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Studenttall og gjennomstrømning 

Høsten 2018 startet 50 studenter på MA-programmet i sosiologi. Av disse var 41 fortsatt 

registrert som aktive per 06.09.2019. Totalt er det per 06.09.2019 116 studenter registrert som 

aktive på MA-programmet i sosiologi.  

Våren 2019 gikk 20 ferdige kandidater ut av programmet, mens videre 19 kandidater er 

forventet å fullføre høsten 2019. Tallene for gjennomføring har holdt seg ganske stabile de 

siste årene, med til sammen 35 uteksaminerte kandidater i 2018, og 34 i 2017*.  

 

Evalueringer 

Som vanlig ble et utvalg studenter på 2. studieår invitert til å delta i Studiebarometeret høsten 

2018. Svarprosenten var 67,7% (21 respondenter).  

Vi gjennomførte også en egen spørreundersøkelse blant alle MA-studentene våren 2019, for 

studieåret 2018/2019. Nettskjema ble sendt ut 08. mai 2019. Etter 1 purring oppnådde vi en 

endelig svarprosent på 28% (28 svar). Litt over halvparten av respondentene var 

førsteårsstudenter. 

Masterstudentene oppgir at de føler seg godt tatt imot, og de er fornøyde (64%) eller svært 

fornøyde (29%) med kvaliteten på programmet. Av naturlige årsaker er det særlig mange som 

trekker frem de obligatoriske emnene som lærerike, men jevnt over har alle emner studenter 

som er fornøyde. Interessant litteratur, og engasjerte og tilgjengelige undervisere er 

begrunnelser som gjentas av mange.  

Det er langt flere som krysser av emner som har gitt godt læringsutbytte (75 kryss, flere valg 

mulige) enn som krysser av for at emner har gitt lite læringsutbytte (28 kryss, flere valg 

mulige). Klart flest sliter med kvantitativ metode. Det virker som flere av studentene som 

oppgir lite læringsutbytte fra SOS4020 har hatt for dårlig faglig grunnlag. Mange av våre 

MA-studenter kommer fra andre læresteder, der grunnopplæringen i kvantitativ metode 

skiller seg fra det som undervises i SOSGEO1120. På den andre siden, flere studenter skriver 

også at de har blitt positivt overrasket over statistikkundervisningen: «Trodde jeg kom til å 

mislike statistikk, men så endte jeg opp med å like det skikkelig godt». Det er heller ikke 

spesielt dårlige resultater i eksamen på emnet. De siste tre årene er det kun en student som har 

strøket, og det store flertall får C eller bedre.  

Nesten 90% av respondentene mener masterprogrammet i sosiologi gir dem ferdigheter som 

er nyttig i arbeidslivet, og nesten 60% opplever også at de har blitt bevisstgjort på hvilke 

ferdigheter de har som er relevant for arbeidslivet. Dette er positive funn sett i lys av en rekke 

større evalueringer på UiO og nasjonalt, der SV-studenter uttrykker svak selvtillit med tanke 

på egen kompetanse i møte med arbeidslivet. Studentene har også god kjennskap til ulike 

arbeids- og karrieretilbud ved UiO. Flere foreslår imidlertid innføring av praksisemne, 

bedriftsbesøk osv. for å bedre overgangen mellom studier og arbeidsliv.  

 



*Fra 2018 ble antall muligheter for å levere masteroppgaven i løpet av året redusert. Det vil si at 

masterprogrammet nå praktiserer én innleveringsfrist i vårsemesteret, fra tidligere to. Dette gir utslag i 

statistikken. Eksempelvis ser det ut som kun 5 leverte i vårsemesteret 2017 i DBH, mens det riktige 

antallet er 23. De resterende 18 ble tidligere feilregistrert som avsluttet i høstsemesteret fordi 

studentene ble registrert som fullført i starten av høstsemesteret. Dette er rettet opp i tallene fra 2018, 

når vi begynte å praktisere med kun én frist. 

Pågående og planlagte forbedringstiltak 

Tilbakemeldingene fra studentene er jevnt over svært positive, og det er dermed lite i denne 

evalueringen som tilsier at det bør iverksettes større forbedringstiltak på masterprogrammet.  

Når det gjelder arbeidslivsrelevans og emnet i kvantitativ metode er flere tiltak allerede 

igangsatt og pågående: 

 Åpne for sosiologistudenter på prosjektforum. F.o.m. studieåret 2019/20 åpnes det for 

at et mindre antall sosiologistudenter kan få plass på prosjektforum. Dette emnet har 

tidligere vært kun for OLA-studenter. Antall plasser er begrenset og uforutsigbart 

(avhenger av antall OLA-studenter som melder seg til emnet), og det gjøres ingen 

endringer i den generelle studieplanen for å tilpasse sosiologiprogrammet til dette 

emnets tidsplan. Dette vil derfor i første omgang være et tilbud for de som er særlig 

motivert, men vi håper like fullt at dette vil tilfredsstille noe av etterspørselen etter 

praksis og mer kontakt med arbeidslivet.  

 Mentorordning og støtte til arbeidslivsarrangementer i samarbeid med studentenes 

foreninger videreføres.  

 Faglig støtte for studenter med svake forkunnskaper i kvantitativ metode. SOS4020 

har det mest omfattende undervisningstilbudet og den tetteste oppfølgingen av alle 

emner på masterprogrammet med 12 ordinære forelesninger, tilbud om 2 

repetisjonsforelesninger før emnet starter, introkurs i STATA og 12 seminarer. Til 

sammenlikning har SOS4010 (kvalitativ metode) 11 forelesninger og 6 seminarer. For 

kommende semester vurderer vi følgende tiltak: Videreføre og eventuelt utvide tilbud 

om repetisjonsforelesninger, egen seminargruppe for studenter som mangler eller har 

svake forkunnskaper i STATA, samt bedre koordinering av temaer mellom 

forelesninger og seminarer.  

 

 


