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Periodisk emneevaluering av SGO1003 Å skrive samfunnsgeografisk 

(høsten 2011) 
 

Skrevet av: Marielle Stigum Gleiss (emneansvarlig og seminarleder), 07.02.2012 

 

SGO1003 er et helt nytt emne og ble gjennomført første gang høsten 2011. Denne 

emneevalueringen er viktig for å vurdere hvor vellykket kurset har vært samt hvilke endringer 

som bør gjøres før høsten 2012, da emnet tilbys neste gang. 

OM KURSET 
SGO1003 er et innføringskurs i akademisk skriving reservert for studenter på 

bachelorsprogrammet i samfunnsgeografi. Emnet er en obligatorisk del av 90-gruppa i 

samfunnsgeografi og tas normalt i studentenes første semester (samtidig med SGO1001 

Innføring i samfunnsgeografi). 

 

Målet med kurset er å lære studentene grunnleggende ferdigheter i oppgaveskriving, med 

fokus på skriving av kursoppgaver med egenvalgt problemstilling. Kurset er skreddersydd for 

studenter i samfunnsgeografi, som skal lære å bruke faglige diskusjoner som håndverk for å 

forstå og forklare samfunnet rundt oss. 

 

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

 Forstå hvordan man bygger opp akademiske tekster 

 Beherske referanseteknikk 

 

Studentene skal også tilegne seg sentrale ferdigheter og holdninger knyttet til akademisk 

skriving: 

 Lære å utforme gode problemstillinger og avgrense case-enkeltstudier 

 Lære å bruke samfunnsgeografisk litteratur i egen analyse 

 Kunne benytte BIBSYS og sentrale databaser til å hente inn sekundærlitteratur 

 Trene på å arbeide i kollokviegrupper 

 Ha en kritisk tilnærming til ulike typer kilder 

 Ha et reflektert forhold til bruk av litteratur 

 

Undervisningen på kurset går over fire intensive uker med seminarundervisning, i tillegg til 

arbeid i kollokviegrupper og individuell skrivetrening utenom seminarene. For å få 

seminaraktiviteten godkjent må studentene levere og få godkjent tre korte oppgaver (mer om 

disse under). Eksamensformen er en skriftlig hjemmeoppgave der studentene ut fra en liste av 

temaer velger ett tema og skriver en oppgave på 5-7 sider med utgangspunkt i en selvvalgt 

problemstilling. Eksamensoppgaven vurderes som bestått eller ikke bestått. 
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OM GJENNOMFØRINGEN AV KURSET HØSTEN 2011 

Pensum 

For å tilrettelegge for at studentene skulle kunne konsentrere seg om skriving, hadde kurset 

noe mindre litteratur enn det som er vanlig på et 1000-nivå kurs (til sammen ca 400 sider). 

Hovedboken på kurset var «Place» (Cresswell, 2004). Resten av pensum var hovedsakelig 

litteratur om skriving av akademiske oppgaver.  

Tema 

Det faglige opplegget tok utgangspunkt i en forståelse av samfunnsgeografi som studiet av 

steder (i tråd med Cresswell-boka på pensum). I tråd med dette fokuserte kurset på fire 

undertemaer: 1) sted og stedsrepresentasjoner, 2) global-local sense of place, 3) sted og 

kollektive minner og 4) ‘out of place’. 

Kollokviegrupper 

Hver seminargruppe hadde maks 16 studenter. Studentene ble delt inn i kollokviegrupper à 

maks fire studenter. Hver gruppe fikk utdelt ett av de fire temaene. Kollokviegruppene skulle 

møtes mellom seminarene, diskutere de ulike oppgavene og skrive en kort logg med 

oppsummering av diskusjonen og evt utfordringer. Selve oppgavene ble skrevet individuelt. 

Filmvisning 

I forkant av første seminar så studentene en film knyttet til det temaet de hadde fått utdelt, og 

de jobbet med et sett diskusjonsspørsmål til filmen i kollokviegruppene. Filmene var: Wag the 

dog (sted og stedsrepresentasjoner), The day after tomorrow (global-local sense of place), 

Inception (sted og kollektive minner) og Milk (out of place). 

De tre oppgavene 

Studentene måtte skrive og få godkjent tre individuelle oppgaver. Alle de tre oppgavene tok 

utgangspunkt i ett av de fire temaene. Tanken bak de tre oppgavene var å bryte ned en 

tradisjonell kursoppgave i mindre deler og la studentene jobbe med én og én del av gangen. 

 Oppgave 1 (teorioppgaven) tok utgangspunkt i et utdelt begrep fra pensum og øvet 

studentene i å gjøre rede for fagbegrep. 

 Oppgave 2 (analyseoppgaven) ga studentene trening i å bruke teorien fra oppgave 1 til å 

analysere et konkret case (studentene valgte mellom to foreslåtte case eller kunne bruke et 

selvvalgt case). 

 I oppgave 3 skulle studentene slå sammen reviderte utgaver av oppgave 1 og oppgave 2, 

samt skrive en innledning og konklusjon slik at oppgaven fremsto som en helhetlig 

kursoppgave. 

Seminarene 

Seminar 1 ga en introduksjon til seminaropplegget og en introduksjon til akademisk skriving 

på samfunnsgeografi, med fokus på teori, kilder og referanseteknikk. I etterkant av seminar 1 

jobbet studentene i kollokviegrupper og individuelt med oppgave 1. 

 

På seminar 2 ga studentene hverandre tilbakemelding på oppgave 1. Opponentgruppene var 

sammensatt av studenter fra ulike kollokviegrupper, slik at studentene måtte opponere på 

oppgaver skrevet om andre temaer enn sitt eget. Seminarleder ga individuelle muntlige 

tilbakemeldinger til hver enkelt student og ga også en kort introduksjon til sammenhengen 

mellom teori og analyse. I etterkant av seminar 2 jobbet studentene i kollokviegrupper og 

individuelt med oppgave 2. 
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På seminar 3 ga studentene hverandre tilbakemelding på oppgave 2. Seminarleder ga 

individuelle muntlige tilbakemeldinger til hver enkelt student. I etterkant av seminar 2 jobbet 

studentene i kollokviegrupper og individuelt med oppgave 3. 

 

På seminar 4 ga studentene hverandre tilbakemelding på oppgave 3. Seminarleder ga 

individuelle skriftlige tilbakemeldinger til hver enkelt student og ga også en introduksjon om 

utforming av problemstilling.  

Eksamen 

Eksamensoppgaven var en selvstendig oppgave og var ikke knyttet til de tre oppgavene 

studentene jobbet med på seminarene. Studentene måtte velge ett av seks temaer og utforme 

en problemstilling selv. De seks temaene var nært knyttet opp mot temaer som tas opp på 

SGO1001 (matproduksjon og matforbruk; kultur og forbruk; territorium og nasjonalisme; 

næringsutvikling og innovasjon i Norge; miljø og klima; byers sosioromlige utvikling). 

Studentene ble oppfordret til å ta utgangspunkt i pensumlitteratur fra både SGO1001 og 

SGO1003 i arbeidet med eksamensoppgaven.  

 

For å sikre at studentene hadde gått gjennom flere temaer på SGO1001 (og dermed hadde et 

bedre grunnlag for å skrive eksamensoppgaven på SGO1003) ble innleveringsfristen utsatt fra 

25. oktober til 24. november.  

 

I forkant måtte studentene levere en 1-siders disposisjon for eksamensoppgaven i Fronter, og 

de fikk skriftlig tilbakemelding på disposisjonen i Fronter. Det ble også lagt opp til «trefftid» i 

seminartida der studentene kunne komme hvis de hadde konkrete spørsmål (men studentene 

fikk ikke tilbakemelding på tekstutkast). En håndfull studenter brukte dette tilbudet. Det ble 

ikke gitt individuell veiledning utenom dette. Etter at sensuren hadde falt fikk studentene 

tilsendt en utvidet begrunnelse (noe lenger og mer fyldig enn en vanlig begrunnelse) på mail. 

 

40 studenter var meldt opp til eksamen på emnet. 35 av disse leverte eksamensoppgaven. 

Samtlige 35 studenter besto eksamen.  

  



4 

 

STUDENTENES OPPFATNING AV EMNET 
På tredje seminar ble det gjennomført en evaluering av emnet. Studentene fikk utdelt et 

evalueringsskjema og ble spurt om å evaluere emnets pensum, undervisningsopplegg (både 

det faglige opplegget og den praktiske gjennomføringen), eget læringsutbytte og emnets 

vanskelighetsgrad, samt komme med skriftlige forslag til hvordan undervisningen kunne bli 

bedre. Ettersom evalueringen ble gjennomført før eksamensoppgaven ble påbegynt har 

studentene ikke evaluert eksamensformen. 

Pensum 

 De fleste studentene ga god tilbakemelding på Cresswell-boka samt «Writing for 

Scholars» (Nygaard, 2008).  

 De resterende tre bøkene / tekstene på pensum fikk enten dårlig eller middels 

tilbakemelding. De fleste studentene hadde imidlertid ingen synspunkter på disse 

pensumtekstene (sannsynligvis fordi de ikke hadde lest dem). Disse tre pensumbidragene 

var også de som var minst integrert i undervisningsopplegget og dermed fremsto som 

minst relevant for studentene. 

Det faglige opplegget (sammenfatning av studentenes skriftlige kommentarer): 

 Filmvisning er en fin og konkret måte å komme i gang på, men det var vanskelig å knytte 

filmen til resten av seminaropplegget (de tre oppgavene). 

 De tre oppgavene var lærerike og interessante, fint at de bygger på hverandre. Men litt 

usikkert hva som ble forventet, spesielt i begynnelsen. 

 Arbeid i kollokviegrupper: fint å ha noen å diskutere med, men noen praktiske 

utfordringer (vanskelig å finne tidspunkt, et godt utbytte krever at alle forbereder seg i 

forkant). Det var også vanskelig å vite hva kollokviemøtet ifbm oppgave 3 skulle brukes 

til. Loggskriving var unødvendig. 

 Arbeid i opponentgrupper: bra å få tilbakemelding, men vanskeligere å gi tilbakemelding, 

spesielt fordi oppgaven man skal opponere på handler om et tema man ikke selv har 

jobbet med. Ikke alle var skikkelig forberedt.  

 Individuelle tilbakemeldinger fra seminarleder var til stor hjelp, men det hadde vært fint å 

få disse skriftlig for å spare tid. 

 «Mini-forelesninger»: veldig nyttige, spesielt for nye studenter. Repetisjon / litt enkelt for 

de med mer erfaring. 

Den praktiske gjennomføringen (sammenfatning av skriftlige kommentarer) 

 For kort tid mellom hver oppgave, ble mye «stresskriving» og altfor intensivt. Gjorde det 

også vanskelig å få tid til å møtes i kollokviegruppene. 

 Litt stor gruppe, vanskelig for seminarleder å gi tilbakemelding til alle. 

 Kunne godt hatt en eller to ganger som bare var forelesning. 

 Savner eksempler på gode oppgaver. 

 Mer informasjon om pensum og hvordan pensum er knyttet til seminaropplegget. 

Vanskelighetsgrad 

 Rundt halvparten av studentene syntes vanskelighetsgraden på kurset var lav. Den andre 

halvparten sa at kurset var passe vanskelig. Ingen sa at kurset var for vanskelig.  

 Disse forskjellene i synet på vanskelighetsgrad henger nok sammen med den blandede 

studentmassen på kurset. Selv om kurset er beregnet på førsteårsstudenter var det kun et 

fåtall av studentene som kom rett fra videregående. De fleste hadde studert et eller to år 

fra før, og noen hadde også fullført en bachelorgrad allerede.   
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FORSLAG TIL FORBEDRINGER 
Det overordnete inntrykket fra høsten 2011 er at det faglige opplegget har fungert godt (med 

rom for mindre forbedringer), men at den praktiske gjennomføringen bør forbedres.  

Pensum 

 Cresswell (2004) og Nygaard (2008) beholdes. Helness et al (2005) beholdes også som en 

manual for referanseteknikk for studentene.  

 De to andre pensumbidragene byttes ut, f.eks. med boka «Den gode oppgaven» i tillegg til 

noe mer teori knyttet til temaene studentene jobber med (spesielt out of place og 

sted/kollektive minner) 

 Røe (2010) om sted og stedsrepresentasjoner i Sandvika flyttes fra SGO1001 til SGO1003. 

Det faglige opplegget 

 Filmvisning: videreføring av filmvisningen forutsetter at filmene integreres bedre i 

undervisningsopplegget og at det blir tydeligere for studentene hvilken relevans filmene 

har. Noen filmer har en klarere relevans (spesielt Wag the dog og Milk). 

 De tre oppgavene: formatet med tre oppgaver som bygger på hverandre videreføres. 

«Global-local sense of place» kuttes ut (dette temaet var vanskelig for studentene, spesielt 

i oppgave 2), mens de tre andre temaene videreføres. 

 Arbeid i kollokviegrupper: videreføres, i hvert fall for oppgave 1 og 2. Studentene trenger 

klarere retningslinjer for hva de skal gjøre i kollokviegruppene og hva som forventes av 

dem. Loggen kuttes ut. 

 Arbeid i opponentgrupper: videreføres. Men studentene trenger en skikkelig innføring i 

hva det vil si å opponere, hva som forventes av dem, hva de skal se etter og hvordan de 

skal forholde seg når de opponere på en oppgave om et tema de ikke selv har jobbet med. 

 Individuelle tilbakemeldinger: videreføres. På et kurs som fokuserer på akademisk 

skriving er det veldig viktig at det er tid nok til å gi og få tilbakemeldinger. Men det må 

tenkes ut en mer hensiktsmessig måte å gi tilbakemelding slik at seminarleder ikke ender 

opp med å løpe fra student til student eller avbryte diskusjonen i opponentgruppene for å 

gi sin tilbakemelding. Individuell muntlig tilbakemelding til 16 studenter i løpet av 2 

seminartimer er for mye. Enten må antall studenter reduseres til 12 (evt kombinert med 

seminarer av 3 timers lengde) eller tilbakemeldingene må gis skriftlig (via Fronter). 

 «Mini-forelesninger»: videreføres, men utvides til minst to fulle forelesninger i 

begynnelsen av semesteret: én forelesning om oppbyggingen av akademiske oppgaver og 

én forelesning om sted og stedsanalyser i samfunnsgeografi (for å gi studentene en 

innføring i de temaene og teoriene de skal jobbe med i de tre oppgavene). Den siste 

forelesningen kan gjerne gis i sammenheng med SGO1001, men må legges før studentene 

begynner å arbeide med de tre oppgavene.  

 Eksamen: eksamensformen videreføres, og eksamen legges relativt sent i semesteret, slik 

at studentene har vært igjennom alle forelesningene på SGO1001 før eksamen leveres. 

 Analysere «gode oppgaver»: Før studentene begynner å jobbe med de tre oppgavene kan 

det være en god idé å legge opp til at studentene i grupper skal jobbe med å «dissekere» / 

analysere eksempler på gode kursoppgaver. Her kan man f.eks. bruke eksamensoppgaver 

som ble levert inn på SGO1003 høsten 2011, eventuelt kursoppgaver som har blitt levert 

inn på 2000-nivå kurs. Målet er her at studentene skal 1) få konkrete eksempler på 

hvordan en god oppgave kan skrives og 2) få trening i å gjenkjenne hoveddelene i en 

akademisk oppgave (innledning, problemstilling, teoridel, analysedel, hovedargument). 

Dette kan også være en god anledning for å trene studentene i å opponere. 
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 Muntlig presentasjon: høsten 2012 skal SGO1003 være et av to pilotprosjekter på SV-

fakultetet for å bedre opplæringen i faglige presentasjoner. I den forbindelse må det legges 

inn en runde med muntlige presentasjoner i undervisningsopplegget. Muntlige 

presentasjoner kan for eksempel gjennomføres i tilknytning til filmvisningen eller 

analysen av «gode oppgaver».  

Den praktiske gjennomføringen 

 Kurset spres over flere uker, med undervisning hver andre uke, for å gi studentene bedre 

tid til å fordøye stoffet og bedre tid til å skrive de tre oppgavene. 

 Mindre seminargrupper (maks 12 studenter, til sammen 4 seminargrupper) vil gjøre det 

lettere å gi tilbakemeldinger.  

 Det kan vurderes å utvide hvert seminar fra to til tre timer, slik at seminarene får preg av 

et «skriveverksted» der studentene dels jobber i opponentgrupper, dels i kollokviegrupper, 

dels individuelt. Dette vil også gjøre det lettere å gi (muntlige) tilbakemeldinger. 

 Undervisningen bør fordeles på to seminarledere slik at undervisningsbyrden på den 

enkelte seminarleder reduseres (spesielt antall oppgaver som må leses og gis 

tilbakemelding på). Ved å ha to seminarledere er man også mindre sårbar i tilfelle sykdom 

av kortere eller lengre varighet fordi man er to personer som har oversikt over 

undervisningsopplegget. 


