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Evaluering av SGO 4601, høst 2009 

 

Bakgrunn 

 

Kurset gir en innføring i nyere teoriretninger som evolusjonær og relasjonell økonomisk 

geografi, og tar i tillegg opp viktige tema som innovasjoner, næringsklynger, rurale 

endringsprosesser og dynamikken mellom ulike geografiske nivåer. Pensum består bortimot 

utelukkende av engelskspråklige artikler, og er delt inn i følgende fem tema områder: 1) 

Retninger innen økonomisk geografi, 2) Firmaer, 3) Klynger og innovasjonssystemer, 4) 

Rural utvikling, og 5) Kultur økonomi og kreative næringer. Kurset baserer seg kun på 

forelesninger, og det ble til sammen holdt 7 forelesninger (4 av Stig-Erik Jakobsen og 3 av 

Robert Hassink) i løpet av semesteret.  

 

Det var påmeldt 13 studenter til kurset. 9 av disse var på masterprogrammet i 

samfunnsgeografi, mens det var 3 hospitanter og 1 på masterprogrammet i teknologi, 

innovasjon og kunnskap. 12 av kandidatene møtte til eksamen. Karakterene blant disse 

fordelte seg på følgende måte A:1, B:6, C:3, D:0, E:O, F:2. Et flertall av kandidatene 

oppnådde altså B eller bedre, noe som ikke er unormalt for kurs på masternivå.  

 

En evaluering blant deltakerne ble gjennomført av undertegnede etter siste forelesning. Det 

var 7 studenter til stede på denne forelesningen og de deltok alle i evalueringen (ca halvparten 

av studentene). Studentene fikk her utdelt et spørreskjema hvor de ble bedt om å komme med 

synspunkter på forelesningene (innhold og form), pensumet, eksamensformen og eventuelt 

hva de synes var mangler ved kursopplegget. Det ble kun benyttet spørsmål med ”åpne svar”, 

siden antall studenter på kurset gjorde det mest hensiktsmessig med et kvalitativt 

evalueringsdesign.  

   

Deltakernes synspunkter på forelesningene 

 

Gjennomgående synes studentene å være godt fornøyd med innholdet i forelesningene, og de 

uttaler blant annet: ”…forelesningene har vært greie å følge med på, oppklarende i forhold til 

pensum.” … ”…veldig bra at du bruker tid på utfyllende power point (og) fine 

oppsummeringen av artiklene.” Samtidig er det naturligvis en utfordring knyttet til det å treffe 
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med omfanget på forelesningene, og en av studentene sier: ”…innholdet i forelesningene er 

godt, men prøver ofte å dekke over mer enn vi får tid til.” Et annet viktig forhold er hvor 

”tett” forelesningene skal være på pensum. Noen studenter ønsker at det gis et sammendrag av 

pensum og at uklarheter oppklares, mens enkelte andre ønsker forelesninger som er mer 

problematiserende i forhold til pensum. En student uttaler at han istedenfor forelesninger som 

er tett på pensum ønsker forelesninger ”…som diskuterer likheter og ulikheter mellom de 

forskjellige forfatternes synspunkter/ståsted.” En slik form forutsetter at studentene har lest de 

aktuelle artiklene i forkant av forelesningen.  

 

I forhold til forelesningenes form så synes studentene også her å være godt fornøyde, men det 

at foreleser kun gjennomgår artikler gjennom bruk av power point kan naturligvis bli noe 

ensformig. For å få til mer dynamiske forelesninger, og større deltakelse fra gruppen, ble det 

fra og med andre forelesning gitt en oppgavetekst på slutten av forelesningen som skulle 

diskuteres i starten på neste forelesning. Oppgaveteksten var tett knyttet til tema/pensum for 

den påfølgende forelesningen. Dette ble meget godt mottatt av studentene: ”Likte veldig godt 

”lekseformen”. Det at alle leser pensum før hver forelesning og bidrar med egne synspunkter. 

Tavleformen er veldig velkommen.” … ”Diskusjon av et tema/spørsmål før hver forelesning 

er nyttig og lærerikt.”  … ”Likte godt da vi begynte å ha diskusjon i begynnelsen av 

forelesningene basert på en eller flere artikler.” Undertegnede erfarte også at etter at vi 

innførte diskusjoner i starten av forelesningen var studentene mer aktive i den resterende 

delen av forelesningen.  

 

Deltakernes synspunkter på pensum 

 

Utfordringer knyttet til valg av pensum er blant annet det å finne pensum som er engasjerende 

og utfordrende for studentene. Det er også viktig å synliggjøre at de ulike delene av pensum 

utfyller hverandre og at det er en rød tråd i kurset. Det er også slik at studentene har ulike 

forutsetninger, og pensum som av noen studenter vil bli oppfattet som relativt lett tigjengelig 

vil andre se på som svært krevende. Tilbakemeldingene fra studentene på pensumet for 4601 

går stort sett på at den inneledende delen, hvor det gjennomgås ulike vitenskapsteoretiske 

perspektiver innenfor økonomisk geografi, var mer krevende enn de påfølgende delene, hvor 

teoretiske begreper eksemplifiseres gjennom case/eksempler. Noen studenter ønsker større 

vektlegging av de vitenskapsteoretiske perspektivene i pensum og forelesningene, og en av 
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dem sier blant annet at ”…det hadde vært fordelaktiv med en dypere forståelse av hvor de 

forskjellige tilnærmingene kommer fra.” En annen poengterer at de ”…empiriske tekstene 

som settes på pensum burde vært tettere knyttet til de teoretiske diskusjonene innledningsvis.” 

Studentene sier også at det iblant kan være vanskelig å skille de ulike 

perspektivene/tilnærmingene fra hverandre. Det siste er langt på vei et gjennomgående 

problem i mye av fagdiskusjonen, hvor ulike begreper og ståsteder defineres ulikt av de 

forskjellige bidragsyterne, noe som gjør ”sorteringsarbeidet” vanskelig for studentene.  

 

Deltakernes synspunkter på eksamensformen 

 

Eksamensformen i dette kurset er en 6 timers skoleeksamen. Tilbakemeldingen fra studentene 

er at de synes dette er en grei eksamensformen. Det gir blant annet relativ god tid til å 

reflektere rundt de ulike spørsmålene. Enkelte av studentene (2 av 7) ønsket også en 

hjemmeoppgave/semesteroppgave som kunne supplert skoleeksamen. En alternativ 

eksamensform kunne følgelig vært semesteroppgave og en 3 timer skoleeksamen.   

 

Andre forhold 

 

Alle forelesningene på kurset fant sted i perioden fra uke 35 til uke 39, og de fleste studentene 

mener at det er greit med et såpass komprimert opplegg. Dette gir muligheter for intens 

jobbing med stoffet i den aktuelle perioden. Samtidig er det relativt krevende å tilegne seg 

såpass mye stoff over en konsentrert periode, og flere av studentene etterlyser seminarer som 

kunne supplerte forelesningene: ”Synes det burde vært seminarer på kurset ettersom det er 

såpass intensivt.” … ”Seminargrupper savnes.” Et mulig alternativ ville følgelig være at man 

i tillegg til forelesningene gjennomførte seminarer hvor studentene la fram sentrale tekster fra 

pensum. En kritisk faktor for et kurs med såpass få deltakere som 4601 er naturligvis at 

studentene selv er innstilt på å bidra på en slik måte. 

 

Samlet vurdering og forslag til forbedringer 

 

Samlet kan det hevdes at kurset langt på vei har oppnådd sine læringsmål. Studentene har fått 

innsikt i sentrale begreper og teorier innen nyere økonomisk geografi, og har fått forståelse for 
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dynamikken mellom aktører på ulike geografiske nivåer. B var gjennomsnittskarakteren på 

kurset, noe som bekrefter at de fleste kandidatene har fått god innsikt i disse forholdene.  

 

Evalueringen som er gjennomført blant deltakerne viser at de er godt fornøyd med opplegget 

for 4601 både når det gjelder forelesninger og pensum. De var spesielt positive til den delen 

av kurset som innebar at de ble trukket aktivt med i forelesningen/ undervisningen (jf 

diskusjonsoppgaver på forelesningene). Studentene er også rimelig godt fornøyd med 

pensumet, men ønsker blant annet at koblingene mellom de ulike delene av pensum 

(perspektiver, teori, empiriske eksempler) blir tydeligere. De er også opptatt av det grunngis 

hvorfor det aktuelle pensumet er valgt. Studentene ønsker fortsatt er relativt komprimert 

kursopplegg, men de ser gjerne at forelesningene suppleres med seminarer. Sannsynligvis er 

det for ressurskrevende med et eget separat seminaropplegg for et slikt masterkurs. En bedre 

og mer hensiktsmessig løsning ville sannsynligvis vært en kombinasjon av forelesninger og 

seminarer. En mulig løsning vil da være at antall forelesninger økes, og at noe av tiden på 

enkelte av forelesningene brukes til at studentene selv presenterer sentrale artikler etterfulgt 

av diskusjon. Sett i forhold til andre masterkurs er det også rom for å øke antall forelesninger 

på kurset.  

 

 

 

Stig-Erik Jakobsen 

Kursansvarlig 4601 

 

 

 

 


