
 
 

Grundig evaluering  SGO4011 
 høsten 2009 

Studentenes programtilhørighet 

Det er kun studenter med opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi som kan få undervisningsopptak 

på dette emnet. Alle studentene som var tatt opp på dette emnet, har deltatt i undervisningen og gått opp til 

eksamen er studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi. 

Lærerressurser, administrative ressurser, fysisk arbeidsmiljø, og psykososialt arbeids-/læringsmiljø 

Det er ikke registrert klager på verken det fysisk eller det psykososiale arbeids-og læringsmiljøet 

Gjennomføring, frafall og stryk 

Høsten 2009 var det 27 studenter som var meldt til undervisning og eksamen på emnet, av disse var det 25 

som møtte til eksamen. Av 25 kandidater var det 25 som bestod eksamen, og ingen som strøk.  

Gjennomsnittskarakteren på eksamen for emnet var B. Karakterene fordelte seg som følger: A: 8%, B: 48%, C: 

36%, D: 8% og E: 0%. 

Det var litt høyere nivå på besvarelsene i 2009 enn i 2008. 

Læringsmål og vurderingsformer/ Rapport fra tilsynssensor 

Tilsynssensor Arnt Fløysand mener at studentene er meget godt informert om vurderingsordningen, og at 
vurderingsordningen på emnet er godt beskrevet i emnebeskrivelsen.  

Tilsynssensor skriver videre i sin rapport av  20. oktober 2009 at eksamensoppgavene er formulerte i tråd med 
pensum, undervisnings- og læringsformer på emnet.  Han vurderer også slik at vurderingsordningen som klart 
og tydelig beskrevet i emnebeskrivelsen. Han peker spesielt på at ”eksamensoppgavene gir ingen eksplisitte 
koblinger til emnet læringsmål om: å gi deg et grunnlag for egne faglige refleksjoner og for valg av metodologi i 
arbeidet med masteroppgaven” og stiller spørsmålet om dette kan ha sammenheng med at 
prosjektbeskrivelsen ikke er intergrert i emnets læringsmål. 

I evalueringen av SGO4011 høsten 2008 kom det frem at studentene opplevde emnet som krevende. Dette 
mener tilsynssensor at ”er betryggende at studentene opplever tenkningen og metodologien i 
samfunnsgeografi som utfordrende og krevende.”   

Tilsynssensor mener at vurderingsordningen er tilfredsstillende og godt avpasset med studiepoengsuttellingen 
på emnet, og at vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende. 
Det viktigste målet er å gi studentene et teoretisk og praktisk grunnlag for forskningsvalg. Emnet belyser 

metodologier som ikke var dekket i SGO4000, og heller ikke i andre masterkurs. Studentene har derfor fått en 

fyldigere meny å velge fra. Deler av innholdet kan justeres, men alt i alt fungerer emnet i tråd med 

intensjonene. Syretesten på om emnet er vellykket kommer om noen år, når vi kan etterspore metodologisk 

kunnskap i masteroppgavene. 

 

 

 



 
 

Studentenes oppfatning av emnet 

Dette kurset ble evaluert av programutvalget høsten 2008. Metoden som ble brukt høsten 2008 var muntlig 
utspørring under forelesning.  Et viktig poeng i evalueringen av kurset høsten 2009 var å bruke en annen 
metode enn programutvalget brukte . Evalueringen for høsten 2009 har blitt gjennomført ved at et 
spørrreskjema ble sendt til studentene per mail samme dag som de hadde eksamen (4. desember), med 
purring 10 dager senere (14. desember). I tillegg mottok jeg synspunkter underveis i kurset.  

Kun sju av 26 studenter returnerte skjemaet.  Svarprosenten var lavere enn forventet. Fremgangsmåten bør 
ikke gjentas! Man bør i stedet sette av tid under forelesning, fortrinnsvis den siste forelesningen.  

Med et så tynt grunnlag, er det ikke aktuelt å telle opp svarene. Det redegjøres istedet for inntrykk på basis av 
alle tilbakemeldinger emneansvarlig har mottatt i løpet av høsten: 

1. Det er uenighet blant studentene om hovedstrukturen i kurset. Uenigheten gjelder særlig de to 
innledende seksjonene om faghistorie og nøkkelbegreper. Flere studenter foreslår å kutte ut disse 
seksjonene, for å få et skarpere fokus i resten av kurset. Andre påpeker at faghistorie, 
vitenskapsfilosofi og begrepsdiskusjoner danner et viktig grunnlag for metodologien. Ingen studenter 
foreslår å kutte seksjonene om konstruksjonsstrategier og metodologiske valg. Uansett synes det å 
vare enighet om at seksjonene kan knyttes tettere sammen, for eksempel ved en gjennomgang av 
sentrale metodologiske begreper. Det er opplagt en kilde til forvirring at vi som foreleser 
representerer ulike syn og bruker begrepene på litt forskjellig måte. Det er forsøkt formidlet til 
studentene at slik er samfunnsforskningen; de vil konstant støte på vekslende begrepsbruk. Dog kan vi 
sikkert forbedre kurset ved å samtale om innholdet i forelesningene. Vi kan for eksempel holde et 
felles møte i august. Det kan også være en idé å gjennomgå metodologiske begreper i en innledende 
forelesning. Et litt større grep vil være å erstatte forelesningen om ”rom”, ”sted”, ”tid” etc. med en 
forelesning om metodologiske begreper (”induksjon”, ”deduksjon”, ”retroduksjon”, ”abduksjon”, 
”abstraksjon” etc.). 

2. Det er også uenighet når det gjelder pensum, men ikke så mye. Ragins bok får god kritikk av alle 
(”veldig fornøyd”, ”fine og lærerike tekster”, ”god hjelp i utformingen av masteroppgave”, svært god 
bok” etc). George og Bennets bok mottar blandet kritikk – den er ”vanskelig og ”tung”, ”krever tid” 
etc. samtidig som den formidler gode poenger, særlig i kapittel 8 og 11. Noe av det samme gjelder 
Gerring: den er ”kjedelig” men ”enkel og grei”. Et par studenter påpeker at Ragin, George/Bennet og 
Ragin overlapper hverandre, og det er riktig.  Gerrings bok  ble valgt fordi den introduserer en 
systematisk oppstilling av begreper som ”case”, ”populasjon”, ”observasjoner” og ”utvalg”.  Videre 
kommer det spredte kommentarer om artiklene i kompendiet. Et par studenter ønsker flere klassiske 
originaltekster (jf. Webers artikkel om idealtyper). 

3. Forelesningene får god kritikk: ”fine og intressante”, ”stort sett bra”, ”fin gjennomgang av det 
viktigste”, ”jevnt over bra”, ”gode og informative”. Én student etterlyser kvinnelige forelesere. 

4. Eksamensseminaret ser ut til å ha fungert middels godt. Seminaret var basert på at studentene sender 
inn spørsmål på forhånd, siden emneansvarlig var alene på seminaret. Det kom inn to spørsmål før 
seminaret, fire-fem spørsmål under seminaret og fem-seks spørsmål den siste uken før eksamen. De 
siste spørsmålene ble besvart i en mail til alle studentene. Emneansvarlig brukte mye tid på dette, og 
tror det hadde betydning for besvarelsene. Opplegget er imidlertid krevende, og flere studenter 
ønsker en avsluttende forelesning med gjennomgang av hovedtema på pensum. I så fall må flere 
forelesere delta på seminaret. 

5. Alle som har svart ønsker et gjennomgående seminar, dels for å diskutere sentrale tema og dels for å 
bli kjent. Samtidig er det tydelig at mange ligger på etterskudd med lesing i forhold til forelesningene. 
Det er lite effektivt med diskusjonsseminarer hvis ikke studentene utfører sitt lesearbeid. En mulighet 
kan være å ha tre-fire seminarrunder på slutten av kurset, etter eksamensperioden i oktober.      

 

 



 
 

Gjennomførte forbedringer/tiltak 

Tilssynssensor anbefaler i sin rapport av 20. oktober 2009 at det settes i verk tiltak for å øke studentdeltakelsen 

i evalueringer for samfunnsgeografi emner.  I evalueringen av SGO4011 høsten 2008 var deltakelsen høy 

(100%) i følge programutvalgets evaluering.  

Som det fremgår ovenfor, var det dårlig deltakelse i evalueringen i 2009. Det er skuffende at studenter som 

nettopp har avlagt eksamen ikke tar seg tid til å besvare et kort spørreskjema.  De fikk to sjanser, og ble ydmykt 

bedt om å delta. Nå vet vi at en slik fremgangsmåte ikke fungerer, og at vi må sette av tid under 

forelesning/seminar. 

Den høye deltakelsen hösten 2008 er fiktiv. Studentene ble spurt i plenum om sine synspunkter på emnet. I 

rapporten refereres det til studentene som gruppe – de mente slik, og de mente slik. Svarene er åpenbart gitt 

av enkeltpersoner, eventuelt grupper av enkeltpersoner. Å generalisere slike svar til hele studentgruppen 

reprensterer en metodologisk avsporing. Rapporten har begrenset verdi, og illustrerer behovet for SGO4011. 

 

Avvik fra emnebeskrivelse og undervisningsplan 

Det var en eller to justeringer i undervisningsplanen, men ingen forelesninger ble kansellert. Seminaret ble 

gjennomført på oppsatt dato. 

  


