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A Sosiologi 

A1 Inntakskvalitet 
På bachelorprogrammet i sosiologi ble poenggrensen ved opptak senket fra 45 til 43,9 fra 2006 til 

2007. Antall primærsøkere var 248 i 2007, noe som representerte en nedgang på 10,8% fra 2006. Om 

denne endringen er tilfeldig eller ikke, er vanskelig å fastslå. Dersom søkertallet fortsetter å gå 

nedover, vil instituttet vurdere å kartlegge problematikken nærmere. 

 

På masterprogrammet i sosiologi var poengrensen ved opptak 62,56 (0,06 poeng mer enn fjorårets 

grense). Søkertallet gikk noe ned – fra 153 til 143. Dette betrakter ikke instituttet som 

bekymringsverdig, siden antallet masteropptak i samme periode ble redusert fra to til ett per år – noe 

som gjør at en kunne forvente en større søkerreduksjon. 

 

A2 Rammekvalitet 
Studentene på programmene i sosiologi virker godt fornøyde med læringsmiljøet. I 

programevalueringene fra 2007 oppga nesten 90 % av studentene at de trives godt eller svært godt på 

studiet. Det er viktig for instituttet at studentene trives og kjenner tilhørighet til miljøet. Et tiltak 

instituttet har satset mye på, er kullsamlinger for masterstudentene på sosiologi fra og med H06- og 

H07-kullet. Disse ledes av kullkontakter som er fagpersoner ved instituttet, og går av stabelen 3-4 

ganger per semester. Studenter og kullkontakter melder at kullsamlingene har vært en stor suksess 

både faglig og sosialt. 

 

I likhet med andre institutter har ISS en kontaktperson for klager og avvik på læringsmiljøet. 

Informasjon om dette ligger ute på alle instituttets programsider. Instituttet mottok ingen klager på 

læringsmiljøet i 2007.  

 

A3 Programkvalitet 
A3.1 Endringer i studietilbudet 
Fra og med høsten 2007 ble det på bachelorprogrammet i sosiologi innført valgfrie 

bacheloroppgaveemner på 20 studiepoeng. Instituttet går i disse dager gjennom resultatene fra 

evalueringen av disse emnene, se punkt A6.2. 

 

A3.2 Helhet og sammenheng i studieprogrammene  
Fra og med høsten 2007 skjer opptak til masterprogrammet i sosiologi kun én gang per år. I årets 

programevaluering skriver flere studenter at dette vil gjøre rekkefølgen på emnene mer logisk og 

styrke programmets faglige sammenheng. Samtidig ønsker flere at masterprogrammet i større grad 

var innrettet mot oppgaven. Dette vil instituttet satse sterkere på i tiden som kommer.  

 

Hele 80% av studentene på begge nivåer oppgir forøvrig at programmet har en fornuftig 

sammensetning av emner, og at de ser hva som er hensikten med programmet. 
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A3.3 Internasjonalisering 
På sosiologi finnes det flere utvekslingsavtaler med gode universiteter. På sosiologi er det best 

muligheter for utenlandsopphold på bachelorprogrammet. På masterprogrammet er det mindre 

valgfrihet når det gjelder emner, og det er derfor vanskeligere å få innpasset et helt semester i graden.  

 

A4 Undervisningskvalitet 
Instituttet legger stor vekt på resultater fra emneevalueringer i undervisningsplanleggingen. 

Tilbakemeldinger fra tilsynssensorer og programutvalgene blir også tatt alvorlig. En del misnøye 

med seminarundervisningen på metodeemnene på sosiologi høsten 2007, har for eksempel ført til at 

vi nå satser på en omfattende evaluering av disse emnene.  

 

Arbeidet med programplaner og vitnemålstekster må kunne sies å virke bevisstgjørende på faglærere 

og studenter. I hvilken grad det påvirker undervisningskvaliteten, er det for tidlig å kunne si mye om. 

Vi tror arbeidet med læringsmål for enkeltemner som nå er i gang, sannsynligvis vil ha en mer 

direkte effekt på undervisningen.  

 

A5 Resultatkvalitet 
A5.1Tiltak i forhold til arbeidslivsrelevans 
Sosiologi ønsker i løpet det neste året å gjøre en undersøkelse om arbeidssituasjonen til tidligere 

studenter. Ellers ble det rett før jul vedtatt å innføre en kortere masteroppgave i sosiologi på 30 

studiepoeng. En forutsetning for å skrive denne oppgaven, er at en har tatt Prosjektforum 

(SVPRO4000 – et emne som resulterer i en rapport for en ekstern oppdragsgiver). Den korte 

masteroppgaven skal være en videreføring av prosjektforum-oppgaven, og vil på den måten være et 

arbeidslivsrettet prosjekt. 
 

A5.2 Bruk av karakterskalaen 
Emnene på sosiologi sensureres med utgangspunkt i de nasjonalt fastsatte fagspesifikke 

karakterbeskrivelsene. Disse legges ved alle sensurutsendelser. Vi forsøker i stor grad å innhente 

sensorer fra andre læresteder som tilbyr sosiologi, slik at karakterpraksisen blir så lik som mulig. På 

emner med karakterskalaen A-F fordeles karakterene for det meste i tråd med en tilnærmet 

normalfordeling. 

 

Høsten 2007 ble det også, i regi av UHR,  gjennomført en kommisjonsvurdering av karaktersetting 

på masteroppgaver, der instituttet deltok sammen med 4 andre sosiologinstitutter. Formålet med 

dette arbeidet er fra UHRs side å utvikle en felles forståelse av hvordan karakterskalene skal brukes 

på tvers av fag og institusjoner. Resultatene av kommisjonens arbeid ble oversendt UHR medio 

desember 2007. 

 

A5.3 Studiepoengprogresjon og gjennomstrømning 
Studiepoengproduksjonen på sosiologiprogrammene har vært nokså stabil de siste årene, med en 

svak positiv tendens de siste semestrene. Gjennomstrømmingen på masterprogrammet i sosiologi er 

likevel lavere enn andre fag på SV-fakultetet. Av den grunn har fakultetet besluttet å kutte antall 

plasser på master fra 80 til 70. Instituttet er i full gang med å diskutere tiltak for å bedre 

gjennomstrømningen, og vil fra høsten 2008 satse på å omstruktere undervisningen med tanke på at 

studentene skal komme tidligere i gang med oppgaven. Et tiltak som allerede er satt i verk, er 

opprettelsen av en kanal for informasjonsformidling om forskningsprosjekter drevet av norske 

sosiologer, ikke bare ved universiteter og høgskoler, men også ved de uavhengige 

forskningsinstitusjonene som ISF, NOVA, FAFO og SIFO. Tanken er å hjelpe studenter med ideer til 
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tema for masteroppgaven, og til å få kontakt med relevante fagpersoner for begynnende veiledning så 

tidlig som mulig. Et annet tiltak som er videreført, er kullsamlingene på masterprogrammet, se punkt 

A2.  
 

A5.4 Vurdering av frafall det første året på bachelorprogrammet 
På sosiologi inntreffer det største frafallet av studenter på tredje semester. Frafallet på sosiologi skal i 

2008 kartlegges nærmere i samarbeid med fakultetet. Instituttet vil drøfte aktuelle tiltak når dette er 

gjort.  

 

A6 Styringskvalitet 
A6. 1 Tilsynssensorordningen 
Det er tre tilsynssensorer på sosiologi, og ordningen fungerer godt. Tilsynssensorene anser ordningen 

med både intern og ekstern sensor på alle emner med gradert karakterskala som svært fordelaktig. 

Fortsettelsen av denne praksisen er imidlertid truet av budsjettkutt. Når det gjelder eksamensformer 

er det kun metodeemnene som trekkes fram med mangler, der tilsynssensor mener det kunne vært på 

plass med en emneoppgave.  

 

A6.2 Evalueringer av program og emner 
På sosiologi er det gjennomført årlig evaluering av både master- og bachelorprogrammet. I tillegg 

arbeider vi mye med emneevaluering i to varianter: 

Underveisevaluering. Underveisevaluering på sosiologi er gjennomført på de fleste emner, med 

metoder som varierer fra spørreskjema til fokusgrupper. Resultatene fra underveisevaluering følges 

opp av emneansvarlig for det enkelte kurs. 

Periodisk grundig emneevaluering. Det siste året har den periodiske grundige evalueringen blitt 

rettet mot de emnene som har vært nye i det inneværende semesteret.  

- For våren 2007 gjalt det teorifordypningsemnene på master, SOS4002, SOS4003, SOS4004 

og SOS4005. Tilbakemeldingene var gode. Det mest problematiske viste seg å være 

vektingen mellom de to deleksamenene, og denne ble endret før det påfølgende semesteret.  

- Høsten 2007 ble bacheloroppgavekurs på 3000-nivå innført, og dermed underlagt grundig 

evaluering. Her var det flere problematiske elementer, i første rekke eksamensformen  og 

forholdet mellom prestasjonskrav og uttelling i studiepoeng. Resultatene har flere konkrete 

punkter som vil bli tatt med i planleggingen av neste semesters emner. SOS4001 ble også 

grundig evaluert høsten 2007. 
 

A6.3 Tiltak for forankring av en kvalitetskultur 
Underveisevalueringen av emner på sosiologi og samfunnsgeografi er godt forankret blant de 

vitenskapelige ansatte på instituttet. I den grad det er mulig, forsøker vi å begrense bruk av 

nettskjema ved evalueringer, siden dette er en evalueringsform som ofte innebærer lav svarprosent. 

Vi fokuserer også på å presentere innsamlede evalueringsdata for aktuelle grupper – både studenter 

og lærere. 

 
A7 Konlusjon 
På sosiologi har tettere oppfølging av studentene stått i hovedfokus i 2007. Kulltiltakene på master er 

et godt eksempel på dette. Instituttet ønsker at studentene skal kjenne tilhørighet til fagmiljøet og 

oppleve studieløpet som meningsfullt og tilrettelagt. Vi vil fortsette å satse på dette i 2008, og vil 

særlig sette fokus på endringer på masterprogrammet. 
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B Samfunnsgeografi og Development Geography 
B1 Inntakskvalitet 
For studieåret 2007/2008 hadde samfunnsgeografi en opptaksramme på 55 studenter. Dette er den 

samme opptaksrammen som foregående studieår. Antall primærsøkere på bachelorprogrammet har 

gått ned med 1,8% mens den primære poenggrensen for å komme inn på studieprogrammet økte fra 

45 til 45,1. Sammenlignet med andre institutter på SV-fakultetet hadde samfunnsgeografi den laveste  

tilbakegangen av primærsøkere ved opptaket til studieåret 2007/2008.  

 

Masterprogrammet i samfunnsgeografi har for studieåret 2007/2008 en opptaksramme på 23 

studenter. Dette er en reduksjon med 6 plasser fra foregående studieår. Antall søkere gikk også ned 

fra 62 søkere høsten 2006 til 58 søkere høsten 2007. Dette bør uansett anses som et godt søkertall 

siden masteropptaket i denne perioden ble redusert fra to til ett opptak per år. Poenggrensen for å 

komme inn på masterprogrammet dette studieåret var på 63,35 poeng (0,10 poeng høyere enn 

foregående studieår). 63 poeng tilsvarer karakteren C og er SV-fakultetes minimumsskrav for å søke 

opptak på masterprogram. 

 

Til masterprogrammet i Development Geography er det to typer søkere: kvotestudenter og 

selvfinansierte studenter. Opptaket av disse studentene blir koordinert av Seksjon for Internasjonale 

Studier (SIS) og Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Ny opptaksramme for kvotestudentene 

ble vedtatt av UiO i august 2007 og er blitt satt til 4 studenter per år. 

 

B2 Rammekvalitet 
Studentene på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi uttrykker i stor grad at de er fornøyd med 

læringsmiljøet på samfunnsgeografi. Hytteturen som arrangeres hver høst for de nye 

bachelorstudentene blir trukket frem som et godt tiltak. Masterstudentene som fikk opptak på 

programmet i 2007/2008 har uttrykt ønske om at studiestarten for de nye masterstudentene også 

burde ha inneholdt en hyttetur som kunne ha knyttet studentene raskere sammen. Samfunnsgeografi 

arrangerer derfor en hyttetur for de nye masterstudentene i april 2008 og vil vurdere å arrangere en 

slik hyttetur for nye masterstudenter det første semesteret. I programevalueringen uttrykker flere 

masterstudenter at de savner kulltilhørighet når de begynner på det 3. semesteret. Dette er en 

utfordring samfunnsgeografi bør se nærmere på. 

 

B3 Programkvalitet 
B3.1 Endringer i studietilbudet 
Fra og med høsten 2007 innførte samfunnsgeografi obligatorisk innlevering av prosjektbeskrivelse 

for nye masterstudneter. Det blir ikke gitt studiepoeng på denne innleveringen, men studentene har i 

programevalueringen uttrykt at dette er et svært godt tiltak for å komme tidlig i kontakt med veileder 

og starte tankearbeidet med masteroppgaven. 

 

B3.2 Helhet og sammenheng i studieprogrammene 
Studentene på bachelorprogrammet samfunnsgeografi er i stor grad fornøyd med helheten og 

sammenhengen i studieprogrammet. Noen presiserer likevel at innen enkelte emner kan det til tider 

være vanskelig å forstå hva det samfunnsgeografiske er. Andre ønsker også mer informasjon om 

hvordan de ulike emnene henger sammen og i hvilken rekkefølge disse bør tas. Utover dette 

uttrykker studentene at de i stor grad er fornøyd med programtilbudet.  
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Fra og med høsten 2007 skjer opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi kun en gang per år. 

Til tross for at opptaket nå skjer en gang per studieår tilbyr ikke samfunnsgeografi undervisning i alle 

teorifordypninger det første semesteret. I  programevalueringen kommer det frem at en del av 

studentene ikke er fornøyd med dette. Årsaken er at særlig studentene som ønsker å velge 

teorifordypning innen by- eller økonomisk geografi må vente helt til vårsemesteret. Noen studenter 

har dermed hatt problemer med å finne emner å melde seg opp i høstesemeteret. Dette vil instituttet 

ta tak i. Masterstudentene er utover dette svært fornøyd med innholdet i emnetilbudet på 

masterprogrammet. 

 

Studentene på masterprogrammet i Development Geography uttrykker at de har et godt emnetilbud 

det første semesteret. Utfordringene kommer vårsemesteret da de i utganspunktet kun skal skrive en 

lang semesteroppgave og sammen med veileder forberede feltarbeid som de foretar i løpet av 

sommeren. Flere av studentene sier at de savner et metodekurs og skrivekurs da de kommer fra andre 

akademiske kulturer. Mulige tiltak skal  nå til vurdering ved instituttet. 

 

B3.3 Internasjonalisering 
Samfunnsgeografi har flere gode utvekslingsavtaler, og det er lagt opp til gode muligheter for 

utenlandsopphold både på bachelor- og masterprogrammet. 

 

B4 Undervisningskvalitet 
I løpet av våren og høsten 2007 utarbeidet samfunnsgeografi nye programplaner for bachelor- og 

masterprogrammet. Det gjenstår å utarbeide nye programplaner for Development Geography-

programmet. Høsten 2007 ble det også utarbeidet nye emnebeskrivelser for alle emnene det blir 

undervist i på bachelor- og masternivå våren 2008. Arbeidet med de nye emnebeskrivelsene sammen 

med emneevalueringer førte til at emneansvarlig ble mer oppmerksom på at forelesninger-

seminarundervisning og eksamensform måtte knyttes tettere sammen. En del av 

seminarundervisningen er derfor blitt gjennomgått nøye for å få til et bedre bindeledd mellom disse 

tre undervisningsformene. 

 
B5 Resultatkvalitet 
B5.1Tiltak i forhold til arbeidslivsrelevans 
Sommeren 2007 gjennomførte samfunnsgeografi en spørreundersøkelse blant samfunnsgeografer 

som var ferdig med en bachelor- eller mastergrad for å kartlegge hvor mange som var i jobb, hvor de 

jobbet osv. Denne undersøkelsen ble presentert på hytteturen for de nye bachelorstudentene i 

september 2007. I mars 2008 vil instituttet arrangere et arbeidslivsseminar skreddersydd for 

bachelor- og masterstudentene på samfunnsgeografi. Dette gjøres i samarbeid med Karrieresenteret, 

SV-fakultetet, SV-infosenter og en rekke samfunnsgeografer som er ute i arbeid.  
 

B5.2 Bruk av karakterskalaen 
Emnene på samfunnsgeografi sensureres med utgangspunkt i de nasjonalt fastsatte fagspesifikke 

karakterbeskrivelsene. På skoleeksamener, hjemmeeksamener og semesteroppgaver på bachelor- og 

masternivå brukes i stor grad interne sensorer på instituttet. Alle emner sensureres med 

karakterskalaen A-F og karakterene settes i tråd med en tilnærmet normalfordeling. I følge 

tilsynssensorrapporten for studieåret 2006/2007 fremkommer det at resultatene er gode og at de stort 

sett blir normalfordelt når antallet eksamener tatt til vurdering tillater en slik vurdering. For den 

avsluttende masteroppgaven i samfunnsgeografi, var karaktersnittet B våren 2007, og C høsten 2007. 
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B5.3 Studiepoengprogresjon og gjennomstrømning 
På samfunnsgeografiprogrammene har studiepoengproduksjonen vært nokså stabil de siste årene, 

men produksjonen har vært noe bedre de siste semestrene. Gjennomsnittlig antall produserte 

studiepoeng pr aktiv student som produserte studiepoeng på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 

har siden høsten 2005 ligget på 25,2 studiepoeng per semester eller bedre. Dette er noe bedre enn de 

foregående årene. På masterprogrammet i Development Geography har gjennomsnittlig antall 

produserte studiepoeng per aktiv student som produserte studiepoeng siden høsten 2005 ligget på 

30,0 studiepoeng eller bedre. Disse studentene følger normert studieprogresjon hvert semester under 

hele programmet og leverer masteroppgaven på normert tid. 

 

Gjennomstrømmingen på masterprogrammet i samfunnsgeografi er svært lav, sammenliknet med 

andre fag på SV-fakultetet. Høsten 2007 innførte samfunnsgeografi obligatorisk innlevering av 

prosjektbeskrivelse for førstesemesterstudentene, som nvent under punkt. 3.1. Alle studentene fikk 

tildelt en veileder i begynnelsen av semesteret. Våren 2008 skal studentene jobbe videre med denne 

prosjektbeskrivelsen sammen med veileder. Samfunnsgeografi vil i løpet av våren og høsten 2008 se 

på flere tiltak vi kan innføre for å bedre gjennomføringsprosenten på masterprogrammet. 

 
 

B5.4 Vurdering av frafall det første året på bachelorprogrammet 
Tall fra fakultetet viser at mellom 30 og 40% av bachelorprogramstudentene på samfunnsgeografi 

hopper av etter ett år på programmet. Disse tallene er ikke korrigert for dem som har fullført 

bachelorgraden, eller studenter som er i permisjon eller på utveksling. Statistikken fra fakultetet viser 

at mange bachelorprogrammer ved SV-fakultetet har et slikt frafall av programstudenter. 

Samfunnsgeografi følger med stor interesse fakultetets arbeid med kartlegging av frafall. 

 

B6 Styringskvalitet 
B6. 1 Tilsynssensorordningen 
Våren 2007 hadde samfunnsgeografi et møte med sin tilsynssensor i Oslo. Dette var svært fruktbart.  

I rapporten fra forrige studieår konkluderte tilsynssensor med at samfunnsgeografi studieåret 

2006/2007 hadde en god emneportefølje. Emneinformasjonen på nettsidene viste at pensum og 

undervisning holdt god eller ganske god kvalitet og at resultatene var gode og stort sett 

normalfordelte. Samfunnsgeografi har vært svært fornøyd med tilsynsensorordningen til nå. 

 
B6.2 Evalueringer av program og emner 
Studieåret 2006/2007 ble det på bachelor- og masterprogrammet i samfunnsgeografi gjennomført 

intern og ekstern programevaluering, periodisk grundig evaluering av emner og underveisevaluering 

ev emner. 

Underveisevaluering: Underveisevaluering er gjennomført på alle emner det er blitt undervist i 

våren og høsten 2007. Programutvalget har vært involert i gjennomføringen av dette på noen emner 

ved å samtale med studentene i seminarundervisningen. Resultatene fra underveisevalueringen 

rapporteres og følges opp av hver enkelt emneansvarlig. Andre emneansvarlige har gjort dette selv 

ved bruk av f.eks spørreskjema. 

Periodisk  grundig evaluering: I samråd med vedtatt 3- årig evauleringsplan var det våren 2007 

emnene SGO2100, SGO2200 og SGO3400 som ble grundig evaluert av tilsynssensor. 

Tilbakemeldingene var generelt gode. Eksamensresultatene på SGO2200 hadde relativt høy 

strykprosent våren 2007 grunnet svært vanskelige eksamensoppgaver laget av ny emneansvarlig. 

Dette er blitt tatt opp med ny emneansvarlig. 
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Høsten 2007 ble emnene SGO2400, SGO2500 og SGO3100 evaluert. Tilbakemeldingene var 

generelt gode.  

Intern programevaluering: Høsten 2007 foretok samfunnsgeografi en omfattende evaluering av 

bachelor- og masterprogrammet. Dette er blitt gjort i form av nettskjema til bachelor- og 

masterstudentene, samt at noen av masterstudentene har deltatt i en kvalitativ undersøkelse. 

Resultatene fra disse undersøkelsene vil bli behandlet i løpet av våren og høsten 2008. 

Ekstern programevaluering: Høsten 2007 har også en ekstern komité evaluert bachelor- og 

masterprogrammet på samfunnsgeografi. Resultatene fra undersøkelsen vil være klar 3. mars og vil 

bli behandlet av instituttet sammen med de interne programevalueringene i løpet av våren og høsten 

2008 

 
B6.3 Tiltak for forankring av en kvalitetskultur 
Samfunnsgeografi og sosiologi tilstreber å ha samme typer kvalitetssikringsrutiner. Se punkt A6.3 

 
B7 Konlusjon 
På samfunnsgeografi har planleggingen med å endre masterprogramet fra og med høsten 2009 stått i 

hovedfokus. Dette arbeidet fortsetter i 2008. Vi ønsker å øke gjennomføringsprosenten på 

masterprogrammet og har med dette innført obligatorisk innlevering av prosjektbeskrivelse første 

semester. Vi har fremdeles en utfordring å jobbe videre med når det gjelder å skape kulltilhørighet 

for masterstudentene fra og med 3. semester. 
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