
PERIODISK EMNEEVALUERING AV SGO4403 

Kurset SGO4403 Political Geographies of Work er et nyoppstartet masteremne som sammen med 

SGO4401 Democratization and Civil Society in Developing Countries utgjør temakursporteføljen i 

politisk geografi på masternivå. Det skal alternere annenhvert høstsemester med SGO4401, men 

også med kurset SGO4604 Work and Workers in the Global Work-Place, slik at masterstudenter både 

har et årlig tilbud innenfor politisk geografi og arbeidsgeografi. Siden kurset ble avholdt for første 

gang i 2014 er denne rapporten en helhetlig vurdering av både emnets innretning og gjennomføring. 

Kort om kurset 

Kurset befinner seg tematisk sett både innenfor politisk geografi og arbeidsgeografi. Det vil si at det 

ser på spørsmål om arbeid og arbeidere fra et perspektiv som vektlegger politiske prosesser. Det har 

vært en utfordring å gi kurset en selvstendig identitet, og dette har også medført at jeg har forsøkt å 

endre innretningen må mine forelesninger på SGO4401 (slik at forelesningene med et arbeidsfokus 

flyttes til SGO4403) og SGO4604 (slik at forelesningene som først og fremst ser på politisk 

mobilisering flyttes til SGO4403). 

Kunnskaps- og ferdighetsmålene til kurset  

Disse er som følger: 

Knowledge 
You will learn 

 to understand the political nature of work, and the spatial nature of workers’ politics, 
both in concrete applied circumstances and on a more abstract level. 

 to acknowledge the significance of workers’ own actions and strategies, individually 
and collectively, on institutions, markets and governance regimes. 

 to understand the complex relationships between work and democracy, within and 
beyond the realm of industrial relations. 

Skills 
You will be encouraged 

 to apply spatial concepts to your analysis, to better understand and explain the reach, 
unevenness, mobilities and place attachments of workers. 

 to assess the relevance and applicability of theories and concepts from human 
geography and other social sciences to explain the politics of work. 

 to actively engage in written, oral and conversational discussions on the politics of 
work through seminar activity. 

 to demonstrate these knowledge and skills through producing an independent 
academic text (course assignment). 

General competences 
This course will enable you 

 to understand and explain current challenges of work and employment in democratic, 
undemocratic and democratising societies across the world, by making use of state of 
the art research in the discipline 

 
Gjennomføringen av kurset høsten 2014 

Kurset består av 12 forelesninger og 5 seminarer. Både videocasting av forelesninger og et interaktivt 
online-seminar inngikk i undervisningen. Eksamensformen var et term paper på 15 sider om et 
selvvalgt, pensumrelevant tema. Flere gjesteforelesere ble benyttet, og disse forelesningene ble tatt 
opp, noe som gir økt fleksibilitet i framtidige semestre.  
 
Forelesningene var som følger: 



1.  MOVEMENT AS MOBILISATION: GEOGRAPHICAL CONCEPTS ON THE POLITICS OF LABOUR 
(Kristian Stokke)  

2.  MOVEMENT AS MOBILITY: MOBILE BODIES AND TOURISM EMPLOYMENT (David Jordhus-Lier)  
3.  NORDIC MODEL OF INDUSTRIAL RELATIONS (Fredrik Engelstad)  
4.  TRADE UNIONS AND DEMOCRATISATION (Olle Törnquist)  
5.  MOBILE WORKPLACES: THE POLITICS OF THE AVIATION INDUSTRY (Anders Underthun)  
6.  LABOUR MIGRANTS AND THEIR POLITICAL ORGANISATIONS (Marielle Stigum Gleiss) 
7.  THE STATE AS AN EMPLOYER (David Jordhus-Lier)  
8.  LABOUR MIGRATION, REGULATION AND TEMPORARY WORK (Hege Merete Knutsen)  
9.  LABOUR MARKET INTERMEDIARIES: THE CAMPAIGN TO BAN LABOUR BROKERS IN SOUTHERN 

AFRICA (Sylvi Birgit Endresen)  
10.  COMMUNITY UNIONISM AND ALLIANCE-BUILDING (David Jordhus-Lier)  
11.  THE POLITICS OF INFORMAL WORKERS (David Jordhus-Lier)  
12.  ORGANISED LABOUR AND CLIMATE CHANGE (David Jordhus-Lier) 
 
Disse ble avholdt to ganger i uken tidlig i semesteret, med 5 ulike seminarer innimellom. Siden 
gruppen holdt seg stabil på 10-12 personer ga både forelesninger og seminarer gode muligheter for 
studentdeltagelse. Seminarene var til dels temaorienterte, der personer med erfaringer fra 
arbeidslivet og forskning på arbeidslivet deltok, og dels studentforberedelse til emneoppgaven som 
utgjorde vurderingsformen i kurset. Seminarrekken så slik ut: 

1. Start-up seminar (David Jordhus-Lier) 
2. Seminar: Diversity, sexual identity and trade unionism (Claus Jervell) 
3. Seminar with term paper presentations (David Jordhus-Lier) 
4. Online seminar: Work in the High North of Canada and Norway (with Per Jonas Kalvemo, 

Suzanne Mills – McMaster University and Steven Tufts – York University) 
5. Final seminar (David Jordhus-Lier) 

 
Kurset hadde 14 påmeldte studenter, men fikk to nye studenter underveis i semesteret. 15 ble 
oppmeldt til eksamen og alle leverte inn emneoppgave. Alle bestod, og karakterfordelingen var A: 5, 
B: 5, C: 4, D: 1. Snittkarakteren var B. 
 
Studentgruppen bestod av 11 fra Samfunnsgeografi, 1 fra Statsvitenskap og 4 andre som hadde 
studierett ved fakultetet. Gruppedynamikken hadde stor glede av at tre utenlandske studenter 
deltok, og all undervisning foregikk på engelsk, med unntak av et seminar der emneansvarlig 
spontanoversatte til de ikke-norske studentene. 
 
Studentevaluering 

Det ble foretatt to runder med samtalebasert studentevaluering. Det ble også forsøkt sendt ut et 
papirskjema, men studentene ble enige om å gjennomføre evalueringen muntlig i stedet. 
Hovedtilbakemeldingene fra disse var at studentene var godt fornøyd, eller til og med svært godt 
fornøyd, med kursets fokus og innretning, men at de også hadde forslag til endringer.  
 
Positive punkter: 

- Det gjennomgående fokuset på arbeid og politikk ble verdsatt 
- Variasjonen i temaer og foredragsholdere ble trukket fram som positivt, selv om meningene 

spriket noe på dette punktet 
- Du ulike undervisningsmåtene, inkludert videocastingen og online-seminaret, ble satt pris på 

og vurdert som velfungerende 
- Diskusjonene studentene og lærerne imellom ble trukket fram som den mest lærerike delene 

av kurset 
 



Kritiske kommentarer: 
- Den viktigste innvendingen studentene hadde var at det ikke ble nok tid til diskusjon under 

forelesningene og seminarene 
- Dessuten ønsket studentene tettere oppfølging i skriveprosessen 
- Pensumet fungerte godt som underlagsmateriale for hver enkelt forelesning, men manglet 

en rød tråd eller overbygning som leseliste 
 
 
Forslag til forbedringer 

Basert på egne refleksjoner og studentenes tilbakemeldinger, kan følgende forslag til forbedringer 

vurderes neste gang kurset avvikles høsten 2016.  

Forelesningene 

- Beholde videocastingen, slik at studentene kan se forelesningene i etterkant. 

- Bruke opptak fra fjorårets forelesningsrekke som supplement, for å gi økt fleksibilitet. 

- Begrense forelesningsperioden til 45-60 minutter – slik at hver forelesning kan etterfølges av 

studentdiskusjoner rundt begreper. 

- Redusere antall forelesninger noe. 

Seminarene 

- Fortsette å bruke seminarene til emneoppgaveforberedelse, men strukturere tilbakemelding 

fra faglærer  

- Strømlinjeforme formatet studentene skal levere i forkant av hvert seminar, f eks foreslått 

ordantall og form 

- Supplere disse seminarene med mer dagsaktuelle seminarer med foredragsholdere eller 

innledere fra organisasjonslivet, arbeidslivet generelt eller forskning 

Pensum 

- Revurdere deler av pensum, legge vekt på å kombinere noen tekster som gir en overbygning i 

faget, samt legge opp tekster til enkeltforelesninger 

Vurderingsform 

- Beholde emneoppgave som vurderingsform, men ha en tettere oppfølging av valg av tema 

og et klarere krav om relevans for pensum i faget 

 

David Jordhus-Lier, 20 januar 2015 

 
 
 


