
Evaluering av MA-program 2009/2010 – en oppsummering 

 

1. Bakgrunn 

Rapporten er basert på 33 innleverte besvarelser på nettskjema. Flertallet av respondentene 

(13 studenter, 39%) er studenter på kullet som begynte høsten 2009, og antallet respondenter 

synker jo lenger studentene har gått på programmet. 16 respondenter (48,5%) er fra kullet 

H08 og H07. Av respondentene er 4 (12,%) studenter fra kullet som startet høst 2006 eller 

tidligere. Godt over halvparten av respondentene (66,7%) kom rett fra laveregradsstudier da 

de begynte på master.  

2. Praktisk informasjon og sosial ramme 

På påstanden ”Jeg fikk det jeg trengte av praktisk informasjon for å komme i gang med 

studiene” svarer 31 av 33 respondenter (93,9%)  ”Bra” eller ”Middels”.  

På påstanden ”Jeg ble godt tatt imot og fikk mulighet til å bli kjent med mine medstudenter på 

programmet” svarer 30 respondenter (90,9%) ”Bra” eller ”Middels”. I de utfyllende 

kommentarene trekkes hyttetur, ølkveld og julebord frem som positive tiltak for det sosiale 

miljøet. Det blir påpekt at det er vanskelig å finne nødvendig informasjon på nett angående 

oppbygningen av studiene, at endring av betingelser underveis i studiet har vært uheldig og at 

opplegget rundt det å komme i gang med masteroppgaven har vært rotete (innleveringer falt 

bort, må undersøke aktivt om noe ikke lenger skal leveres, lte informasjon om feltarbeid, 

forvirring ift oppmelding). 

3. Studieinformasjon 

På spørsmålet ”Hvilke kanaler bruker du for å finne studieinformasjon?” kunne 

respondentene krysse av på flere alternativer. 32 av de 33 respondentene har krysset av på at 

de får informasjon fra web (emnesider og programsider), 24 får informasjon via e-post, 23 har 

krysset av på at informasjonen kommer fra venner på studiet, 19 sier at informasjonen 

kommer fra studiekonsulenten, 15 fra informasjonsmøter, 14 har krysset av på 

foreleser/seminarleder, 6 på SV-infosenter og 1 har krysset av på at informasjonen kommer 

fra andre kanaler.  

4. Faglig sammenheng og helhet i programmet 

På spørsmålet ”Opplever du at masterprogrammet i samfunnsgeografi henger godt 

sammen?” svarer nær sagt halvparten, 16 respondenter (48,5%) ”Stort sett”. To respondenter 

(6,1%) svarer ”Ja”. 12 respondenter (36,4%) svarer ”Både og”, og én svarer henholdsvis 

”Nei” (3,0%) eller ”I liten grad” (3,0). Én respondent har ingen formening om spørsmålet.  

 På spørsmålet ”Opplever du at rekkefølgen på emnene fungerer godt?” svarer 9 

(27,3%) ”Ja” og 21 (63,6%) svarer ”Både og”. 2 respondenter (6,1%) svarer ”I liten grad”, og 

én har ingen formening om spørsmålet.  

 På spørsmålet ”Kunne noe vært gjort annerledes for å gjøre deg mer forberedt til 

masteroppgaven?” er det mange svar. Noen momenter som trekkes frem er: metodeopplæring 

på et tidligere stadium av løpet, muligheten til å ha både kvalitativ og kvantitativ metode i 

graden, mindre obligatoriske fag og mer tid til oppgaveskriving, skriveseminarer. 



5. Utbytte av emner 

På spørsmålet ”Hvilke(t) av emnene føler du at du har hatt størst utbytte av?” var det mulig å 

krysse av på flere alternativer. 19 har krysset av på at teoriemnene ga mest utbytte, og det er 

god spredning på hvilke av teoriemnene studentene trekker frem i kommentarfeltet. 12 har 

krysset av for at SGO4010 – Kvalitativ metode ga størst utbytte, åtte har krysset av på 

SGO4040 – Særpensum, 4 har krysset av SGO4011 – Tenkning og metodologi i 

samfunnsgeografi. Tre har krysset av på ”Ingen av emnene” og to har krysset av for SGO4000 

– Faghistorie og vitenskapsteori (som ble undervist t.o.m høsten 2007). 

 På spørsmålet ”Er det noen emner du har fulgt/følger som du har spesielt lite utbytte 

av?”er det også mulig å krysse av på flere alternativer. 14 har krysset av for at ingen emner 

har gitt lite utbytte, men 8 og 9 respondenter har krysset av for at de har fått lite utbytte av 

henholdsvis SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi og teoriemnene. Også 

her er det variert hva respondentene har skrevet i kommentarfeltet angående teoriemne.  

6. Undervisning- og vurderingsformer   

På spørsmålet ”Hva synes du om vurderingsformene på emnene du har studert eller 

studerer?” kan respondenetene krysse av på flere alternativer. 17 opplever at de får vist hva 

de kan, 11 savner mer valgfrihet med hensyn til valg av vurderingsform, seks opplever at 

vurderingsformene gjør at de kan jobbe jevnt med emnene, to mener det er for mange 

skoleeksamener. Ingen mener at det er for mange innleveringer, mens tre har ingen formening 

om spørsmålet.  

 18 respondenter svarer at det er en god blanding av organisert undervisning og 

egenstudier på spørsmålet ”Hva synes du om forholdet mellom organisert undervisning og 

eget arbeid?”. 13 svarer at de kunne tenke seg mer organisert undervisning, mens bare én 

kunne tenke seg å ha bedre muligheter for egenstudier. I kommentarfeltet etterlyser flere mer 

undervisning i seminarform og tettere oppfølging.  

7. Opplevd arbeidsbelastning 

På spørsmålet ”Hvordan opplever du den samlede arbeidsmengden i programmet?” svarer 20 

(60,6%) at arbeidsmengden er krevende, og 2 (6,1%) mener det er svært krevende. Ni 

studenter mener arbeidsmengden er ”Passelig”, mens én oppfatter arbeidsmengden som 

”Lett”. 20 respondenter (60,6%) oppgir at de bruker mellom 30 til 39 timer i uka på studiene, 

5 (15,2%) oppgir at de bruker mer enn 40 timer. Seks (18,2%) oppgir at de bruker 20 til 29 

timer i uken, og to (6,1%)  oppgir at de bruker 10 til 19 timer.  

8. Læringsressurser og læringsmiljø  

Overvekten av respondentene er fornøyd med det fysiske læringsmiljøet. 17 respondenter 

(51,5%) svarer ”Nokså fornøyd” og 5 (15,2%) svarer ”Ja”, men 9 (27,3%) svarer ”Både og” 

og to (6,1%) svarer ”Nei”.  

 På spørsmålet ”Er du fornøyd med det psykososiale læringsmiljøet?” svarer 12 

(36,4%) at de er fornøyd, og 17 (51,5%) svarer at de er nokså fornøyd. 9 studenter (27,3%) 

svarer ”Både og”. To respondenter svarer ”Nei” på sprøsmålet.  

 23 studenter (69,7) oppgir at de trives på studiet, og 9 (27,3%) oppgir at de stort sett 

trives. Kun én har krysset av for ”Både og” og ingen oppgir at de ikke trives. Av utfyllende 

kommentarer som kan trekkes frem, er: Gamle og trege datamaskiner og for få stasjonære 

maskiner, viktigheten av pauserom og misfornøydhet med  at pauserommet har blitt slått 

sammen med sosiologi for å gi plass til kontorer. 

 



9. Felles faglige og sosiale tiltak 

På spørsmålet ”Er du fornøyd med de sosiale arrangementene?” svarer 17 (51,5%) ja, mens 

bare én svarer nei. Åtte respondenter (24,2%) mener imidlertid at tilbudet kan bli bedre, mens 

syv (21,2%) oppgir at de ikke har deltatt på slike arrangementer.  

 Fem respondenter (15,2%) svarer ”I stor grad” på spørsmålet ”I hvor stor grad synes 

du Programutvalget ivaretar dine interesser?”, mens 17 (51,2%) svarer ”OK”. Fire (12,1%) 

svarer ”Bør bli bedre”, og  syv har ingen formening om spørsmålet.  

 På spørsmålet ”Ønsker du tilbud om flere sosiale og faglige arrangementer?” svarer 

11 respondenter (33,3%) ”Ja, det hadde vært bra”, 11 svarer ”Nei, jeg synes det samlede 

tilbudet er bra” og 11 har ingen formening om spørsmålet.  

 I de utfyllende kommentarene, der studentene blir bedt om for eksempel å presisere 

hvilke arrangmenter de ønsker mer eller mindre av eller hva de er mest/minst fornøyd med, 

poengteres det at både Programutvalget og Terra gjør en god jobb, men at de kan arbeide for å 

bli enda bedre synlige. Kandidatfesten trekkes også frem som et positivt sosialt tiltak, mens 

flere arrangementer knyttet til politisk geografi etterlyses.  

10. Kontakt med ansatte og medstudenter 

Spørsmålet lyder: ”Opplever du at du har tilstrekkelig kontakt med de som underviser på 

emnene / studiekonsulenten / medstudenter?” 28 av de spurte (84,8%) oppgir at de har 

tilstrekkelig kontakt med de som underviser på emnene, 4 (12,1%) svarer ”Delvis”, mens bare 

én svarer nei. 24 respondenter (72,7%) oppgir at de har tilstrekkelig kontakt med 

studiekonsulenten, seks (18,2%) svarer delvis og tre (9,1%) svarer at de ikke har nok kontakt. 

Når det gjelder kontakt med medstudenter, svarer 30 (90,9%) ”Ja” på spørsmålet. Tre 

respondenter (9,1%) svarer nei. I de utfyllende kommentarene påpekes det at 

studiekonsulenten gjerne henviser til nettsider der ting ikke alltid er like godt forklart, og at 

studiekonsulenten ikke alltid er tilstede i treffetiden. Én kommenterer også at ”man finner de 

fleste i 3. på Harriet Holter. Kjempeflott!”  

 

11. Studieprogresjon 

På spørsmålet ”Regner du med å bli ferdig med masterprogrammet på normert tid?” svarer 

18 (54,4%) ja og 15 (45,5%) nei. Det neste spørsmålet besvares kun av de som svarte nei på 

forrige spørsmål. Spørsmålet lyder: ”Hvor mange måneder regner du med å være forsinket?” 

svarer ni (60%) ett semester, fire (26,7%) svarer to semestre, én (6,7%) svarer tre semestre og 

én svarer fire semestre. På spørsmålet ”Er det viktig for deg å bli ferdig på normert tid?” 

svarer 27 (81,8%) ja, mens seks (18,2%) svarer nei. 18 respondenter (54,5%) svarer ja på 

spørsmålet ”Forventer, slik du oppfatter det, dine medstudenter at man blir ferdig på normert 

tid?”, mens 15 (45,5%) svarer nei.  

 

12. Forventninger og virkelighet 

 

På spørsmålet ”Har programmet så langt svart til forventningene dine?” svarer 16 

respondenter ja (48,5%) og 16 respondenter svarer delvis (48,5%). Kun én (3%) svarer nei. På 

spørsmålet ”Er det noe du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med?” kunne respondentene 

fylle inn egne svar. Noe av det som trekkes frem som positivt er at det er bra med stipend og 

veiledning, pauserommet som det viktigste faglige og sosiale tilbudet, mulighet til å studere 

på ”deltid”, liker at man blir pushet med tidsfrister, positivt at man har mye ansvar selv.  



 

Av negative ting kan nevnes: Stort press på å bli ferdig på normert tid, ønske om mer 

oppfølging på masteroppgaven, det faglige nivået lavere enn forventet, ønske om høyere krav 

til studentene, manglende vilje til å se tverrfaglie linjer i teoriemnene, presentasjon av 

masteroppgaver var mislykket. På spørsmålet ”Hvis du skal peke på noe som vil gjøre dette 

programmet bedre for deg, hva vil det være?” kan følgende trekkes frem: Bedre 

organisatorisk styring, mindre press på å bli ferdig, større vektlegging av kvalitet, metodefag 

tidligere i studiet, større valgfrihet og fleksibilitet i valg av emner, skoleeksamener senere i 

semesteret, mer gruppeoppfølging i forbindelse med masterskrivingen, mer engasjerte 

forelesere, emenen kan gjøres enda mer dagsaktuelle, lengre semestre og mer undervisning, 

bedre kobling mellom bachelor og master, at det blir tatt hensyn til svarene i denne 

evalueringen, informere tidlig om endringer som skal gjøres i programmet.  

 

  

 


