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1. Evalueringsmateriale fra siste år 

Både bachelor- og masterprogrammet gjennomfører midtveisevalueringer blant aktive studenter på 

alle emner ved ISS. Høsten 2020 og våren 2021 ble det gjennomført en felles midtveisevaluering for 

samtlige emner og programmer ved ISS.  

2018 var første året i en fireårsperiode med tilsynssensor. Tilsynssensor utarbeidet i 2020 en rapport 

for å undersøke sammenhengen mellom, og evaluere vurdering og sensur av følgende emner: 

SGO1001, SGO2100 og SGO3500.  

Programrådet ble enige om å stoppe emneevalueringer for 2020 grunnet koronasituasjonen, men 

alle evalueringer løper som normalt og i henhold til programmenes fastsatte evalueringsplan fra 

våren 2021. 

Alle evalueringer, programevalueringer, emneevalueringer og tilsynssensorrapporter presenteres i 

programrådet før de publiseres på programsidene. 

Evalueringene er tilgjengelig på programmenes websider, under studiekvalitet: 

https://www.uio.no/studier/program/samfunnsgeografi/studiekvalitet/  

 

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret 

Studiebarometeret som ble gjennomført i 2020 ble besvart av 17 studenter (38.6%) fra 

bachelorprogrammet og 13 (54,2%) studenter fra masterprogrammet i Human Geography. 

Resultatene ble offentliggjort i februar 2020. 

Tallene viser at våre studenter gjennomgående er godt fornøyd (bachelor: 4,5 på helhetsvurdering av 

studieprogrammet, master: 4,5 på en skala fra 1-5), og alt i alt er studentene fornøyd med 

programmet de går på (overordnet tilfredshet 4,5 for begge programmene) 

Begge programmene skårer lavt for spørsmålet om tilknytning til arbeidslivsrelevans. 

Masterprogrammet skårer 2,0, bachelorprogrammet ligger så vidt over gjennomsnittet med en score 

på 2,4.  

• ISS initierte høsten 2020 dialog med fakultetets arbeidslivskoordinator og Karrieresenteret 

for å opprette tiltak for å bedre studentenes tilknytning til arbeidslivet. Det har blitt 

opprettet et pilotprosjekt med formål om å styrke studentenes forståelse av egen 

https://www.uio.no/studier/program/samfunnsgeografi/studiekvalitet/


kompetanse, bevissthet om hva de kan bidra med i arbeidslivet på basis av egen kompetanse 

og formidlingsevne ift potensielle arbeidsgivere.  

• For bachelorprogrammene innebærer dette et tydeligere fokus på arbeidslivsrelevans 

gjennom hele studieløpet. To spesifikke tiltak er satt i gang:  

o For studenter i sist siste semester, ble det gjennomført to workshops med 

kompetanse forståelse i tilknytting med bacheloroppgaveemner. Tilbudet gikk til 

samtlige ISS programmer, SGO-BA inkludert. 

o For kullet som starter høsten 2021, er det planlagt workshop som del av 

studiestartuka som startpunkt for studentenes befatning med arbeidslivsrelevans 

som integrert del av studiet. 

• For masterprogrammene ved ISS har tilsvarende tiltak blitt planlagt:  

o For studenter i sist siste semester, ble det gjennomført en workshop om kompetanse 

forståelse i februar 2021. Tilbudet gikk til samtlige ISS programmer, HGO inkludert. 

o For første gang høsten 2021 blir det gjennomført et felles introduksjonskurs av 

Karrieresenteret, både for norske og engelskspråklige programstudenter. Dette 

gjennomføres trolig som en del av Karrieresenterets tilbud for heler SV-fak. 

• Ved SGO ble det gjennomført høsten 2020 emnet SGO2040 CityStudio Oslo, for andre gang, 

med deltakelse av 17 studenter (7 fra UiO) i prosjektarbeid i regi av Oslo kommune og i 

samarbeide med NMBU, OsloMet og AHO.   

• Ved HGO ble det gjennomført våren 2021 emnet HGO4203 - Sustainable urban 

transformations for tredje gang, med 11 studenter ute i praksis ved samarbeidende partnere 

i næringslivet og institusjoner.  

 

 

3. Gjennomføring av programmet 

a) Rekruttering (søkertall) 

Bachelorprogrammet har et opptaksramme på 50 plasser. Programmet hadde i 2020 117 søkere, mot 

123 i 2018 og 112 i 2019. Poenggrensen for førstegangsvitnemål lå på 47,4, en relativt økning i 

forhold til 45 i 2018 og 45,4 i 2019. 

Masterprogrammet hadde i 2020 149 søkere, hvorav 86 søkere hadde Human Geography som første 

valg. Tallene inkluderer ikke SFM-søkere, her var det 60 søkere hvorav 38 hadde Human Geography 

som første valg. Poenggrensen i 2020 endte på 3,8, som var opp fra 2019 med en poenggrense på 

3,3. 

 

b) Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak 

Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi har et relativt høyt prosentvis frafall, som steg litt i 2020 

(41% frafall blant studenter som skulle vært ferdig dette året, mot 35% i 2019 og 29% i 2018). 

Hvorvidt dette er relatert til pandemien er vanskelig å si. Prosenten har steget jevnt over de siste 

årene, samtidig som at våren 2021 har vi 46 uteksaminerte kandidater. Av 59 påbegynte studenter 

høsten 2020, er 45 fortsatt aktive pr 25.5.2021. 

Høsten 2020 deltok programmet i den nyoppstartede studentassistentordningen ved Instituttet, som 

et støtte tiltak for nye studenter i en pandemisituasjon. Dette er en parallell til 



kollokviefadderordningen som SV-fakultetet administrerte for andre bachelorprogram ved SV høsten 

2020. Ordningen fikk gode tilbakemeldinger fra studentene, og gjennomførte evalueringer tyder på 

at deltakelse her forebygger tidlig frafall, samt styrker studentenes tilhørighet til programmene og til 

sine medstudenter. Ordningen videreføres til 2021, da med navnet Kullfadderordningen. 

I 2020 fikk 31 studenter opptak til masterprogrammet, hvorav det er 28 aktive studenter per i dag. To 

studenter møtte ikke til studiestart, og en student sa fra seg studieplassen før oppstart. Når det 

gjelder tiltak har det vært begrenset med muligheter for studieåret 2020/2021 grunnet korona, rundt 

studiestart var vi så heldige at det lot seg gjennomføre flere arrangement under strenge 

smittevernregler. Det ble blant annet gjennomført et sosialt treff på Zoom, tur i marka, felles 

utendørs lunsj, samt byvandring. For våren 2021 ble det planlagt fysisk undervisning for utvalgte 

emner, men dette kunne ikke gjennomføres på grunn av smitterestriksjoner. Situasjonen har virket 

demotiverende for noen studenter, slik at risiko for forsinkelse i studieprogresjon evt frafall er til 

stede. For høsten 2021 planlegges det for en kullfadderordning, for å sikre god ivaretakelse av nye 

studenter, med særlig fokus på de internasjonale studenter.  

c) .Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student) 

For bachelorprogrammet var det en studiepoengproduksjon på 112,17 i 2020 (kilde: Database for 

statistikk om høgre utdanning - statistikk om høyere utdanning (uib.no) 

For masterprogrammet var det en studiepoengproduksjon på 46, 5 i 2020(kilde: Database for 

statistikk om høgre utdanning - statistikk om høyere utdanning (uib.no)) 

d) Gjennomføring (oppnådde grader) 

I 2020 oppnådde 30 studenter en bachelorgrad i samfunnsgeografi (Kilde: DBH) 

I 2020 oppnådde 21 studenter en mastergrad I Human Geography  (merk, en av disse var fra SVM2-

SGO) 

 

e) e) Internasjonalisering (Inn-utreisende studenter - hvordan har studentutvekslingen foregått 

i perioden med korona?) 

I 2020 hadde 21 studenter søkt om og fått innvilget utveksling fra bachelorprogrammet, og fire 

studenter fra masterprogrammet. Grunnet korona måtte disse studentene avbryte sine 

utvekslingsopphold, og fullføre påbegynt utvekslingssemester ved UiO. Vi har dessverre ikke oversikt 

over hvor mange, hvis noen, av disse studentene som fullførte utvekslingssemesteret digitalt som 

alternativ til å ta emner ved UiO.  

21 registrerte utvekslingsstudenter på et år er imidlertid en økning fra tidligere år (15 studenter i 

2019), som er positivt. For masterprogrammet er antallet likt som året før (fire i 2019). 

 

4. Arbeidslivsrelevans 

Som nevnt i punkt 2, har ISS en felles satsning i samarbeid med Karrieresenteret og fakultetet.  
 
For bachelorstudenter innebærer dette om karriereplanlegging for nye studenter første semester, og 
workshop om kompetanseforståelse sjette semester. Kursene annonseres i tilknytting med 

https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=214&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=4&formel=926&hier=insttype!9!instkode!9!progkode!9!emnekode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Samfunnsgeografi&param=hier_type%3DS!9!Gjentak%3D0!9!insttype%3D11!9!arstall%3D2020!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!kategori%3DS!9!instkode%3D1110!9!progkode%3DSVB-SGO
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=214&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=4&formel=926&hier=insttype!9!instkode!9!progkode!9!emnekode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Samfunnsgeografi&param=hier_type%3DS!9!Gjentak%3D0!9!insttype%3D11!9!arstall%3D2020!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!kategori%3DS!9!instkode%3D1110!9!progkode%3DSVB-SGO
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=214&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=4&formel=926&hier=insttype!9!instkode!9!progkode!9!emnekode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Human%20Geography&param=hier_type%3DS!9!arstall%3D2020!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1110!9!progkode%3DSVM2-HGO
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=214&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=4&formel=926&hier=insttype!9!instkode!9!progkode!9!emnekode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Human%20Geography&param=hier_type%3DS!9!arstall%3D2020!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1110!9!progkode%3DSVM2-HGO
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=133&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=5&formel=295&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet&param=arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!8!2016!9!dep_id%3D1!9!nivakode%3DB3!8!B4!8!HK!8!YU!8!AR!8!LN!8!M2!8!ME!8!MX!8!HN!8!M5!8!PR!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1110!9!fakkode%3D210!9!ufakkode%3D000


innføringsemne og bacheloroppgaveemne. I tillegg, som del av kullfadderordningen for nye 
studenter, er det planlagt en fagkveld på U1 høsten 2021 hvor tema skal være arbeidslivsrelevans.  
 
For masterprogrammet innebærer dette et felles kurs om karriereplanlegging for nye studenter 
første semester, og workshop om kompetanseforståelse fjerde semester. Dette vil gå første gang 
høsten 2021. Satsingen vil på sikt bygges ut med flere tiltak retta mot arbeidslivsrelevans og 
forståelse for egen kompetanse, tilpasset program og fagfelt, og hvor i utdanningsløpet studentene 
er.  
Emnet HGO4203 som gjennomføres for tredje gang våren 2021, tilbyr også praksis som del av emnet  
 
Masterprogrammet i Human Geography ser gjerne at fakultet bidrar med å skape et aktivt alumni 
nettverk. 
 
Masterstudenter vil også kunne delta i fakultetets kurs med Karrieresenteret i forbindelse med 
studiestart, på tvers av programmene, og det blir eget kurs på internasjonale programstudenter.  

 
 

5. Pågående forbedringstiltak 

FS kode Studieprogram Beskrivelse av gjennomførte 
eller planlagte vesentlige 
endringer 

Årsaker til endringen 

SVB-SGO Samfunnsgeografi 
 

Mai 2021 starter en prosess 
med revidering av BA- og MA 
program, i tråd med ISS nylig 
vedtatt strategi. Det en 
gjennomgang av programmets 
læringsmål, programstruktur 
og emnetilbud. 

Ønske om fagfornyelse og 
tydeliggjøring av fagprofil.  
Utvikling av et studietilbud 
som er både aktuelt og i 
samsvar med tilgjengelige 
ressurser. 
 

SVM2-HGO 
(1729/3358) 

Human Geography Ovennevnte prosess har 
startet på HGO, med 
revidering av innføringsemnet 
HGO4011 V21.  
Fra H20 ble det innført 
undervisningsaktiviteter i 
masteroppgave emne. 

    

 

6. Styrker og svakheter ved programmet  

 Bachelorprogrammet I samfunnsgeografi 

Styrke 1 Høyt kvalifiserte og motiverte undervisere, interessert i å ta i bruk studentaktive 
lærings- og vurderingsformer. 

Styrke 2 Emnetilbud er variert og dekker hoved underdisipliner 

Styrke 3 Globalt og bærekraftorientert disiplin med flerskala tilnærming 

Utfordring 1 Begrenset tid til å videreutvikle fagpedagogisk kompetanse 

Utfordring 2 Mindre fleksibilitet i emnetilbud og innhold når representasjon av underdisipliner 
er viktig styringsprinsipp. 

Utfordring 3 Synlighet og profilering blant samfunnsvitenskapelige disipliner 

 



 Masterprogrammet Human Geography  

Styrke 1 Høyt kvalifiserte og motiverte undervisere, interessert i å ta i bruk studentaktive 
lærings- og vurderingsformer. 

Styrke 2 Emnetilbud er variert, dekker hoved underdisipliner samt tematiske områder 

Styrke 3 Engasjerte og dyktige studenter med økende internasjonal bakgrunn 

Utfordring 1 Balanse mellom emnetilbud og tilgjengelig ressurser 

Utfordring 2 Oppbygging av arbeidslivsrelevans innad de enkelte emner.  

Utfordring 3 Sterkere integrering av studenter i stabbens forskningsprosjekter 

 

7. Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning ved BA og MA i 

samfunnsgeografi  

 

ISS Årsplan 2018-2020 har en rekke tiltak rettet mot undervisning og læringsmiljø.  

arsplan-iss-2018-2020.pdf (uio.no) 

Gjennomførte aktiviteter ved SGO BA og MA i 2018 oppsummeres her:  

Tiltak 4: Styrke rekrutteringen til studieprogrammene.  

Gjennomført:  

• SGO BA deltok på Åpen dag og Faglig pedagogisk dag.  

• SGO BA har en aktiv skolebesøksordning, hvor skolebesøker både har tatt imot VGS-klasser 

her på UiO og dratt ut på ti ulike skoler.  

• Åpent informasjonsmøte om masterprogrammet i Human Geography 

 

Tiltak 5: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall.  

Gjennomført:  

• SGO BA gjennomførte velkomstmøte og faglig arrangement ved bruk av «Kafé-stasjoner», 

der nye studenter ble direkte kjent med 4 faglig ansatte og deres respektive felt. 

Arrangementet måtte tilpasses gjeldende smittevernregler. Forventningsavklaring og 

bevisstgjøring av program- og institutt tilhørighet var i fokus. 

• HGO MA innførte fadderopplegg for masterstudentene som skal videreføres for kullet som 

starter 2019. 

• HGO MA gjennomførte oppgaveseminar for studenter kull-H19. 

• HGO MA gjennomførte prosjektseminar, for idémyldring om fremtidige masterprosjekter og 

for å bli bedre kjent. 

• Tett og jevnlig kontakt med PU for å følge opp lærings- og sosialt miljø i programmet.  

• SGO BA holdte en digital bachelorseremoni i juni 2020, med taler og musikalsk innslag, med 

godt fremmøte av studenter og ansatte.  

Ikke gjennomøført: 

• Hytteturer og populære arrangementer i fadderuka måtte avlyses pga pandemien.  

• Kandidat markering for uteksaminerte master studenter måtte avlyses pga pandemien.  

 

Tiltak 6: Styrke studentenes læringsutbytte  

Gjennomført. Studieåret 2020 har vært preget av pandemien. Mesteparten av emner H20 foregikk 

digitalt, og læringsutbytte har vært varierende for enkelte studenter, til tross for veldig god innsats 

https://www.sv.uio.no/iss/om/planer-rapporter/arsplaner/arsplan-iss-2018-2020.pdf


fra underviserne. Læring er sosialt, og det er klart at student trivsel og behov for sosialt samvær og 

kontakt påvirker også læringsprosesser. 

 

Tiltak 7: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  

Gjennomført. Se punkt 2 i denne rapporten.  

 

Tiltak 8:  

Styrke internasjonalisering av studieprogrammene.  

Gjennomført, se punkt 3e. Master in Human Geography har hatt større innslag av internasjonale 

studenter enn tidligere år, 10 av 27 studenter med internasjonal bakgrunn. Dette er en positiv 

utvikling som viser at programmet er et attraktivt studietilbud også internasjonalt.  

 

 


