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Periodisk emneevaluering av SGO1900 Metode (våren 2012) 

OM KURSET 

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelig kvantitativ metode. Undervisningen består av 

forelesninger og av seminarer hvor studentene løser oppgaver under veiledning. I tillegg til 

skoleeksamen skal studentene i grupper på tre utføre en prosjektoppgave/spørreundersøkelse. 

 

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

 Kjenne til sentrale begreper innen kvantitativ metode.  

 Kunne lage et kvantitativt undersøkelsesopplegg.  

 Bruke det statistiske programmet SPSS.  

 Beherske sentrale statistiske teknikker som statistisk generalisering, univariat analyse, 

krysstabellanalyse, gjennomsnittsanalyse og de viktigste statistiske testene knyttet til disse 

analyseformene  

 Kunne lage et kvantitativt undersøkelsesopplegg.  

 Bruke det statistiske programmet SPSS.  

 

Studentene skal også tilegne seg et sett av ferdigheter:  

 Formulere en forskbar problemstilling og operasjonalisere de sentrale begrepene.  

 Utarbeide spørreskjema og samle inn data.  

 Kunne skissere et kvantitativt undersøkelsesopplegg og peke på ulike metodeproblemer.  

 Kunne framstille et statistisk materiale på en oversiktlig og etterrettelig måte.  

 

Videre skal studentene tilegne seg generell kompetanse gjennom å:  

 Ha en kritisk tilnærming til statistiske data og kvantitative undersøkelsesopplegg.  

 Reflektere over etiske aspekter ved intervjuing og publisering av data.  

 

Vurdering og eksamen 

Eksamen har to deler. En skoleeksamen mot slutten av semesteret teller 60 prosent av karakteren, 

og en prosjektoppgave/spørreundersøkelse utført i grupper (tre studenter sammen) som teller 40 

prosent av karakteren. Vi setter som krav at begge delene av eksamen er bestått i samme semester. 

 

OM GJENNOMFØRINGEN AV KURSET VÅREN 2012 

Undervisningen bestod av følgende 7 forelesninger som alle ble holdt av Ingar Brattbakk. 

1. Kvantitativ metode. Enheter, verdier, variable og reliabilitet. 

2. Populasjon. Utvalg og representativitet. 
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3. Datainnsamling. Gruppeoppgaven. 

4. Hvordan presentere et datasett. 

5. Normalfordelingen. Hypotesetesting. 

6. Hypotesetesting. Sammenheng mellom variable. 

7. Oppsummering. Forberedelse til eksamen. 

I tillegg til forelesningene var det 3 ordinære seminarer og 5 PC-seminarer som ble leder av foreleser 

og masterstudenter i samfunnsgeografi. De ordinære seminarene utdypet pensum og tok for seg: 1) 

Problemstillinger, operasjonalisering, målenivå, enheter og representativitet, 2) Spørreskjema og 

spørsmålsformulering (knyttet til gruppeoppgaven), og 3) Sammenheng mellom utvalg og populasjon.  

PC-seminarene foregikk på PC-sal der hver student hadde sin egen PC og tilgang til SPSS, mens 

seminarleder hadde sin PC på storskjerm for å kunne vise fremgangsmåten for analyser i SPSS. De fire 

første seminarene hadde vekt på innføring i grunnleggende analyser i SPSS og øvingsoppgaver, mens 

det siste seminaret fungerte som veiledning knyttet til gruppeoppgaven. Foreleser var seminarleder 

for samtlige PC-seminar, mens seminarlederne fra de ordinære seminarene fungerte som PC-

assistenter.  

Det var 74 eksamensmeldte studenter på emnet. 13 av disse møtte ikke, og en trakk seg underveis. 

Blant de gjenværende 60 studentene var det 57 som bestod eksamen (en av disse gikk opp til utsatt 

eksamen). Karakterfordelingen (samlet for gruppeoppgave og skriftlig eksamen) var: A: 5 (8%), B: 18 

(31%), C: 24 (41%), D: 7 (12%), E: 2 (3%), F: 3 (5%). 

På den obligatoriske gruppeoppgaven som telte 40 prosent av karakteren ble det gitt følgende 

karakterer (totalt 61 studenter leverte oppgave): A: 10 (16%), B: 16 (26%), C: 25 (41%), D: 7 (16%). 

 På den skriftlige eksamen som telte 60 prosent av karakteren var fordelingen slik: A: 5 (8%), B: 16 

(27%), C: 25 (42%), D: 7 (12%), E: 4 (7%), F: 2 (3%).    

Følgende studieprogram var representert på emnet: (antall eksamensmeldte i parantes):  Asiatiske 

og afrikanske studier (2), Europeiske og amerikanske studier (5), Europastudier, EU (1), Offentlig adm. 

og ledelse (1), Samfunnsgeografi (29), Sosiologi (4), Statsvitenskap (2), Utviklingsstudier (10), Andre 

med studierett (18).     

Det ble gjennomført en sluttevaluering av kurset med et nettbasert skjema der studentene ble bedt 

om å vurdere pensum, forelesninger, seminarer, opplegget for gruppeoppgaven, eksamensform, 

kursets vanskelighetsgrad og annet. Det ble benyttet en kombinasjon av karaktergivning på en skala 

fra 1 (dårligst) til 5 (best) og åpne svarfelt.   

 

STUDENTENES OPPFATNING AV EMNET 

Nettskjemaet ble besvart av 51 studenter, dvs. en svarprosent på 69. Studentenes karaktersetting på 

de tre pensumbidragene framgår av tabellen nedenfor: 
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  Jacobsen 2011  Rowntree 2000 Kristiansen 2008 

1 (dårligst) 0,0 % 2,8 % 6,1 % 

2 0,0 % 11,1 % 15,1 % 

3 24,4 % 25,0 % 21,2 % 

4 42,2 % 41,7 % 48,5 % 

5 (best) 33,3 % 19,4 % 9,1 % 

Gjennomsnittsscore 4,1 3,6 3,4 

Antall svar (N) 45 36 33 

 

Pensum: Det framgår av tabellen at studentene er generelt godt fornøyd med pensumlitteraturen. 

Jacobsen (2011) som kan sees som hovedboka, kommer mest positivt ut. Kommentarene i de åpne 

svarfeltene understøtter dette generelle inntrykket, men gir også en del utfyllende informasjon: 

Jacobsen (2011): Studentene er samlet sett svært godt fornøyd med denne boka. På den positive 

siden mener studentene at boka er lettlest, oversiktlig, har gode eksempler, trinnvise forklaringer og 

fungerer godt som introduksjonsbok til emnet. De relativt få negative kommentarene går i retning av 

at den kan være noe gjentakende, monoton, lang og litt kjedelig, samt at den inneholder en del om 

kvalitative metoder som ikke er pensum.  

Rowntree (2000): Denne boka er studentene også gjennomgående veldig godt fornøyde med. Flere 

understreker at den utfyller Jacobsen godt ved at den er mer matematisk og teknisk. De fleste 

kommentarene går i retning av at den er lettlest, enkelt språk, forståelig for «ikke-matematikere» og 

med så oppgaver underveis som engasjerer og bidrar til læring. Noen påpeker at den er kjedelig, for 

teknisk og at den er vanskelig fordi den er på engelsk. 

Kristiansen (2008): Også denne boka var gjennomgående godt likt av studentene, men altså med 

lavest score at de tre. Mange av dem som omtaler den positivt fremhever at den var oversiktlig, 

lettlest, mange gode eksempler og nyttig i forhold til å gjennomskue feil bruk av statistikk i aviser osv. 

Samtidig var det mange som mente det var mye overlapp med de to øvrige pensumbøkene, og at 

den ikke bringer inn noe nytt.  

Studentenes karaktersetting på forelesninger, seminarer (ordinære og PC) og opplegget for 

gruppeoppgaven framgår av tabellen nedenfor: 

  

Forelesninger Seminarer 
(ordinære) 

PC-seminarer Opplegg for 
gruppeoppgaven 

1 (dårligst) 0,0 % 2,3 % 2,4 % 6,8 % 

2 9,3 % 6,8 % 7,1 % 11,4 % 

3 34,9 % 40,9 % 28,6 % 20,5 % 

4 32,6 % 34,1 % 26,2 % 38,6 % 

5 (best) 23,3 % 15,9 % 35,7 % 22,7 % 

Gjennomsnittsscore 3,7 3,5 3,9 3,6 

Antall svar (N) 43 44 42 44 
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Forelesningene: Fra tabellen fremgår det at studentene er overveiende positive til forelesningene. 

Godt over halvparten gir score 4 og 5, mens en av tre gir middels score (3). De utfyllende 

kommentarene på den positive siden viser at mange studenter synes forelesningene ga god oversikt, 

var pensumnært, gode powerpointpresentasjoner, lett forståelig, gode forklaringer, relevant og god 

sammenheng. På den negative siden fremhevet flere at det var en del gjentakelse av pensum og det 

som stod på powerpointene, noe ensidig og litt for mye tid på introduksjonsdelen av pensum på 

bekostning av den mer krevende statistikkdelen. Under forslag til forbedringer kom det fram ønsker 

om mer variasjon, flere eksempler, friere i forhold til powerpointpresentasjon, mer bruk av tavle, 

flere eksempler på undersøkelser i samfunnsgeografi og mer aktiv involvering av studentene. 

Seminarer (ordinære): Også seminarene fikk relativt god score. Studentene trekker fram at det var 

positivt å få repetert og fordypet stoff fra forelesningene, at det var praktisk, fokus på lærerike 

oppgaver og at det var greit med grundig gjennomgang i forhold til gruppeoppgaven. På minussiden 

sier flere at de fikk litt lite ut av det, ville gjerne hatt en plan for aktivitetene på seminarene og at de 

kunne gått mer i dybden. Av forbedringer foreslås mer grundig om kjikvadrat og t-test, gjennomgang 

av mulige eksamensoppgaver, mer aktivitet og gjerne flere seminarer. 

Seminarer (PC): PC-seminarene fikk den høyeste gjennomsnittsscoren av de tre hovedformen for 

undervisning. Svært mange sier at de lærte SPSS raskt og effektivt, bra opplegg og god oppfølging 

med grundige forklaringer og mange syntes tempoet var passe. Samtidig var det på minussiden 

enkelte som syntes det enten gikk altfor tregt eller altfor raskt, og noen ønsket seg flere timer for å 

lære SPSS og at man burde hatt færre øvingsoppgaver og mer tid til å jobbe med gruppeoppgaven. 

Noen ønsket seg flere øvingsoppgaver man kan jobbe med på egenhånd, og noen foreslår å dele opp 

i grupper etter nivå ettersom folk lærte i så ulikt tempo. 

Gruppeoppgaven: Opplegget får stort sett positiv omtale, og scorer relativt bra. Mange studenter 

satte pris på friheten til å velge tema selv, lærte mye av arbeidet, likte å jobbe i grupper og syntes 

oppgaven hang godt sammen med tema for kurset (de fikk testet ut det de hadde lært). Ganske 

mange nevner at gruppearbeidet var utfordrende og at noen bidro mye mer enn andre 

(gratispassasjerer), og en del mener at temavalget kunne vært enda friere. Flere foreslår at 

studentene selv kan sette sammen grupper, mens andre mener dette vil være problematisk. Noen 

ønsker seg enda klarere rammer for hva oppgaven skal inneholde og hva som forventes.    

Eksamen: I nettskjemaet svarte studentene også på spørsmålet «Hva slags eksamensform 

foretrekker du?». Svarene vises i tabellen nedenfor. 

Svar Antall Prosent 

Kursoppgave kombinert med skoleeksamen (slik som nå) 26 51.0 % 

Kun skoleeksamen 6 11.8 % 

Kun kursoppgave 19 37.3 % 

Annet 3 5.9 % 

Totalt 51 100.0 % 

 

Nåværende opplegg med kursoppgave og skoleeksamen foretrekkes av halvparten av studentene, 

mens vi ser at kun kursoppgave foretrekkes av litt over hver tredje student. Kun 12 prosent ønsker 

kun skoleeksamen. 
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Vanskelighetsgrad: De fleste som har besvart dette spørsmålet synes nivået er passe/middels. Men 

det er også en ganske stor gruppe som synes det er litt for vanskelig, og en liten gruppe som syntes 

lista kunne vært lagt høyere. Flere legger vekt på at dette er et metodekurs i statistikk som gir en 

grunnleggende forståelse og mulighet for dem som ikke er så gode i matematikk.  

Tilbakemeldinger fra seminarledere: Seminarlederne gav innspill på hvordan undervisningsopplegget 

fungerte. Om pensumbøkene skriver en av dem: «Pensum så ut til å samsvare godt med de 

kunnskapene det var forventet at studentene skulle kunne. Alle tre bøkene som ble brukt utfyller 

hverandre godt. Mens Rowntree og Kristiansen på en enkel måte viser hvordan statistikk kan være 

morsomt, var boka til Jacobsen svært beskrivende og gikk kanskje noe mer grundig inn på sentrale 

konsepter. Personlig likte jeg alle tre bøkene og synes de bør brukes videre». 

Videre skriver en av dem: «Det virket på meg som studentene fikk mye ut av undervisningen, og jeg 

opplevde at svært mange var deltagende gjennom seminarene. Det var mange spørsmål underveis, 

noe som tyder på at studentene både ønsket å forstå, samtidig som de ble utfordret faglig». 

Som emneansvarlig synes jeg at de tre masterstudentene som fungerte som seminarledere og PC-

assistenter var svært dyktige, ansvarsfulle og engasjerte. Samtlige hadde selv tatt emnet noen år 

tidligere og også nylig tatt sosiologenes masterkurs i kvantitativ metode (SOS4020). Dette var en stor 

fordel, og jeg vil anbefale å finne studenter som har denne ballasten for fremtidige kurs. 

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER 

I tillegg til de innspillene vi har fått fra studentene som tok emnet våren 2012 har jeg også tatt 

hensyn til diskusjoner i programrådet for samfunnsgeografi ved ISS gjennom flere år og ønsker fra 

studenter fra ulike årskull når jeg har foreslått å heve kursets nivå ved å trekke inn flere statistiske 

analysemetoder med særlig vekt på regresjonsanalyse (som til nå ikke har vært del av kurset). Dette 

vil forhåpentligvis gjøre bachelorstudenter i samfunnsgeografi, som fortsetter på master, bedre 

rustet til å ta sosiologenes masterkurs i kvantitativ metode (SOS4020). Det foreslås derfor å skifte ut 

pensumet (dels for å få inn mer statistikk og regresjonsanalyse og mer stoff om SPSS som verktøy), 

og kurset utvides med flere forelesninger og seminarer på PC-salen. Utover disse nye elementene 

innebærer forslaget at innholdet i emnet i stor grad blir som tidligere med vekt på sammenheng 

mellom problemstilling og metodevalg, utforming av spørreskjema og en gruppeoppgave hvor 

studentene selv samler inn data og behandler dem i SPSS. Emnebeskrivelsen foreslås justert i 

samsvar med disse endringene. Det er også foretatt en navneendring på kurset fra «SGO1900 

Metode» til «SGO1900 Kvantitativ metode».   


