
Programgjennomgang for studieåret 2016: Årsenheten, bachelorprogrammet 
og masterprogrammet i sosiologi 

 

1. Evalueringsmateriale fra siste år 

Programevalueringer: Det ble gjennomført programevaluering for både årsenheten, 
bachelor- og masterprogrammet for studieåret 2015/2016. På bachelorprogrammet og 
årsenheten var det lav svarprosent, men de som svarte var i hovedsak tilfredse med 
programmene.  I år er det lagt inn ekstra innsats i å hente inn svar. For masterprogrammet 
lå svarprosenten på 37,3%. Evalueringen tilsa at en majoritet av studentene opplevde å bli 
tatt godt imot og fant programmet fornuftig oppbygget. Begge evalueringene er presentert og 
diskutert i programrådet. 

Emneavalueringer: Det foretas emneevalueringer hvert semester. Undervisningsleder og 
emneansvarlige jobber kontinuerlig med å forbedre emnene basert på disse evalueringene. 

På bachelorprogrammet og årsenheten ble det gjennomført emneevalueringer på: 
SOSGEO2201 (lagt ned høst 16), SVMET1010, SOS1120, SOS2100 og SOSSOS2001. 
Underveisevalueringer/interne rapporter ble laget for SOS3050, SOS3090, SOS2300, 
SOS2700, SOS2402 og SOS2500. SOS1000/1001 har vært gjennom en større revidering 
tidligere, og vil få ett helt nytt opplegg høsten 17. På masterprogrammet ble det gjennomført 
emneevalueringer på: SOS4020, SOS4301, SOS4200, SOSGEO4800, SOS4100 og SOS4001. 
Emneevalueringene brukes hyppig som utgangspunkt for pensumsjusteringer og andre 
forbedringstiltak på emnene. 

En del har etterspurt nye undervisningsmetoder i seminarene, og flere tiltak er satt i gang: 
Oppdaterte undervisningsformer på SOS2700, SOS1003, SOS1000/1001 og SOS1120, nye 
tiltak som «drop-in» og flere seminarganger.  

 

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret 

Studiebarometeret legges årlig fram for programrådet til diskusjon. I 2016 merket vi oss at 
MA-studentene var jevnt over fornøyd med programmet, men at de var litt mindre fornøyd 
med eksamen. Vi har iverksatt et større arbeid med å revidere eksamens- og 
vurderingsformer på programmet. Programrådet gjorde vedtak om nye eksamensformer på 
SOS4010, SOS4020 og alle valgfrie spesialiseringsemner på 4000-nivå i april 2017, som vil 
gjøres gjeldende fra høsten.  

For bachelorprogrammet har vi merket oss at respondentene i Studiebarometer hentes fra 3. 
semester. Våre BA-studenter har ingen felleskurs i dette semesteret og er i det hele tatt lite 
ved instituttet i og med at de bruker 3. og 4. semester på å ta 40-grupper. Dette gjør det 
krevende å iverksette tiltak for å heve svarprosenten, og vi må i tolkningen ta høyde for at 
studentene i begrenset grad følger undervisning i sosiologi når de svarer på undersøkelsen.  

For 2015 viste Studiebarometeret at studentene var jevnt over fornøyd med programmet, 
men at de var mer fornøyd med undervisningen enn med det faglige og sosiale miljøet på 
programmet. Ut fra en tanke om at man lærer bedre og i mindre grad vil slutte på studiet når 
man trives, er dette et signal vi tar alvorlig. Blant annet har ISS nedlagt mye arbeid i å gjøre 
fadderuka til et godt og inkluderende arrangement med både faglige og sosiale tiltak.  

 

3. Gjennomføring av programmet 

a.  Studiepoengproduksjon per student 2016. 



I 2016 var studiepoengproduksjon per student på bachelorprogrammet 40,2 og for 
årsenheten 41,5 studiepoeng. For masterprogrammet var studiepoengproduksjonen per 
student 35,4.  

b. Gjennomføring 

I 2016 oppnådde 32 studenter en bachelorgrad i sosiologi og 39 oppnådde en mastergrad i 
sosiologi. 16 fullførte årsenheten i sosiologi. Det bør også merkes at en del studenter fullfører 
bachelorgrad på SV-fakultetet med en fordypning i sosiologi. Studenter som f.eks har 
innpasset mye utdanning fra andre lærersteder vil ofte få en såkalt «fritt sammensatt grad» i 
samfunnsfag. De vil fortsatt kvalifisere med sosiologi som fordypning, men ikke komme med 
i statistikken for sosiologi.  

c. Internasjonalisering 

Antall utreisende fra sosiologi bachelor, høst 2016: 10 studenter 
Studentene reiste blant annet til Berkeley, Goldsmiths, Utrecht og universiteter i Colombia, 
Budapest og Moskva. 

d. Rekruttering  

Det var fra 2015 til 2016 en økt søkning til både bachelorprogrammet og årsenheten, særlig 
blant førstevalgsalgsøkere. Høsten 16 ble opptaksrammen økt fra 95 til 101 studenter på 
bachelorprogrammet, og fra 30 til 40 på årsenheten. På masterprogrammet var det liten 
endring fra forrige år. 

2016 Ramme Søknader Endring Førstvalgsøker Endring Førstvalgsøker 
per 
studieplass 

Poenggrense første- 
og 
annengangsvitnemål 

Årsenhet 40 1841 31% 173 75% 4,33 47,1 og 55,1 
Bachelor 101 1980 4% 206 20% 2,04 44,0 og 49,4 
Master 50 174 2% 99 4% 2 2,8 

 

e. Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak 

Vi har gjennom lengre tid vært opptatt av å følge utviklingen i frafallet både gjennom 
analyser av data fra FS og, i 2016, gjennom en spørreundersøkelse blant personer som har 
sluttet på bachelorprogrammet i sosiologi før fullført grad. Analysene av registerdata har vist 
et frafall omtrent på nivå med SV-fakultetet for øvrig. Det er en negativ sammenheng mellom 
karakternivå og sannsynligheten for frafall. Det er derfor viktig å arbeide med inntakskvalitet 
og sikre at opptaksrammene er tilpasset søkningen til programmene.  

 I spørreundersøkelsen blant frafalne sosiologistudenter svarte 80% (48 av 60 respondenter) 
at det var utenforliggende forhold som var grunnen til at de sluttet på studieprogrammet 
(f.eks. flytting pga familieforhold, de planla aldri å fullføre graden men tok fag som en del av 
andre utdanningsløp osv). Men vi har også merket oss at flere påpeker at de synes det er 
vanskelig å vite hva slags jobb man kan få med sosiologi og at noen også har opplevd 
studiemiljøet negativt. Vi planlegger derfor konkrete arrangementer knyttet til 
arbeidslivsrelevans  og flere sosiale tiltak for å bedre studiemiljøet for høsten 2017. Det er 
satt av egne midler i administrasjonen for å jobbe med rekruttering og 
frafallsproblematikken. På masterprogrammet tilbys det ordninger som skal styrke 
arbeidslivskontakten, blant annet «skygg en sosiolog på jobb» og mentorordningen. 

 

Blant studentene som startet på BA-programmet i høsten 2016 er 88 fortsatt aktive i 
programmet. På årsenheten er det 32 aktive studenter. Av de 43 studentene som startet på 
MA-programmet høsten 2016 er 34 fortsatt aktive studenter, mens 3 er i permisjon. 



 

4. Pågående forbedringstiltak 

Bachelor: Som nevnt gjøres det endringer i undervisningsformen på flere av emnene, i tillegg 
til økt seminaraktivitet. I tillegg til videreføring av «drop-in»-veiledninger, metode-quiz på 
SOS1120, og revidering av pensum og undervisningsopplegg innføringsemne SOS1000/1001, 
er det også gjennomført flere møter og miniseminarer med fokus på bedre undervisning og 
erfaringsutveksling. I 2017 legges også opp til flere sosiale aktiviteter knyttet opp mot 
undervisningen, og på SOS1000/1001 legges det blant annet inn en egen forelesning med 
fokus på arbeidsliv og hva du kan bli som sosiolog.   

Det er per nå ingen konkrete planer om endringer i studieløpet, men programrådet vil 
diskutere oppbygningen av bachelorprogrammet  høst 17.  

Master: Programrådet i sosiologi vedtok 19.04.2017 å innføre nye vurderingsformer på 
SOS4010, SOS4020, SOS4013, SOS4100, SOS4200, SOS4301, SOS4402 og SOSGEO4800. 
Bruken av skoleeksamen blir dermed redusert og økt vekt legges på læring og vurdering 
gjennom emneoppgaver der studentene også har innflytelse på tema for oppgaven. Dette ble 
gjort med ønske om å tilby studentene mer varierte vurderingsformer, samt å gjøre 
vurderingsformen mer relevant for oppnåelse av emnenes læringsmål. Særlig i metodefagene 
mener vi det vil være verdifullt med økt vektlegging av praktiske metodiske ferdigheter.  Det 
obligatoriske teoriemnet SOS4001 har også blitt revidert med formål å gjøre emnet mindre 
fragmentert og vil undervises i ny form høst 17, men uten endringer i vurderingsform.  

 

5. Status for enhetens årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning 

Tiltak 5:  Styrke rekruttering til studieprogrammene.  
Gjennomført:  

 Deltok i fakultetets Åpen dag arrangement og Faglig pedagogisk dag, samt oppdatert 
informasjon på programsider.  

 Skolebesøksordningen er videreført. Sosiologi har tre skolebesøkere som er svært 
engasjerte og som stadig jobber med å utvikle modellene de bruker. Bl.a. er det laget 
en ny modul for metode. Vi har også deltatt i et samarbeid med Blindern VGS og 
bidratt med forelesninger og veiledning.  

 Informasjonsmøte for potensielle søkere til MA-programmet. 

 Rekrutteringsinnsats i sosiale medier: I 2016 ble det lagt inn midler til betalte 
kampanjer, direkte rettet mot målgruppen 19-21 år på Facebook. Kampanjene bruke 
profesjonelle rekrutteringsvideoer som oppfordret til å klikke seg videre til 
programsiden.   

 

Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall.  
Gjennomført:  

 ISS har nedlagt mye arbeid i å gjøre fadderuka til et godt og inkluderende 
arrangement med både faglige og sosiale tiltak. En egen fadderkoordinator ble tilsatt 
som har samarbeidet nært med studiekonsulentene og studentforeningene. Av særlig 
vellykkede arrangement vil vi fremheve Fagprat med brunsj der vi inviterte 
studentene på mini-forelesninger og wraps i U1.  

 Hytteturer og studietur har blitt gjennomført både for BA- og MA-studenter. 

 Vi har i lenger tid arbeidet med å innhente mer kunnskap om frafall. Nicolai Topstad 
Borgen har analysert registerdata fra FS, og i 2016 gjennomførte vi en 
spørreskjemaundersøkelse blant studenter som har sluttet på programmet før fullført 
grad.  



 På de valgfrie spesialiseringsemnene (2000-nivå) har vi, etter påtrykk fra studentene, 
omgjort et emne i moderne sosiologisk teori til et valgfritt emne. Det betyr at 
studentene nå har to (mot tidligere ett) spesialiseringsemner, slik at de får større 
mulighet til å fordype seg i temaer de interesserer seg for. Intensjonen er bl.a. at dette 
skal bidra til økt motivasjon og opplevelse av relevans.  

 På MA ble det i 2016 innført en ordning med faglig kontaktperson for nye studenter. 
Alle nye studenter fordeles mellom staben og oppmuntres til å ta kontakt med sin 
kontaktperson i løpet av første halvdel av semesteret. Formålet er at studentene skal 
kunne diskutere løst ideer til masteroppgaven (og andre temaer han/hun har behov 
for å lufte) og at den ansatte skal kunne gi tips om hvem vedkommende kan ta 
kontakt med videre. 

 Det ble arrangert velkomstmøte for nye studenter. I etterkant stilte erfarne MA-
studenter opp med omvisning på campus og sosialt arrangement.  

 

Tiltak 7: Styrke studentenes læringsutbytte, gjennom mer bruk av nyskapende og 
studentaktive lærings- og vurderingsformer.  
Gjennomført: 

 Flere tiltak for å styrke undervisningen på de valgfrie spesialiseringsemnene på 
2000-nivå. Rammen for antall seminar-ganger har blitt utvidet. Det har blitt 
arrangert samlinger for emneansvarlige og seminarledere for å styrke 
erfaringsutvekslingen mellom underviserne. På flere av emnene er også 
seminarundervisningen lagt om for å tilrettelegge for mer aktive 
undervisningsformer med mer diskusjon av pensum. Drop-in veiledning har blitt 
gjennomført på enkelte emner. Også vurderingsformen er endret, slik at den 
selvvalgte emneoppgaven nå karaktersettes og dermed gis større vekt enn dag den 
fikk godkjent/ikke-godkjent. På et av emnene har vi forsøkt ut en ordning med 
automatisk begrunnelse. Dette fikk god tilbakemelding. Imidlertid er det 
problematisk å gi en slik begrunnelse på papir i og med at mange studenter ikke 
henter sin begrunnelse i ekspedisjonen etter eksamen og det vil være svært 
tidkrevende å sende ut per e-post. Vi har meldt inn ønsker om endringer i Inspera 
slik at vi kan gi begrunnelser på en mer smidig måte i fremtiden. 

 Emnet i kvalitativ metode (SVMET1010) har endret vurderingsform slik at 
emneoppgavene får mer vekt på bekostning av skoleeksamen. Emneoppgavene er 
utformet som små forskningsprosjekter der studentene tilegner seg erfaring fra 
praktisk arbeid som intervjuing og observasjon.  

 Det har i flere år blitt arbeidet godt med undervisningsopplegget i kvantitativ metode 
(SOS1120). En ny emneansvarlig i 2016 har fortsatt dette arbeidet, med økt vekt på 
gjennomføring av mindre, praktiske øvelsesoppgaver.  

 Det er innført justerende muntlig eksamen på SOS3090 (bacheloroppgaven). Dette 
vil både gi studentene mer muntlig trening, men er også en anledning til å møte faglig 
ansatte og samtale om arbeidet de har gjort. Samtalen skal avslutningsvis ha et 
mentorpreg der studentens videre planer og karrierevei kan diskuteres. 

 Bruken av digital eksamen har økt. På ett emne har det også multiple choice 
elementer blitt prøvd ut.  

 Arbeid med å revidere eksamens- og vurderingsformer på masterprogrammet ble 
iverksatt 2016, effektueres i 2017. Det samme gjelder arbeidet med å revidere det 
obligatoriske teoriemnet (SOS4001) som mange opplevde hadde for svak indre 
sammenheng.  

 For å skape en bedre fordeling av arbeids- og eksamensbelastningen i programmet 
ble 1. semester omstrukturert i 2016, ved at det obligatoriske teoriemner (SOS4001) 
ble strukket ut i tid.  
 

 Tiltak 8: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  
             Gjennomført: 



 Mentorordningen: et karriereveiledningstilbud til både første- og andreårstudenter 
på masterprogrammet i sosiologi. Deltakerne får tildelt sin egen mentor, som de 
møter 2-3 ganger i tillegg til 2 fellessamlinger. Mentorene er sosiologer med 
engasjement for faget som innehar ulike spennende jobber som sosiologer utenfor 
akademia. 

 

Tiltak 9:  
Styrke internasjonalisering av studieprogrammene.  
Gjennomført:  

 Videreføring av engelskspråklige emner der hjemlige studenter deltar sammen med 
utvekslingsstudenter. 

 10 BA studenter reiste på utveksling. 
 

 

 


