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1. Bakgrunn 

Rapporten er basert på 29 innleverte skjemaer, mot 54 innleverte skjemaer da evalueringen 

ble gjennomført på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i antall besvarelser kan skyldes at det 

ikke ble oppgitt i skjemaet at besvarelsene er anonyme,men vi vil gjerne presisere at alle 

besvarelser behandles anonymt. Det er ikke mulig for administrasjonen eller andre å se hvem 

som har svart hva i denne undersøkelsen.  

 

Ti av respondentene (30,3%) begynte på programmet høsten 2010, 14 studenter (42,4%) 

begynte høsten 2009, tre studenter (9,1%) begynte høsten 2008 mens to studenter (6,1%) 

begynte høsten 2007. Av respondentene har 12 studenter (36,4%) ingen tidligere 

studieerfaring. Tre studenter (9,1%) hadde tatt exphil og exfac før de begynte på programmet, 

mens 14 studenter (42,4%) hadde tatt flere emner eller fag før de begynte. 

2. Oppstart høsten 2010 (kun for studenter som begynte høsten 2010)  

Faglig informasjon: På påstanden ”Jeg skjønte hva programmet handlet om og hva jeg skulle lære” 

svarte fem studenter (33,3%) at denne påstanden passet ”Bra”. To studenter (13,3%) svarte ”Middels” 

og fem studenter (33,3%) svarte ”Dårlig”. Én student hadde ingen mening om påstanden. 

 

Praktisk informasjon: På påstanden ”Jeg fikk det jeg trengte av praktisk informasjon for å komme i 

gang med studiene” svarte fem studenter (33,3%) ”Bra” og fem studenter ”Middels” mens to studenter 

oppga ”Dårlig” som svar på hvor godt påstanden passet. Én student har ingen mening om påstanden. 

 

Sosial ramme: På påstanden ”Jeg ble godt tatt imot og fikk muligheten til å bli kjent med mine 

medstudenter på programmet” svarte ni studenter (60%) at denne påstanden passet ”bra”. To studenter 

(13,3%) svarte ”Middels”, én student (6,7%) svarte ”Dårlig” og én hadde ingen mening om påstanden.  

 

Under et eget punkt kunne studentene selv fylle inn sine kommentarer knyttet til oppstarten høsten 

2010. SGO1001s trekkes frem av en student som ”uklart” hva angår omfang og innhold av pensum. 

Studenten etterlyser bedre informasjon om ”hva man skal bruke det til, hva man kan jobbe som, hvilke 

prosjekter man kan starte osv”. Førstesemesteret beskrives som ”vagt og bredt”, og studenten 

etterlyser det praktiske i undervisningen: ”vi brukte heller ikke byen som utgangspunkt i det vi skulle 

lære”, f.eks ved hjelp av byvandringer og ekskursjoner. En annen student skriver at innføringsfaget 

bare er på 10 studiepoeng og dermed ikke gir god nok forsmak på alt det man kan velge senere i 

studieløpet. Studenten peker også på at å gjennomgå 2-3 kapitler på én forelesning gir en for 

overfladisk gjennomgang av pensum. En annen student skriver at det tok tid å forstå hva programmet 

handlet om fordi fagfeltet er så stort og komplekst. 

3. Utbytte av emner 

Studentene ble her bedt om å fylle inn hvilke emner, ved UiO, de har hatt størst utbytte av. Studentene 

kunne her føre opp flere emner. Av eksterne emner trekkes følgende frem: ECON1710, ECON1730, 

ENG1100, PSY1200, STV1200, EXPHIL03, SVEXFAC03, SVMET1010, SOS1001, SOS2001, 

SOS2200, STV1400, KULH1030. Av samfunnsgeografiemner trekkes de følgende emnene frem, med 

antall oppføringer i parentes: SGO1910 (7), SGO2100 (6), SGO3100 (6), SGO1001 (5), SGO2400 (4), 

SGO2301 (3), SGO1001s (2), SGO2500 (2), SGO2200 (2), SGO1900 (1), SGO2400 (1), SGO3400 (1) 
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Studentene ble deretter bedt om å føre opp ett emne de har hatt spesielt lite utbytte av. De følgende 

emnene blir trukket frem, antall oppføringer er satt i parentes: EXPHIL (7), SGO1900 (5), SGO2301 

(3), EXFAC (3), SGO2400 (2), SGO1001s (1), SGO2200 (1)  

4. Studieinformasjon 

På spørsmålet “Hvilke kanaler foretrekker du for å finne studieinformasjon?” kunne studentene krysse 

av for flere alternativer. Svarene fordelte seg slik: Web (23), e-post (17), foreleser, seminarholder (16), 

venner på studiet (9), Studiekonsulent (3) og SV-infosenter (2). På spørsmålet ”Får du den 

informasjonen du trenger?” svarte åtte studenter (24,2%) ”Ja”, 13 studenter (39,4%) svarte ”Som 

regel”, seks studenter (18,2%) svarte ”Både og”, ingen svarte ”Nei” og én svarte ”Vet ikke”. 

Studentene kunne fylle inn sine kommentarer på dette punktet, og noe av det som ble trukket frem, var 

følgende: informasjonen, særlig på SGO2400 var sprikende og bløe endret underveis. En student peker 

på at det bør legges ut forelesningsnotater på SGO1001, det bemerkes at det er lang ventetid på 

henvendelser og lite fleksibilitet i systemet (f.eks at oppgaver ikke kan leveres før fristen). Når det 

gjelder forelesere og seminarledere blir de trukket frem som hjelpsomme, mens en student bemerker at 

studiekonsulenten er lite hjelpsom og lite flink til å sette seg inn i studentenes situasjon. En student 

skriver at man alltid får svar på epost fra fakultet og SV-infosenter, mens en annen skriver at det er 

vanskelig å finne informasjon om klagemuligheter. Websidene beskrives som rotete og lite utfyllende, 

det er for mange websider med informasjon å forholde seg til, særlig ettersom forelesere/ 

emneansvarlige bruker ulike måter å formidle beskjeder (epost, Fronter, emnesidene, fagsidene, 

instituttsidene osv) 

5. Undervisningsformer 

På spørsmålet ”Hva synes du om forholdet mellom organisert udnervisning og eget arbeid?” svarer ti 

studenter (30,3%) at de kunne tenke seg mer organisert undervisning, tre studenter (9,1%) svarer at de 

kunne tenke seg å ha bedre muligheter for egenstudier mens 16 studenter (48,5%) svarer at de synes 

det er en god blanding av organisert undervisning og egenstudier. Studentene kunne her komme med 

sine egne kommentarer, og noe av det som kan trekkes frem i positiv retning er følgende: 

samfunnsgeografi har mye seminarundervisning og oppgaveskriving i motsetning til andre SV-fag.  

SGO1910 blir trukket frem som et eksempel på et emne med god undervisning og seminarer, ”laber” 

og egenaktivitet i kombinasjon med dyktige seminarledere. En student skriver at det er bra at 

masterstudenter brukes som seminarledere og at det er god balanse mellom obligatoriske oppgaver og 

frivillige oppgaver. Av kommentarerer og kritikk som det er verdt å legge merke til kan følgende 

bemerkes: det oppleves som dårlig tilrettelagt for kollokvier fordi det er for få grupperom. En student 

mener det bør være flere obliagtoriske innleveringer i løpet av semesteret, en annen mener at det har 

vært dårlig planlegging av seminarene på SGO1001s. Det pekes videre på at det bør arrangeres en dag 

med interesserte arbeidsgivere i første semester og at dette bør være obligatorisk. En student skriver at  

seminarundervisningen jevnt over er dårlig og at det burde vært mer diskusjon, mer oppgaver med 

vurdering, mer praksis og ekskursjoner, mer oppfordringer til å være aktive. 

6. Vurderingsformer 

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

(skoleeksamener, innleveringer, etc)” kunne respondentene krysse av for flere svaralternativer. 12 

studenter (30,8%) krysset av for at de får vist hva de kan, 12 studenter krysset av for at de savnet mer 

valgfrihet mht valg av vurderingsform, fem studenter (12,8%) opplever at vurderingsformene gjør at 

de kan jobbe jevnt med fagene, fire studenter (10,3%) mener at det er for mange skoleeksamener, én 

student mener at det er for mange innleveringer og én student har ingen mening. Av utfyllende 

kommentarer kan følgende trekkes frem: På SGO3100 bemerkes det at tiden ble knapp fordi 

innleveringsfristen av BA-oppgaven var satt bare en uke etter skoleeksamenen i motsetning til de som 
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tar emnet i vårsemesteret, som har en måned i mellom. En student ønsker mer bruk av muntlig, men 

generelt ytres det ønske om bredere vurderingsformer og ikke bare skoleeksamener. Det blir videre 

bemerket at sensors begrunnelse var lite gjennomarbeidet og ga for lite informasjon og at SGO2500 

kunne hatt innlevering i tillegg til eksamen, for å få et bedre vurderingsgrunnlag. 

7. Faglig sammenheng og helhet i programmet 

På spørsmålet/påstanden ”Opplever du at programmet du går på henger godt sammen? / Programmet 

har en fornuftig sammensetning av emner og jeg ser hva som er hensikten med programmet” svarer 

fem studenter (15,6%) ”Ja”, 13 studenter (40,6%) svarer ”Stort sett”, ni studenter (28,1%) 

svarer ”Både og”, én student svarer ”I liten grad” og én student svarer ”nei”. Av de utfyllende 

kommentarene kan følgende trekkes frem: 20-pengsfagene bør plasseres i samme semester, helst om 

våren, det bør gis bedre informasjon på et tidligere tidspunkt om hvilke fag som anbefales for de ulike 

fordypningene i samfunnsgeografi. En student opplever at det er en tilfeldig sammensetning av 

økonomisk geografi og bygeografi i SGO3100, en annen kommenterer at det er vanskelig å se hvordan 

bygeografi og nord-sør geografi kan kombineres. Det blir bemerket at faget er svært vidt og at det er 

vanskelig å se hensikten med det, samt at faget burde handlet mer om geopolitikk og demografi. En 

student peker på at det bør være mer norsk pensum (uklart om dette betyr pensum skrevet på norsk, 

eller forskning av norske fagpersoner) og at det er for mye usammenhengende teori. En student sier at 

han/hun oppdaget hensikten med faget først i tredje semester i forbindelse med utveksling og at dette 

er altfor sent. En annen bemerker at det virker som om professorene på instituttet ikke samarbeider 

nært.  

8. Opplevd arbeidsbelastning 

På spørsmålet ”Hvordan opplevde du den samlede arbeidsmengden i programmet?” svarer ingen 

studenter at arbeidsmengden er ”Alt for krevende”. Ni studenter (28,1%) svarer at arbeidsmengden 

er ”Krevende”, 17 studenter (53,1%) svarer ”Passelig”, én student svarer ”Lett”, én student svarer ”For 

lett” og én student har ingen mening/vet ikke. Studentene kunne fylle inn egne kommentarer under 

dette spørsmålet, og noe av det som trekkes frem er følgende: det påpekes at SGO1910 kanskje burde 

vært et 20-poengsemne på grunn av den store arbeidsmengden. Det pekes også på at arbeidsmengden 

på SGO3100 er for stor mot slutten av semesteret fordi man ikke har lest hele pensum før da og at man 

først da kan komme skikkelig i gang med BA-oppgaven. En student ønsker at det stilles mer krav, mer 

forventninger til deltagelse og aktiviteter.  

9. Læringsressurser og læringsmiljø 

På spørsmålet ”Er du fornøyd med læringsmiljøet ditt? (Lesesaler, pc-stuer, auditorier, kantine og 

kaffebarer, bibliotek, etc)” svarer 12 studenter (37,5%) ”Ja”, 12 studenter svarer ”Nokså”, tre 

studenter (9,4%) svarer ”Både og”, én svarer ”I liten grad” og én svarer ”nei”. På spørsmålet ”Trives 

du på studiet?” svarer 17 studenter (53,1%) ”Ja”, ni studenter (28,1%) svarer ”Stort sett”, en 

svarer ”Både og”, én svarer ”I liten grad” og én svarer ”Nei”. Av de utfyllende kommentarene er det 

særlig verdt å merke seg at de fleste kommenterer at det er problematisk at lesesalsplassene brukes til 

eksamensgjennomføring fordi dette vanskeliggjør eksamenslesingen da det ofte blir trangt om 

lesesalsplassene. En student ønsker seg flere kollokvierom og en annen påpeker at auditoriene ofte er 

utstyrt med ”kranglete” elektronikk og mikrofoner.  

10.  Muligheter for kontakt 

På spørsmålet ”Synes du at du har tilstrekkelig kontakt med de som underviser på emnene? (Foreleser, 

seminarholder, etc)” svarer 14 studenter (45,2%) ”Ja”, 13 studenter (41,9%) svarer ”Delvis” og to 

studenter (6,5%) svarer ”Nei”. På spørsmålet ”Synes du at du har tilstrekkelig kontakt med 
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medstudenter” svarer 22 studenter (71%) ”Ja” og syv studenter (22,6%) svarer ”Delvis”. Utfyllende 

kommentarer: Én student har inntrykk av at mange forelesere ikke setter pris på studenthenvendelser 

eller at man stikker innom kontoret og ønsker en mer åpen policy som ville bidratt til et bedre 

læringsmiljø både for studenter og forelesere, en annen bemerker at det har vært dårlig informasjon 

om foreleseres treffetid, mens en annen påpeker at foreleserne stort sett er tilgjengelige og at 

seminarlederne er på bølgelengde med studentene. Frokostseminarene blir trukket frem som viktige 

for samhold og enhetsfølelse på programmet, men en student savner flere uformelle settinger å møt6e 

foreleserne. En annen påpeker at det må jobbes enda mer med samhørighetsfølelsen blant studentene 

 

11 . Veien videre 

På spørsmålet ”Planlegger du å fortsette på en mastergrad når du er ferdig på programmet, eller vil 

du ut i arbeidslivet?” svarer 13 studenter (40,6%) at de ønsker å fortsette på master mens fire 

studenter (12,5%) svarer at de vil ut i arbeidslivet. 12 studenter (37,5) svarer ”Vet ikke/annet”.  

På spørsmålet ”I hvor stor grad hadde du konkrete planer for hva du ønsket å bruke studiet til da du 

startet, enten i forhold til jobb eller videre studier?” svarte ingen studenter at de visste hva de ville 

bruke studiet til da de søkte. Fem studenter (15,6%) svarte at de hadde en ganske god idé om hva de 

ville bruke studiet til, 17 studenter (53,1%) svarte at de hadde noen generelle tanker, fem studenter 

(15,6%) svarte at de hadde få tanker og to studenter (6,2%) svarte at de visste hva de ville bruke 

studiet til da de søkte. Utfyllende kommentarer: Noen fremhever at det er vanskelig å se 

sammenhengen mellom studiet og arbeidslivet; noen peker på at det var interessen for studiets 

tematikk som førte dem til samfunnsgeografi; en sier det er vanskelig å få oversikt over hva 

uteksaminerte med samfunnsgeografi jobber med.  

12 . Forventninger og virkelighet 

På spørsmålet ”Har programmet så langt svart til forventnignene dine?” svarer 13 studenter 

(40,6%) ”Ja”, 14 studenter (43,8%) svarer ”Delvis” og to studenter (6,2%) svarer ”Nei”. På 

spørsmålet ”Er det noe du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med?” kunne studentene fylle inn sine 

egne kommentarer: Én er særlig fornøyd med at det kreves mye av studentene og er fornøyd med 

seminarlederne som beskrives som kompetente og interesserte samt gode og motiverende forelesere. 

En annen bemerker at studiemiljøet er svært godt og det blir trukket frem at mottagelsen av nye 

studenter var svært god, at man ble godt fulgt opp og inkludert i miljøet fra første dag. 

Frokostseminarene trekkes frem igjen som et positivt tiltak. Det blir samtidig pekt på at informasjonen 

er for dårlig, én er misfornøyd med veiledning og mener at SGO1001s var en dårlig introduksjon til 

emnet fordi det var lite sammenheng i emnet og lite rom for samarbeid og mulighet til å finne ut hva 

faget er. På spørsmålet ”Hvis du skal peke på noe som vil gjøre dette programmet bedre for deg, hva 

vil det være?” kunne studentene fylle ut med sine egne kommentarer. En ønsker at BA-oppgavene 

flyttes over til samme semester. Det påpekes et behov for større tydelighet og en rød tråd gjennom hele 

løpet, at innleveringsfrister og skoleeksamener ikke bør legges for tett opp mot hverandre. En student 

ønsker mer egenaktivitet og innleveringer, mer praktisk arbeid i de fagene der det er mulig, mer 

utveksling mellom fakulteter mens en annen savner et emne som omhandler urbanisering i sør. Det 

etterlyses mer kontakt med arbeidslivet og bedre veiledning om hvilke fag man bør velge og hvilke 

muligheter man har, presentere et ”helhetsbilde” av hva samfunnsgeografi er tidligere i studieløpet og 

bedre informasjon i forkant om hvordan man kan legge opp studieløpet. En annen uttrykker ønske om 

mer oppfølging og et nærere forhold til forelesere og seminarledere. Det blir påpekt at kullfølelsen må 

styrkes og en student ønsker et tettere samarbeid mellom samfunnsgeografi og naturgeografi. 


