
Periodisk emneevaluering av SGO2400 Politisk geografi (høsten 2010) 
 

SGO 2400 ble gjennomført med nytt undervisningsopplegg høsten 2010. Mens kurset tidligere hadde 
et tematisk fokus på “Globalisering og politikk” er det nå et innføringskurs i politisk geografi. Dette 
betyr at kursbeskrivelse, pensum, undervisningsplan og eksamensform ble revidert og kursopplegget 
ble utprøvd for første gang høsten 2010. Denne emneevalueringen er derfor viktig med tanke på å 
vurdere vellykketheten av det nye opplegget og i forhold til eventuelle endringer for høsten 2011 og 
deretter. Rapporten gir en presentasjon av kurset, etterfulgt av studentenes oppfatning av kurset 
høsten 2010 og mine egne forbedringsforslag.  

OM KURSET 

SGO2400 er et innføringskurs i politisk geografi. I kurset studeres politisk geografiske prosesser med 
vekt på å forstå politiske arenaer, skalaer og aktører. Sentrale tema i kurset omfatter 
omstrukturering av nasjonalstaten i retning av governance lokalt, nasjonalt og internasjonalt; politisk 
representasjon og deltakelse; formell og substansiell demokratisering lokalt og nasjonalt; og 
muligheter og begrensninger for kollektive politiske aktører. Emnet tar for seg forhold og prosesser i 
ulike deler av verden, men med stor vekt på land i sør. 

Studentene skal gjennom kurset tilegne seg kunnskap som gjør dem i stand til å:  

 Kjenne til og kunne gjengi sentrale begreper og teorier innen politisk geografi.  
 Kunne presentere teorier og empirisk kunnskap om betydningen av ulike politiske arenaer 

(f.eks. stat og sivilsamfunn), skalaer (globalt, nasjonalt, lokalt) og aktører (f.eks. 
arbeiderbevegelsen, sosiale bevegelser, lokale eliter).  

Studentene skal også tilegne seg et sett av ferdigheter: 

 Lære å skrive en selvstendig akademisk tekst.  
 Kunne presentere og kommentere skriftlig arbeid i seminarundervisning gjennom bruk av e-

læringsverktøyet Fronter.  
 Øves i kritisk tenkning rundt det stoffet du skal tilegne deg, blant annet ved skriving av 

individuell oppgave og ved kommentering av andre studenters oppgaver.  
 Kunne grunnleggende kildehenvisningsteknikker og hvordan man lager en litteraturliste.  

Undervisningen i kurset består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Eksamensformen 
på kurset er en mappevurdering. Mappen består av tre tekster: (1) Begrepsdiskusjon (1500 ord), vekt 
ca 25% av karakteren; (2) Litteraturdiskusjon (1500 ord), vekt ca 25% av karakteren, og; (3) 
Kursoppgave (3000 ord), vekt ca 50% karakteren. Mappen gis en samlet karakter. Det gis ikke 
karakter på hver enkelt av tekstene i mappen. Det forventes at studentene deltar aktivt på 
seminarene og det er obligatorisk å delta på minst fire av seminarene. Det er også obligatorisk å 
holde to seminarpresentasjoner, en i forbindelse med arbeidet med begreps- og 
litteraturdiskusjonene og en i forbindelse med arbeidet med kursoppgaven. Det er også obligatorisk å 
opponere muntlig på to studentpresentasjoner; en begreps- eller litteraturdiskusjon og en 
kursoppgave.  

Det er ikke gjennomført periodisk emneevaluering av SGO2400 før nå. Det foreligger derfor ingen 
tidligere evalueringsrapport eller rapport fra tilsynssensor for dette emnet. 

 



OM GJENNOMFØRINGEN AV KURSET HØSTEN 2010 

Undervisningen bestod av følgende forelesninger og forelesere: 

1. Rom, sted og skala i politiske prosesser (Kristian Stokke) 
2. Globalisering, lokalisering og nasjonalstaten (Kristian Stokke) 
3. Globalisering og organisering av arbeidere (David Jordhus-Lier) 
4. Menneskerettighetspolitikk og helse (Peris Jones) 
5. Territorialitet og naturressurskonflikter (Peris Jones) 
6. Demokrati og politisk representasjon (Kristian Stokke) 
7. Styresett og deltagelse (Marianne Millstein) 
8. Medierepresentasjoner (Elin Sæther) 
9. Nasjonalisme og sosiale bevegelser (Kristian Stokke) 
10. "Andre" verdener og geopolitiske intervensjoner (Kristian Stokke) 
11. Fra eksklusjon til inklusjon? Skalapolitikk i byer (Marianne Millstein) 

I tillegg til forelesningene var det 7 seminarer ledet av masterstudenter i samfunnsgeografi. Det 
første seminaret ga en innføring i oppgaveskriving og arbeidet med mappetekstene. Deretter fulgte 
fire seminar med studentpresentasjoner og diskusjoner av utkast til korttekstene i mappen (begreps- 
og litteraturdiskusjon). Til slutt var det to seminar med presentasjon og diskusjon av utkast til 
kursoppgaven. Fronter ble brukt til å organisere seminarene og for innlevering av tekstutkast, men 
ikke til kommentering og diskusjon. Det ble ikke gitt individuell veiledning på mappetekstene utover 
tilbakemeldingene i seminarene. 

Det var 94 eksamensmeldte studenter på emnet. 21 av disse møtte ikke til eksamen. Blant de 
gjenværende 73 studentene var det 71 som bestod eksamen. Karakterfordelingen var: A: 8 (11%), B: 
33 (45%), C: 25 (34%), D: 5 (7%), E: 0 (0%), F: 2 (3%). Snittkarakter: B. 

Følgende studieprogram var representert på emnet (antall i parentes): Asiatiske og afrikanske studier 
(2), Europeiske og amerikanske studier (8), Historie (1), Tverrfaglige kjønnsstudier (1), 
Samfunnsøkonomi (2), Sosialantropologi (3), Samfunnsgeografi (36), Sosiologi (1), Statsvitenskap (5), 
Utviklingsstudier (11), Andre med studierett (24). 

Det ble gjennomført en midtveisevaluering med et enkelt skjema med åpne spørsmål om 
forelesninger, seminar, informasjonstilgang og annet. Det ble også gjennomført en sluttevaluering av 
kurset med et nettbasert skjema der studentene ble bedt om å vurdere pensum og forelesninger på 
en skala fra 1 (dårligst) til 5 (best), krysse av for foretrukket seminar- og eksamensform, og ellers gi 
skriftlige kommentarer på pensum, forelesninger, seminar, emnets vanskelighetsgrad og annet. 

STUDENTENES OPPFATNING AV EMNET 

Nettskjemaet ble besvart av 42 studenter, dvs. en svarprosent på 45. Studentenes generelle 
karaktersettingen på pensum (“Hvor godt fornøyd er du med pensum?”) framgår av tabellen 
nedenfor: 

Karakter Artikler Bøker 

1 (dårligst) 2,40 % 2,40 % 

2  7,10 % 0 % 

3  26,20 % 19 % 

4  57,10 % 59,50 % 

5 (best) 7,10 % 19,00 % 

 



 

Pensum: Det framgår av denne tabellen at studentene er generelt godt fornøyd med pensum-
litteraturen, spesielt med de to lærebøkene i politisk geografi som blir brukt i emnet. De utfyllende 
kommentarene understøtter dette generelle inntrykket, men gir også en del utfyllende informasjon. 

 Det framheves av flere at det er positivt at pensum er variert med et forholdsvis vidt spekter 
av tema, ulike typer tekster (lærebøker og akademiske artikler) og i forhold til 
vanskelighetsgrad. Noen synes at kurset spenner for vidt, mens andre etterlyser enkelttema 
som ikke dekkes (for eksempel krig og terrorisme) eller en grundigere behandling av enkelte 
tema i kurset (for eksempel media).  

 De fleste sier at lærebøkene er gode, men enkelte nevner at Painter og Jeffrey er litt enkel. 
Begrepsboken av Gallaher m.fl. framheves som svært god og nyttig, mens enkelte synes at 
den kan bli litt oppramsende og kjedelig. Enkelte angir at noen av tekstene i kompendiene er 
vanskelige. 

 Flere av studentene nevner at eksamensformen tillater selektiv lesning og at de derfor ikke 
har lest så mye av pensum. 

Forelesningene: Det ble det ikke foretatt en kvantitativ karaktersetting på undervisningen samlet 
eller på de enkelte forelesningene, men studentene ble bedt om å skrive inn sine kommentarer og 
forslag. Hovedinntrykket er igjen at kurset blir svært positivt vurdert av de fleste studentene. Noen 
hovedpunkt i den sammenheng er: 

 Mange av studentene omtaler forelesningene som svært bra. Det framheves at kurset har 
dyktige og engasjerte forelesere som selv har sin kompetanse innenfor temaene de 
underviser i og er flinke til å formidle.  

 Enkelte nevner at kurset består av mange tema og enkeltforelesninger. Selv om hver 
forelesning er spennende, kunne enkelte vært bedre knyttet til fagfeltet politisk geografi. 

 Enkelte nevner at gjennomføringen av kurset høsten 2010 var preget av noe rot, forårsaket 
av endringer i forelesningsplanen underveis og at ikke alle foreleserne klarte å gjennomføre 
sine presentasjoner i tide. Disse problemene ble tatt opp i underveisevalueringen og det var 
en merkbar forbedring etter det. Bruken og tilgangen på powerpointpresentasjoner 
framheves som god.  

Seminarene: Studentene ble bedt om å angi hva slags seminarform de foretrekker. Fordelingen av 
svarene på dette spørsmålet vises i tabellen nedenfor: 

Seminarform Prosent 

Diskusjon av pensum i seminar 2,40 % 

Diskusjon av utkast til mappetekster 38,10 % 

En kombinasjon av de to foregående 59,50 % 

 

Fordelingen av svar her viser at det er god støtte for den nåværende seminarformen (38%). Det er 
ikke noe ønske om å gå tilbake til et mer konvensjonelt seminarformat med fokus kun på diskusjon 
av pensum. Det uttrykkes imidlertid et ønske om mer eksplisitt pensumdiskusjon i seminarene i 
tillegg til det nåværende fokuset på mappetekster. 

De utfyllende kommentarene understøtter og utdyper dette inntrykket: 

 Den generelle tilbakemeldingen er at seminarene har fungert bra. Det framheves som veldig 
positivt at seminarene er rettet mot arbeidet med egne mappetekster og at studentene 



presses til å være aktive gjennom hele semesteret. Det nevnes også av flere at det er nyttig 
og betryggende å få tekstutkast diskutert av flere underveis. Diskusjonene i smågrupper 
nevnes som spesielt nyttige, mens enkelte er mer usikre på nytten av plenumspresentasjoner.   

 Flere studenter framhever at kurset hadde dyktige seminarledere høsten 2010 og at dette 
var en svært viktig suksessfaktor for seminarene. Samtidig framgår det av tilbakemeldingene 
at det faglige utbyttet av seminarene også er avhengig av dynamikken og deltagelsen blant 
studentene. Det nåværende opplegget krever godt oppmøte og faglig engasjement hos 
studentene, noe som ikke alltid kan tas for gitt. Dette betyr at kvaliteten på seminarene kan 
variere ganske mye mellom de ulike gruppene. 

 Flere studenter nevner at opplegget krever god informasjon om hvordan seminarene skal 
fungere og hva forventningene er i forhold til presentasjon og opposisjon. Mens endringene i 
kurset skapte en del uklarheter i begynnelsen av semesteret, synes disse å ha blitt avklart 
underveis. 

 Enkelte etterlyser mer diskusjon av pensum i seminarene. Det framheves at slike 
pensumdiskusjoner gjør det attraktivt å delta på seminar, også de ukene en selv ikke skal 
presentere eller opponere på en mappetekst. Flere studenter nevner at obligatorisk 
oppmøte på seminarene bør vurderes for å få bedre studentdeltagelse i seminarene. 

Eksamen: Studentene ble bedt om å angi hva slags eksamensform de foretrekker. Fordelingen av 
svarene på dette spørsmålet vises i tabellen nedenfor: 

Eksamensform Prosent 

Emneoppgave kombinert med skoleeksamen 16,70 % 

Mappevurdering (nåværende eksamensform) 76,20 % 

Vet ikke 7,10 % 

 

Denne tabellen viser at det er stor støtte for den nåværende eksamensformen med mappevurdering.  

Vanskelighetsgrad: Studentenes vurdering av vanskelighetsgraden i kurset er generelt at nivået 
er ”passe”. Noen anfører at kurset som helhet eller enkelte deler av kurset er ”krevende” (for 
eksempel noen av mappetekstene eller enkelte deler av pensum), mens et fåtall studenter nevner at 
kurset er ”lett”. Noen av de som sier at kurset er krevende nevner samtidig at de synes at dette er 
bra og at det bør være slik på universitetet. 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER 

Det overordnete inntrykket fra høsten 2010 er at omleggingen av kurset har vært svært vellykket og 
bør videreføres. Det er imidlertid enkelte observasjoner og tilbakemeldinger som bør diskuteres med 
tanke på det videre arbeidet med kurset: 

 Årlige oppdateringer av kurset: Siktemålet for SGO 2400 er å gi en bred innføring i politisk 
geografi med vekt på forskningsinteressene blant Oslo-baserte politiske geografer. Kurset 
dekker derfor ikke hele spekteret av tema innenfor politisk geografi, men formidler 
forskningsbasert kunnskap i nettverket rundt ISS. Dette er en styrke som bør opprettholdes. 
Det betyr imidlertid at det bør foretas årlige oppdateringer av undervisningsplan og pensum i 
forhold til hvilke forelesere som er tilgjengelig og deres forskningsaktiviteter.  

 Fragmentering og integrasjon i kurset: SGO 2400 er et bredt sammensatt kurs med mange 
tema og forelesere. Dette er positivt, men skaper en utfordring i forhold til integrasjon og 
sammenheng i faget. Det er viktig at foreleserne bruker og fortolker pensum i sine 
forelesninger og også forholder seg aktivt til fagfeltet politisk geografi.  



 Pensum: Pensum er bredt sammensatt i forhold til tema, teksttype og vanskelighetsgrad. 
Tilbakemeldingen fra studentene er at pensum fungerer bra. Det er ønskelig å beholde 
kombinasjonen av lærebøker og artikkelsamlinger, men det bør foretas en kontinuerlig 
vurdering av artikkelsamlingene i samråd med foreleserne. Det bør også vurderes om de to 
lærebøkene til enhver tid er de beste alternativene. Det arbeides for tiden med en ny 
lærebok i politisk geografi forfattet av nettverket av Oslo-baserte politiske geografer. Denne 
boka bør erstatte Painter & Jeffrey når den blir tilgjengelig i 2012. 

 Seminarene: Seminarundervisningen har fungert bra, men det er en utfordring å få til aktiv 
deltagelse fra studentene. Det bør vurderes å trekke inn mer pensumdiskusjon i seminarene 
for å gjøre det attraktivt å delta på seminar. Obligatorisk frammøte kan også vurderes. 
Vektleggingen på generell skrivetrening kan reduseres når SGEO etablerer et eget skrivekurs 
på BA-nivå. 

 Eksamensform: Denne har fungert bra og bør opprettholdes. Det er en ulempe at 
eksamensformen betyr at studentene kan velge bort deler av pensum, selv om de to korte 
mappetekstene krever aktiv pensumlesing. Dette problemet bør løses gjennom 
forelesningene og seminarene heller enn gjennom en endring i eksamensform. 


