% av tiden på seminar. Vi hadde to 

timer til å jobbe med eksamensrelevante oppgaver, og jeg mener at dette ikke holder. 

I nogle fag (fx metodefagene) ville det give mere mening om vurderinger skete på baggrund af en 

afsluttende opgave. Generelt synes jeg skoleeksamen fungerer dårligt som evaluering i et fag som 

sosiologi hvor det handler mindre om at lære udenad og mere om at forstå og kunne benytte teorier. 

Projekter, større opgaver og hjemmeeksamener ville for mig at se give bedre udbytte. 

Jeg føler at jeg får vist hva jeg kan, samtidig er skoleeksamen irriterende fordi man kan ha 

flaks/uflaks, eller en god/dårlig dag. Jeg liker SVMET1010 sin vurderingsform veldig godt, med noen 

innleveringer med karakter, og en avsluttende eksamen. Det gjør det også mye lettere å jobbe jevnt 

med faget. 

Vurderingsformene er ok. Jeg synes allikevel det er for kort tid mellom svmet1010- og sos1003 

eksamen (skjønner det er vanskelig, men når disse er obligatoriske for bachelor-studenter hadde det 

vært fint om de samkjørte litt mer). I tillegg er det et problem at skoleeksamene må skrives for hånd, 

som er mindre effektivt, med mindre man har grunner til tilrettelegging. 

En enkelt eksamen på slutten av året som skal telle alt for karakteren og som ødelegger for deg hvis 

du tilfeldigvis har en dårlig dag eller er for nervøs er etter min mening svært uheldig. Et alternativ jeg 

tror kunne fungert er feks. slik SVMET1010 er lagt opp der 40% av karakteren baseres på 

emneoppgavene i løpet av året. Evaluering på grunnlag av emneoppgaver kan etter min mening telle 

mer enn 40% også. 

Innleveringer er positivt. Stimulering til drøfting, diskutering, kritikk er essensielt. Det er et trist skue 

hvordan eksamensjaget fremmer pugging fremfor forståelse, samt individuelle arbeidsmetoder 

fremfor samarbeid 

Det kunne kanskje vært større variasjon i eksamensform, da nermest alle eksamenene er skriftlige 6-

timers-eksamener. 

SVMET1010: Her ser jeg ikke nødvendigheten av å ha en skoleeksamen da oppgavene er så sentrale 

for emnet. Generelt savner jeg innleveringsoppgaver som faktisk betyr noe for karakteren da det å 



ikke få noe som helst tilbakemeldinger eller bedømmelse av oppgaver fører til at man legger mindre i 

gjennomførelsen av oppgavene. 

Positivt med innleveringer, skulle heller hatt hjemmeeksamen enn bare skoleeksamen. Man får ikke 

vist alle kunnskaper når man skriver en oppgave på seks timer. 

Personlig liker jeg skoleeksamen, men ser at det også kan ha sine ulepmer. At skoleeksamen skal telle 

100% av karakteren fører til at det er vinn eller forsvinn. Dersom emnet har obligatoriske 

innleveringsoppgaver (som de fleste har), synes jeg disse skal telle en viss prosent av karakteren, 

men da må også disse innleveringene følges opp av en veileder/seminar leder hvor man leverer et 

førsteutkast og deretter endelig oppgave. 

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 6 
33.3 %  

 

  

Delvis enig 9 
50.0 %  

 

  

Verken enig eller uenig 1 
5.6 %  

 

  

Delvis uenig 2 
11.1 %  

 

  

Helt uenig 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke 0 
0.0 %  

 

  

Opplevd arbeidsbelastning 

Hvordan opplever du den samlede arbeidsmengden i programmet? * 



Svar Antall Prosent   

Alt for krevende 0 
0.0 %  

 

  

Krevende 8 
44.4 %  

 

  

Passelig 9 
50.0 %  

 

  

Lett 1 
5.6 %  

 

  

For lett 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

Arbeidsmengde * 

Svar Antall Prosent   

Mer enn 40 timer 2 
11.1 %  

 

  

30-39 timer 6 
33.3 %  

 

  

20-29 timer 7 
38.9 %  

 

  

10-19 timer 3 16.7 %    



Svar Antall Prosent   

 

Mindre enn 10 timer 0 
0.0 %  

 

  

Læringsressurser og læringsmiljø 

Trives du på studiet? * 

Svar Antall Prosent   

Ja 12 
66.7 %  

 

  

Stort sett 5 
27.8 %  

 

  

Både og 1 
5.6 %  

 

  

I liten grad 0 
0.0 %  

 

  

Nei 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

Synes du at du har tilstrekkelig mulighet for kontakt med: 

De som underviser på forelesningene? * 

Foreleser, seminarholder, etc. 

Svar Antall Prosent   



Svar Antall Prosent   

Ja 11 
61.1 %  

 

  

Delvis 6 
33.3 %  

 

  

Nei 1 
5.6 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

De som underviser på seminarene? 

Svar Antall Prosent   

Ja 11 
61.1 %  

 

  

Delvis 5 
27.8 %  

 

  

Nei 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke/ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

Medstudenter? * 

Svar Antall Prosent   

Ja 9 50.0 %    



Svar Antall Prosent   

 

Delvis 8 
44.4 %  

 

  

Nei 1 
5.6 %  

 

  

Vet ikke/ har ingen formening 0 
0.0 %  

 

  

Deltok du på i kollokvie med andre studenter forrige semester? 

Svar Antall Prosent   

Ja 13 
72.2 %  

 

  

Nei 5 
27.8 %  

 

  

 

Planer etter studie 

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 12 
66.7 %  

 

  

Jeg vil ut i arbeidslivet 0 
0.0 %  

 

  



Svar Antall Prosent   

Vet ikke 6 
33.3 %  

 

  

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

Ikke bestemt meg enda. Heller mot videre utdanning. Kanskje innenfor noe annet. 

Master av sosiologi 

Litt usikker, men kommer ikke til å fortsette på sosiologi uansett hva jeg gjør. Ser dessverre at 

sosiologi er et universitetsfag, hvor teorien er lite relevant for arb.livet. 

sosiologi 

Mastergrad i informatikk - språk og kommunikasjon. 

Sosiologi. 

Jeg vil ta mastergrad for deretter å ta PPU og bli lektor 

Hvis jeg hadde hatt muligheten til å gå ut i en relevant jobb etter endt bachelorutdanning ville jeg 

gjort det i første omgang. Likevel ønsker jeg å ta en master, enten i sosiologi på UiO eller Internation 

migration i Brussel. 

Jeg vurderer master i sosiologi. Ønsker å jobbe med mennesker, feks HR, medvirkning i arbeidslivet 

osv. Ønsker å gå fra en salgsjobb til en mer administrativ stilling der jeg har deltidsjobb nå. 

Jeg har nettopp fått tilbud om en 100% stillig i en idrettsforening som jeg har takket ja til. Den starter 

jeg på når jeg er ferdig med bachelorprogrammet. Likevel skal jeg fortsette å ta noen enkeltemner i 

historie (for å evt. kunne undervise i dette på vgs), også skal jeg etter et par år søke meg inn på 

master. 

Kanskje et år med PPU 

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 2 
11.1 %  

 

  

Jeg hadde en ganske god ide om hva jeg ville bruke 

studiet til da jeg søkte 
3 16.7 %    



Svar Antall Prosent   

 

Jeg hadde noen generelle tanker om hva jeg ville bruke 

studiet til da jeg søkte  
5 

27.8 %  

 

  

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

jeg søkte 
3 

16.7 %  

 

  

Jeg visste ikke hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte 5 
27.8 %  

 

  

Utfyllende kommentar:  

Det er så mange muligheter at det er vanskelig så tidlig i studieløpet med første året å vite hva man 

vil sikkert. 

Ønsket et studie med mye valgfag, og med 70-valgfrie poeng stod sosiologi høyt 

Men den ide er en helt anden nu! 

I utgangspunktet begynte jeg av ren interesse for faget, men jeg hadde en viss formening om 

hvordan studiet kunne være nyttig for realfagsutdannelsen. I etterkant har jeg blitt enda mer sikker 

på hvordan jeg kan bruke studiet, og bruker allerede det jeg har lært i jobben min (som er 

realfagsretta). 

Studiet er interessant, og jeg ville bruke det og tiden det tar til å finne ut av hva jeg vil jobbe med 

senere. 

Jeg ønsket større valgmulighet mht fag. Derfor valgte jeg denne retningen i stedet for et 

skreddersydd lektor-program. 

Jeg visste ikke hva sosiologi egentlig gikk ut på. 

Forventninger og virkelighet 

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

Svar Antall Prosent   

I svært stor grad 4 
22.2 %  

 

  



Svar Antall Prosent   

I stor grad 7 
38.9 %  

 

  

I noen grad 6 
33.3 %  

 

  

I liten grad 0 
0.0 %  

 

  

Ikke i det hele tatt 0 
0.0 %  

 

  

Vet ikke 1 
5.6 %  

 

  

 

Er det noe du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med?  

passer. 

SVMET1010 synes jeg har litt dårlig struktur der man arbeider mye med oppgaver i seminar som 

teller 40 %, mens man må jobbe på egenhånd med å lære pensum som teller 60 % på skoleeksamen. 

Jeg synes det kunne vært lagt opp slik at man kunne se en helhet i faget og ikke bare mange deler. 

Syns SOS1003 var ganske gøy. Og av forelesere må jeg si at Gunnar Aakvåg er noe av det beste jeg 

har vært borti! 

Visste ikke helt hva jeg gikk til, men ble/er veldig positivt overrasket 

SVMET-faget bør endres (se tidligere kommentar) Seminarer bør ligge 1-2 uker bak forelesningen, 

ikke 2-4 uker foran. Jeg fikk mer ut av SOS1000seminarene som varte i 3 timer, enn SOS1001s som 

varer i to timer. På SOS1001s-seminarene har vi brukt mesteparten av tiden på studentoppgaver, og 

jeg skulle heller sett at vi la vekt på begreper og begrepskritikk. 

Veldig fornøyd med miljøet på studiet! Det er fantastisk :) Også veldig fornøyd med forelesere, 

behjelpelige studiekonsulenter, foreninger, og undervisning. 

Så langt har det vært veldig stor fokus på de gamle klassikerne og sosiologiske teorier. Jeg hadde satt 

stor pris på om faget også hadde omhandlet mer aktuelle temaer som tidligere nevnte 

avvik/kriminalitet osv osv. 



Jeg trives svært godt på studiet! Savner mer rom for å ha diskusjoner i forelesning/seminar. Veldig 

engasjert og flink studiekonsulent! 

Syne det er for dårlig relevans, også kunne jeg godt tenkt meg flere sosiologiske fag tidlig. 

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

gjerne med konkrete forslag.  

ingen kommentarer 

Innføre en 40gruppe med fag fra kulkom? 

For lidt tilbud af sosiologi-emner. Både 40-gruppe og 30 point til frieemner er for meget. Jeg har ikke 

nok sosiologiemner til at komme ind på master i Danmark hvis ikke jeg vælger ekstra. Det er fint der 

lægges så godt op til udveksling men der må også være gode muligheder for os som bliver i Oslo. De 

fleste temaspecialiseringsemner ligger i vårsemestret så dem går det ikke an at vælge. Det burde 

være muligt at vælge en 40-gruppe i sociologi efter mig mening. 

Større valgfrihet når det kommer til selvstudie. Mer internasjonal forskning hadde også vært kult, 

fagene virker veldig retta mot Norge. Det hadde også vært gøy hvis instituttet hadde for eksempel en 

facebookpage studentene kunne følge, hvor nye og bra artikler kunne postes. 

Mer digitalisering. 

 


