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Evaluering av SOS4020 våren 2012 

Vurdering av forelesningene: 

  
1.Hvordan vil du bedømme forelesningsserien under ett? 

Svaralternativene ”ganske dårlig” og ”svært dårlig” har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av for disse 
kategoriene.  
 

  Antall Prosent 

 Svært god 19 42,2 

  Ganske god 23 51,1 

  Både og 2 4,4 

  Ikke svar 1 2,2 

  Total 45 100,0 

 
 
2.Hvor lett eller vanskelig synes du forelesningen var? 

Svaralternativet ”svært lett” har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av for denne kategorien. 
 

  Antall  Prosent 

 Ganske lett 2 4,4 

  Både og 27 60 

  Ganske vanskelig 15 33,3 

  Svært vanskelig 1 2,2 

  Ikke svar 0 0 

  Total 45 100,0 

 

 
3.Hvor klart og forståelig mener du foreleseren presenterte stoffet? 

Svaralternativet ”svært dårlig” har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av for denne kategorien. 
 

  Antall Prosent 

 Svært god 16 35,6 

  Ganske god 17 37,8 

  Både og 9 20 

  Ganske dårlig 2 4,4 

  Ikke svar 1 2,2 

  Total 44 100,0 
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4.Hvor lett har det vært å stille foreleseren spørsmål under/etter forelesningen? 
Svaralternativet ”svært vanskelig” har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av for denne kategorien.  
 

  Antall Prosent 

 Svært lett 14 31,1 

  Ganske lett 21 46,7 

  Både og 7 15,6 

  Ganske vanskelig 2 4,4 

  Ikke svar 1 2,2 

  Total 45 100,0 

 
5.Hvor mange av forelesningene har du fulgt? 

Svaralternativene ”underhalvparten» og «svært få» har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av for disse 
kategoriene.  
 

  Antall Prosent 

 Alle 30 66,7 

  De fleste 13 28,9 

  Omlag halvparten 1 2,2 

  Ikke svar 1 2,2 

  Total 44 100,0 

 
6.I hvilken grad har du lest pensum parallelt med forelesningene? 
 

  Antall Prosent 

 I stor grad 20 44,4 

  For det meste 15 33,3 

  Både og 5 11,1 

  I liten grad 4 8,9 

  Ikke svar 1 2,2 

  Total 45 100,0 

 
  
7.I hvilken grad opplever du diskrepans mellom pensum og forelesninger? 
 
 

  Antall Prosent 

 I stor grad 1 2,2 

  For det meste 5 11,1 

  Både og 4 8,9 

  I liten grad 27 60 

  Overhodet ikke 5 11,1 

  Ikke svar 3 6,7 

  Total 45 100,0 
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Vurdering av Seminarundervisningen: 

  
Seminarene hadde for mye forelesningspreg og for lite egenaktivitet:  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt”  
 

  Seminarene hadde for mye forelesningspreg og for lite egenaktivitet Total 

  Svært dårlig Nokså dårlig Både og Nokså godt Svært godt   

  19 14 10 1 1 45 

   42,2% 31,1% 22,2% 2,2% 2,2% 100,0% 

 
 
 
Seminarene fylte godt ut de temaene som ble behandlet på forelesningene 

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt” 
 

Seminarene fylte godt ut de temaene som ble behandlet på forelesningene Total 

Svært dårlig Nokså dårlig Både og Nokså godt Svært godt    

1 1 7 13 23  45 

2,2% 2,2% 15,6% 28,9% 51,1%  100,0% 

 
 
 
Det har vært for mye stoff på for liten tid  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt” 
 

  Det har vært for mye stoff på for liten tid Total 

Svært dårlig Nokså dårlig Både og Nokså godt Svært godt Ikke svar 

  3 8 16 7 10 1 45 

 6,7% 17,8% 35,6% 15,6% 22,2% 2,2% 100,0% 

 
 
Seminaroppgavene var for vanskelige  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt” 
 

  Seminaroppgavene var for vanskelige Total 

Svært dårlig Nokså dårlig Både og Nokså godt Svært godt 

  8 15 14 7 1 45 

 17,8% 33,3% 31,1% 15,6% 2,2% 100,0% 
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Seminaroppgavene var for lette  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt”.  Kategorien ”svært godt” har utgått 
fra tabellen, da ingen har krysset av for denne kategorien.  
 

Seminaroppgavene var for lette Total 

Svært 
dårlig 

Nokså 
dårlig Både og 

Nokså 
godt    

23 17 3 2  45 

51,1% 37,8% 6,7% 4,4%  100,0% 

 
 
 
 
Det var lærerikt å gjøre oppgaver  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt”.  Kategoriene ”svært dårlig” 
og ”nokså dårlig” og «både og» har utgått fra  tabellen, da ingen har krysset av for disse kategoriene.  
 

  Det var lærerikt å gjøre oppgaver Total 

 Nokså godt Svært godt 

Total   7 38 45 

  15,6% 84,4% 100,0% 

 
 
 
Seminarlederen klarte å framstille stoffet på en tydelig og forståelig måte  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt”.   
 

  
Seminarlederen klarte å framstille stoffet på en tydelig og forståelig måte 

Total 

  Svært dårlig Nokså dårlig Både og Nokså godt Svært godt Ikke 
svar 

  

Total  1 1 14 10 18 1 45 

   2,2% 2,2% 31,1% 22,2% 40% 2,2% 100,0% 

 
 

'Det har vært lett å stille spørsmål og få svar på ting jeg lurer på  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt”.  Kategorien ”svært dårlig”  og 
«nokså dårlig»har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av for disse kategoriene.  
 

  Det har vært lett å stille spørsmål og få svar på ting jeg lurer på Total 

   Både og Nokså godt Svært godt Ikke svar   

Total    1 16 27 1 45 

    2,2% 35,6% 60% 2,2% 100,0% 
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Jeg ville foretukket flere mindre oppgaver  

Svaralternativene dekker hvorvidt påstanden passer ”svært dårlig” til ”svært godt”   
 

  Semesteroppgavene bør være individuelle, og ikke gruppeoppgaver Total 

Svært dårlig Nokså dårlig Både og Nokså godt Svært godt Ikke svar 

Total (antall) 
 
Total (%) 

 21 11 5 1 5 2 45 

 46,7% 24,4% 11,1% 2,2% 11,1% 4,4% 100,0% 

 

Bakgrunnsopplysninger: 

Kjønn 

  Antall Prosent 

 Mann 12 26,7 

  Kvinne 32 71,1 

  Ikke svar 1 2,2 

  Total 45 100,0 

 
Alder 
 

  Antall Prosent 

 Under 24 11 24,4 

  25-27 22 48,9 

  28-30 4 8,9 

  Over 30 6 13,3 

  Ikke svar 2 4,4 

  Total 45 100,0 

 
Regner du deg selv for å være heltidsstudent? 
 

  Antall Prosent 

 Ja 34 75,6 

  Nei 9 20 

  Ikke svar 2 4,4 

  Total 45 100,0 
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Ønsker du å skrive en statistisk orientert MA-oppgave? 
 

  Antall Prosent 

 Ja 21 46,7 

  Nei 19 42,2 

  Ikke svar 5 11,1 

  Total 45 100,0 

 

 

Åpen tilbakemelding: 

1. Dette faget har vært utrolig godt organisert og gjennomført pensum og forelesninger går 
veldig godt sammen. Seminaret har jeg hatt veldig stort utbytte av. Merker at det er 
gjennomtenkt og det setter vi stor pris på. 

2. Veldig høy standard! 
3. Bra fag! Burde også finnes som fordypningsemne for de som ønsker å skrive kvantitativt. 
4. Veldig fornøyd med seminarleder. God formidlingsevne og svært tålmodig.  
5. Mer empirinær, forskningsbasert undervisning for eksempel i form av en artikkel  fra 

fagtidsskrift hver forelesning som illustrerer dagens metodiske poenger. Noe av dette nå 
men gjerne mer og mer gjennomført. 

6. Veldig god foreleser. Til tider rask gjennomgang for folk som meg som ikke har hatt 
metode på en stund. 

7. Veldig bra fagopplegg. Føler at vi blir tatt på alvor (for første gang i år). Foreleser 
snakker litt fort og da er det lett å falle av når man ikke har fagterminologien helt på 
plass. Det skjer nesten hver forelesning etter ca. en time og føles derfor verdt å nevne.  

8. Sympatisk foreleser. Alt for rotete og brå start på seminaret men dette er blitt mye bedre. 
9. Den første innleveringsoppgaven var alt for omfattende og vi fikk lite tid. De andre var 

passende i omfang og vanskelighetsgrad.  
10. Knallbra fag! Dyktig foreleser og seminarleder. Takk for et fantastisk kurs. 
11. Syns det kunne vært enda mer struktur og oppskrifter på det grunnleggende.  
12. Hurra for stata. 
13. Har blitt mer engasjert i kvantitativ metode etter dette faget. Veldig mye pensum og 

utfordrende oppgaver, men også veldig spennende, Kunne godt hatt enda mer 
undervisning.  

14. Fint med mer pensum, Firebough er litt vanskelig i blant, men bra også. Intensivt kurs 
men bra med mye undervisning og seminarer. veldig bra med individuelle oppgaver.  

15. Alt i alt er jeg svært fornøyd med faget og opplegget. Pensum kom veldig fort og i store 
mengder tidlig i semesteret, men det har gått fint å henge med allikevel. God kvalitet på 
forelesninger og seminarer.  

16. jeg er veldig glad for å ha tatt dette faget som samfunnsgeograf- jeg har fått kunnskap 
jeg ellers ikke ville fått. Takk for et interessant og morsomt semester.  

17. God ordning med individuelle oppgaver i seminarene. Seminarleder er pedagogisk og 
tilgjengelig for studentene. Foreleser er veldig bra. Flott med stata.    

 
 


