
Evaluering av bachelorprogrammet 2009 / 2010 – en oppsummering 

1. Bakgrunn 
 

Rapporten er basert på 54 innleverte skjemaer. 22 av respondentene (40,7%) begynte på 

programmet høsten 2009, 11(20,4%) begynte høsten 2008, 14 studenter (25,9%) begynte 

høsten 2007, 5 (9,3%) begynte høsten 2006) og 2 respondenter (3,7%) begynte høsten 2005. 

Av respondentene har 24 studenter (44,4%) ingen tidligere studieerfaring. Seks studenter 

(11,1%) hadde tatt exphil og exfac før de begynte på programmet, mens 24 (44,4%) hadde tatt 

flere emner eller fag før de begynte på programmet. 

 

2. Oppstart høsten 2009 
 

Spørsmålet besvares bare av studenter som begynte på programmet høsten 2009. På påstanden 

”Jeg skjønte hva programmet handlet om og hva jeg skulle lære” svarer 11 studenter (26,8%) 

”Bra”, 13 studenter (31,7%) svarer ”Middels”, 6 studenter (14,6%) svarer ”Dårlig” og 11 

studenter (26,8%) svarer ”Vet ikke/har ingen mening”. På påstanden ”Jeg fikk det jeg trengte 

av praktisk informasjon for å komme i gang med studiene” svarer 15 studenter (36,6%) ”Bra”, 

14 studenter (34,1%) svarer ”Middels”, én student (2,4%) svarer ”Dårlig” og 11 studenter 

(26,8%) svarer ”Vet ikke/har ingen mening”. På påstanden ”Jeg ble godt tatt imot og fikk 

mulighet til å bli kjent med mine medstudenter på programmet” svarer 16 studenter (39%) 

”Bra”, syv studenter (17,1%) svarer ”Middels”, fire studenter (9,8%) svarer ”Dårlig” og 14 

studenter (34,1%) svarer ”Vet ikke/har ingen mening”. Av de utfyllende kommentarene kan 

det særlig trekkes frem at flere nevner at fadderopplegget var godt og viktig for å komme inn i 

det sosiale miljøet.  

 

3. Utbytte av emner 
 

På spørsmålet ”Hvilke(t) av emne(ne) du til nå har fulgt, ved UiO, har du hatt størst utbytte 

av?”  trekker seks studenter frem SGO1910, 11 trekker frem SGO2400, 12 studenter trekker 

frem SGO2301, fire trekker frem SGO2200, 21 studenter trekker frem SGO1001, ti studenter 

trekker frem SGO2100, tre studenter trekker frem SGO1900, én trekker frem SGO3400, fem 

trekker frem SGO2500 og syv trekker frem SGO3100. (Her var det mulig å føre opp flere 

emner, og i oppsummeringen her er bare SGO-emnene tatt med). På spørsmålet ”Er det ett 

emne du har fulgt/følger som du har hatt spesielt lite utbytte av?” trekker tre studenter frem 

SGO1900, én trekker frem SGO1910, tre studenter trekker frem SGO2500, fire studenter 

trekker frem SGO2400, tre studenter trekker frem SGO2200 og én student trekker frem 

SGO1001.  

 



4. Studieinformasjon 
 

På spørsmålet ”Hvilke kanaler foretrekker du for å finne studieinformasjon?” er det mulig å 

krysse av for flere alternativer. 44 studenter har krysset av for ”Web”, 32 studenter har krysset 

av for ”E-post”, 32 studenter har krysset av for ”Foreleser/seminarholder”, 7 studenter har 

krysset av for ”SV-inforsenter”, 16 studenter har krysset av for ”Venner på studiet” og fem 

studenter har krysset av for ”Studiekonsulent”. På spørsmålet ”Får du den informasjonen du 

trenger?” svarer ni studenter (16,7%) ”Ja”, 31 studenter (57,4%) svarer ”Som regel”, 13 

studenter(24,1%) svarer ”Både og”, ingen studenter svarer ”Sjelden” og ingen svarer ”Nei”. 

Én student svarer ”Vet ikke”. Av de utfyllende kommentarene kan følgende særlig trekkes 

frem: uoversiktlig om mulige fagretninger, utveksling og faginformasjon, vanskelig å finne ut 

hvilke regler som gjaldt i forbindelse med eksamen og svineinfluensa, emnesidene bør 

inneholde mer konkret informasjon om begrunnelser og klager, forvirrende informasjon fra 

forelesere om hvor man skal finne informasjon, lite informasjon om mulighet for 

studieveiledning, for lite informasjon på nynorsk, ønske om informasjon om utveksling også 

fra andre fakulteter, nettsidene til UiO er dårlig strukturert og vanskelige å navigere på, 

 

5. Undervisningsformer 
 

På spørsmålet ”Hva synes du om forholdet mellom organisert undervisning og eget arbeid?” 

svarer 31 studenter (57,4%) ”Jeg kunne tenke meg mer organisert undervisning”, to studenter 

(3,7%) svarer ”Jeg kunne tenke meg å ha bedre muligheter for egenstudier”, 19 studenter 

(35,2%) svarer ”Jeg synes det er en god blanding av organisert undervisning og egenstudier” 

mens to studenter (3,7%) har ingen formening. Av utfyllende kommentarer kan følgende 

trekkes frem: savner felles opplegg som for eksempel studieturer eller lignende, mer diskusjon 

på seminarene, ønsker mer arbeid og innleveringer underveis i semesteret, mangel på 

lesesalsplasser under eksamensperioden er frustrerende, mer fokus på seminarundervisningen.  

 

6. Vurderingsformer 
 

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

studerer?” var det anledning til å krysse av for flere alternativer. 13 studenter har krysset av 

for at de opplever å få vist hva de kan, tre studenter oppgir at de har for mange innleveringer, 

12 studenter har krysset av for at de har for mange skoleeksamener, tre studenter opplever at 

vurderingsformene gjør at de kan jobbe jevnt med fagene, 18 studenter savner mer valgfrihet 

mht. valg av vurderingsform mens 12 studenter vet ikke/har ingen mening. Følgende av de 

utfyllende kommentarene kan trekkes frem: det kunne vært høyere press på å lese artikler 

jevnt gjennom semesteret, mange av spørsmålene på skoleeksamenene er for vage og åpne, 

mer muntlige eksamensformer og fokus på muntlig trenig i seminarundervisningen, for lite 

tilbakemeldinger på skriftlig arbeid, flere hjemmeeksamener, tiden skoleeksamenene er for 

kort til å få vist hva man kan (særlig på 3000-nivå), flere innleveringer på innføringsemnet. 

 



7. Faglig sammenheng og helhet i programmet 
 

På spørsmålet ”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 11 studenter (20,4%) ja, 28 studenter (51,9%) svarer ”Stort sett”, 14 

studenter (25,9%) svarer ”Både og”, ingen studenter svarer ”Nei” eller ”I liten grad” og én 

student har ingen formening. Utfyllende kommentarer som kan trekkes frem; flere 

tyvepoengsemner, fagene bør knyttes tettere opp mot hverandre, mer valgmuligheter ift 

fagkombinasjoner, virker logisk oppbygget, mer kulturgeografi,  

 

8. Opplevd arbeidsbelastning 
 

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

ingen at arbeidsmengden er altfor krevende, 23 studenter (42,6%) svarer at arbeidsmengden er 

”Krevende”, 25 studenter (46,3%) mener arbeidsmengden er ”Passelig”, fem studenter (9,3%) 

mener den er ”Lett”, ingen mener den er for lett og én student har ingen formening om 

spørsmålet. Utfyllende kommentarer: dette er veldig fagavhengig og varierer fra semester til 

semester, bra med detaljerte undervisningsplaner som viser anbefalt pensum, mer vurdering 

underveis i semesteret. 

 

9. Læringsressurser og læringsmiljø 
 

På spørsmålet ”Er du fornøyd med læringsmiljøet ditt? (lesesaler, PC-stuer, auditorier, 

kantine, kaffebarer, bibliotek etc)” svarer 25 studenter (46,3%) ”Ja”, 19 studenter (35,2%) 

svarer ”Nokså”, ni studenter (16,7%) svarer ”Både og” og én student (1,9%) svarer ”I liten 

grad”. Ingen svarer ”Nei” eller ”Har ingen formening”. På spørsmålet ”Trives du på studiet”? 

Svarer 33 studenter (61,1%) ”Ja”, 16 studenter (29,6%) svarer ”Stort sett”, fire studenter 

(7,4%) svarer ”Både og”, mens én svarer ”I liten grad”. Ingen har svart ”Nei”. Av utfyllende 

kommentarer kan følgende trekkes frem: kjedelig med mangel på lesesalsplasser i 

eksamenstiden, lesesalene er nedslitte og bråkete, dårlige pc`er på SV-fakultetet, for få 

gruppe/kollokvierom, veldig godt miljø på samfunnsgeografi mye takket være 

Fadderordningen.  

 

10. Kontakt 
 

På spørsmålet ”Synes du at du har tilstrekkelig mulighet for kontakt med de som underviser 

på emnene (Foreleser, seminarholder etc.)?” svarer 19 studenter (35,2%) ”Ja”, 27 studenter 

(50%) svarer ”delvis”, seks studenter (11,1%) svarer ”Nei” og to studenter (3,7%) oppgir at 

de ikke har noen formening om spørsmålet. På spørsmålet ”Synes du at du har tilstrekkelig 

mulighet for kontakt med medstudenter?” svarer 29 studenter (53,7%) ”Ja”, 17 studenter 

(31,5%) svarer ”Delvis”, seks studenter (11,1%) svarer ”Nei” og to studenter har ingen 



formening. Utfyllende kommentarer verdt å merke seg; vanskelig å få kontakt med 

medstudenter på grunn av lite organisert undervisning, veldig varierende fra foreleser til 

foreleser hvor lett det er å komme i kontakt, kontakt med medstudenter ville vært enklere om 

programstudenter og enkeltemnestudenter ble skilt så langt det var mulig.  

 

11. Planer videre 
 

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

eller vil du ut i arbiedslivet?” svarer 41 studenter (75,9%) at de vil fortsette på master, to 

studenter (3,7%) svarer at de vil ut i arbeidslivet, mens 11 studenter (20,4%) har ingen 

formening. På spørsmålet ”I hvor stor grad hadde du konkrete planer for hva du ønsket å 

bruke studiet tul da du startet, enten i forhhold til jobb eller videre studier?” svarer syv 

studenter (13%) ”Jeg visste hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte”, 11 studenter (20,4%) 

svarer ”Jeg hadde en ganske god ide om hva jeg ville bruke studiet til da jeg søkte”, 25 

studenter (46,3%) svarer ”Jeg hadde noen generelle tanker om hva jeg ville bruke studiet til 

da jeg søkte”, syv studenter (13%) svarer ”Jeg hadde få tanker om hva jeg ville bruke studiet 

til da jeg søkte” og fire studenter (7,4%) svarer ”Jeg visste ikke hva jeg ville bruke studiet til 

da jeg søkte”. Utfyllende kommentarer; mer kontakt med arbeislivet og potensielle 

arbeidsgivere, misforståelser knyttet til pedagogikkstudier og samfunnsgeografi.  

 

12. Forventninger og virkelighet 
 

På spørsmålet ”Har programmet så langt svart til forventningene dine?” svarer 29 studenter 

(53,7%) ”Ja”, 21 studenter (38,9%) svarer ”delvis”, én student (1,9%) svarer ”Nei” og tre 

studenter (5,6%) har ingen formening om spørsmålet. På spørsmålet ”Er det noe du er 

spesielt fornøyd eller misfornøyd med?” kan følgende svar trekkes frem: bra med fag-

frokoster, svakt pensum i SGO2500, dårlige løsning ift vurderingsformer på SGO1910, 

Programutvalget kunne vært mer fremtredende, dyktige forelesere og interessant 

pensum,bedre informasjon om emnevalg. 

 På spørsmålet ”Hvis du skal peke på noe som vil gjøre dette programmet bedre for 

deg, hva vil det være?” kan følgende svar trekkes frem: flere emner på BA-nivå særlig innen 

by-og regionalutvikling, mer tverrfaglig samarbeid,mer seminarundervisning, tettere 

oppfølging, skoleeksamen bør ikke telle 100% av karakteren, oppussing på SV.  


