
Periodisk emneevaluering for STV1400 
 
Signy Irene Vabo, emneansvarlig, 22.3.2017 
 
 
I tillegg til de to forelesernes egne erfaringer baseres denne periodiske vurderingen av emnet på 
følgende kilder: 
 

 Referat fra tilbakemelding underveis fra klassekontaktene H16 – utrykt vedlegg.  
 Mentimetermåling foretatt av foreleserne i siste forelesning H16, med omkring 180 

respondenter – utrykt vedlegg. 
 Standardevaluering (standard i betydning at samme spørsmål er stilt til studentene i flere 

1000-emner) gjennomført av administrasjonen etter eksamen H16, med 121 respondenter – 
utrykt vedlegg. 

 Statistikk over gjennomføring og karakterer for årene 2010–2016 (FS-rapport 580.001 
Resultatfordeling og FS-rapport 754.001 Gjennomføringsfakta – emne) – utrykt vedlegg.  

 
Resultatene fra undersøkelsene blant studentene må lese med forbehold om at under halvparten av 
det antallet som gikk opp til eksamen H16 (totalt 398) har svar på de to undersøkelsene (med 180 og 
121 respondenter). Vi vet ikke om det er overlapp når det gjelder hvem som har besvart de to 
undersøkelsene. Vi vet heller ikke om de studentene som ikke har svart på undersøkelsene helt eller 
delvis har fulgt forelesningene, eller i hvilken grad de som har svart på undersøkelsene har fulgt 
forelesningene.  
 
Pensum 
 
H16 var det fire bøker på pensum i STV 1400, med tillegg av et kapittel fra en bok og en artikkel. Det 
er relativt få av studentene i de to undersøkelsene som oppfatter disse pensumbidragene enkle eller 
for enkle. Som vist i figuren nedenfor (fra mentimetermålingen) oppfatter de fleste studentene 
pensum som passe vanskelig eller vanskelig, mens 15% oppfatter det som for vanskelig.  
 
Vanskelighetsgraden varierer lite mellom bøkene – i standardevalueringen er det mellom 22% og 
26% som oppfatter den enkelte bok som vanskelig eller for vanskelig. Bokkapittelet og artikkelen 
oppfattes som noe enklere enn bøkene. Andelen som oppfatter pensum som vanskelig er betydelig 
lavere når spørsmålet er stilt for hvert bidrag i standardevalueringen, enn det er når vi har spurt om 
pensum samlet i mentimetermålingen. En forklaring på dette kan ligge i de utfyllende kommentarene 
enkelte studenter har gitt i standardevalueringen, hvor det fremkommer at pensum oppfattes om 
omfattende.    
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Når studentene i standardevalueringen ble spurt om å vurdere læringsutbytte av det enkelte 
pensumbidrag, viser fordelingen nedenfor at Christensen mfl. scorer desidert høyest med 78% som 
angir stort eller meget stort læringsutbytte av denne boken. Fiva mfl.  scorer 61%, mens Hansen og 
Hatland mfl. scorer omtrent likt med henholdsvis 49% og 46% av studentene som oppgir stort eller 
meget stort læringsutbytte av bøkene. For alle bøkene unntatt Christensen mfl. er det en betydelig 
andel som oppgir at læringsutbytte er verken stort eller lite, mens andelen som er negative til 
læringsutbytte av de bøkene som er på pensum er relativt begrenset. 
 

 
 
De kommentarene studentene har gitt i standardevalueringen utdyper for det meste hvorfor de 
oppfatter pensum som sådan eller de enkelte bidragene som gode eller dårlige, og det varierer hva 
studentene oppgir at de savner i pensum (mer om økonomi, mer om bistand etc.). Enkelte studenter 
påpeker overlapp i pensum, spesielt hva angår kommunene. Enkelte etterlyser også dagsaktuelle 
pensumbidrag for eksempel i form av utvalgsrapporter.  
 
Undervisning 
 
Undervisningen i emnet består av 12 forelesninger a 2 timer. De siste fire årene har Åse Gornitzka og 
Signy Irene Vabo vært de sentrale foreleserne på emnet, hvor førstnevnte har dekket det sentrale 
styringsnivået og EU; og sistnevnte det kommunale styringsnivået og velferdsstaten som 
politikkområde. Lysarkene det er forelest over har vært tilgjengelige for studentene før 
forelesningene, og opptak av forelesningene har vært tilgjengelige som lydfil i etterkant (de siste to 
årene).  
 
Figuren nedenfor (fra mentimetermålingen) viser at nesten 50% av de studentene som har svart på 
undersøkelsen oppfatter forelesningene som meget eller relativt interessante, mens omkring 40 % 
oppfatter dem som midt på treet. Det er altså relativt får, omkring 10 %, som oppfatter 
forelesningene som relativt eller meget uinteressante. 
 

 
 
I standardevalueringen ble det spurt om i hvilken grad forelesningene bidro til å gjøre vanskelig stoff 
forståelig. Her svarer 65% av studentene meget stor eller stor grad, 25% svarer «verken stor eller 
liten» og 10% svarer i liten eller meget liten grad – samlet for de to foreleserne.   
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Her ble det også spurt om forelesningene var engasjerende og om opplevd læringsutbytte. På det 
første spørsmålet svarer 60% av studentene at forelesningene i meget stor eller stor grad har vært 
engasjerende, 25% svarer «verken stor eller liten» og de resterende 15% av studentene svarer i liten 
eller meget liten grad – samlet for de to foreleserne. Svarene hva angår læringsutbytte viser 
tilsvarende at 67% vurderer læringsutbytte av forelesningene som meget stor eller stor, 23% svarer 
«verken stort eller lite» og 10% svarer lite eller meget lite.   
 
De kommentarene studentene har gitt i standardevalueringen utdyper for det meste de 
vurderingene studentene har gjort av forelesningene. De positive kommentarene går i hovedsak på 
god struktur med lysark som «rydder»/setter pensumbidrag i sammenheng og oppsummerer 
pensum. De kritiske kommentarene går i hovedsak på at foreleserne kan være enda bedre til å 
forklare vanskelige deler av pensum – herunder begreper; og at både forelesningene og lysarkene 
har for mye informasjon. Enkelte studenter etterlyser at den røde tråden gjennom hele 
forelesningsrekken gjøres eksplisitt. 
 
Ressurser og infrastruktur 
 
De tre siste årene har vi benyttet Aud. 1 i George Sverdrups hus til forelesningene. Dette oppfatter vi 
som et godt auditorium. 
 
Høsten 2016 hadde vi, i starten av semesteret, problemer med opptak av lydfiler. Vi ønsker oss 
teknisk assistanse for å unngå merarbeid med innlesning av forelesninger som forsvinner «in the air». 
 
I standardevalueringen etterlyser flere studenter seminarer med rom for diskusjon og refleksjon. Det 
enkelt å forstå studentenes behov og gi støtte til et forslag om seminarer eller liknende, men vi er på 
det rene med at det økonomisk sett ikke er mulig å prioritere ressurser til denne typen tiltak. 
 
Eksamen 
 
Det avholdes kun en skriftlig skoleeksamen på fire timer i emnet. I de siste årene har 
eksamensoppgaven bestått i å skrive ett essay (valg mellom to oppgaver) og tre kortsvar (valg 
mellom seks oppgaver).  
 
I standardevalueringen svarer studentene slik på spørsmål om i hvilken grad de synes 
eksamensordningen er egnet til å teste emnets læringsmål: 
 

 
 
Det er altså omkring 60 % som oppfatter at skoleeksamen i meget stor eller stor grad er egnet, mens 
omkring 20 % er indifferente og de siste 20 % av studentene er negative til dagens eksamensordning.  
 
I de utdypende kommentarene studentene har gitt i standardevalueringen fremkommer det 
begrunnelser både fra de som er positive og de som er negative til eksamensformen. Det er flest og 
gjennomgående negative kommentarer på den ulykksalige nødvendighet av penn-og-papir – med 
ønske om digital eksamen. 
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Emnebeskrivelse 
 
Vi oppfatter den generelle beskrivelsen av emnet og de læringsmålene som er spesifisert som 
dekkende og presise i forhold til emnets ambisjon og faktiske utforming i form av pensum og 
forelesningstema.  
 
Vi har imidlertid fått tilbakemelding fra vår områdekoordinator om at beskrivelsen er rimelig kjedelig 
og uten kopling til aktuelle problemstillinger – og dermed neppe bidrar til å selge emnet inn som 
attraktivt for 19-åringer(!). 
 
Vurdering av hvordan emnet fungerer 
 
Tilgjengelig statistikk over karakterer, frafall og klager 
 
Beskrivende statistikk for STV1400 fra FS-rapportene for årene 2010 – 2016 kan oppsummeres slik: 
 

 Antall 
møtt til 
ordinær 
eksamen 

Andel menn 
møtt til 
ordinær 
eksamen 

Andel 
frafall1 

Antall 
møtt 
utsatt 

eksamen 

Andel 
med 

karakter 
A2 

Andel 
med 

karakter 
C2 

Andel 
med 

karakter 
F2 

2016 398 38% 19% 6 13% 34% 5% 

2015 339 35% 25% 12 14% 35% 6% 

2014 331 44% 20% 7 14% 33% 4% 

2013 338 53% 22% 4 17% 33% 3% 

2012 367 49% 18% 1 14% 31% 4% 

2011 342 52% 21% 8 15% 30% 4% 

2010 335 52% 21% 11 11% 29% 3% 
1 Antall oppmeldte kandidater som ikke møtte til ordinær eksamen i prosent av antall oppmeldte kandidater. 
2 Karakterfordeling ved ordinær eksamen. 

 
Som oversikten viser er antallet kandidater som møtte til ordinær eksamen i en del høyere i 2016 
enn i 2010, om enn med noe variasjon i de mellomliggende årene. Av disse ser vi en betydelig 
reduksjon i andelen menn. Frafallet varierer noe mellom årene, men er relativt stabilt på rundt 20%. 
 
Når det gjelder studentenes resultater viser oversikten stor grad av stabilitet. Det gjelder spesielt i 
fordelingen av karakteren A – som riktig nok har variert mellom år, men hvor andelen i 2016 var 13% 
sammenliknet med 11% i 2010. Andelen som oppnår gjennomsnittskarakteren, som hvert av de sju 
årene har vært C, ser ut til å øke noe – fra under 30% i 2010 til omkring 35% i 2016. Det samme 
gjelder andelen stryk (karakteren F) hvor andelen var 3% i 2010 og 5-6% og i 2015/2016.  
 
Vi har ikke tilgjengelig statistikk for klager over tid, men generelt er antallet ifølge administrasjonen 
betydelig reduksjon etter at det ble innført blind klagesensur. For STV 1400 har vi kun tall fra høsten 
2015, og da var det 14 klager (hvorav sju fikk uendret karakter, tre forbedret sin karakter og fire fikk 
dårligere karakter). 
 
Forelesernes vurdering 
 
Generelt er det vår oppfatning at emnet fungerer meget bra innenfor de rammene som er lagt – det 
vi si med et stort antall studenter, uten et tilbud om seminarundervisning og gitt skoleeksamen som 
eksamensordning. Som en oppsummering vil vi fremheve: 
 

 Høsten 2016 møtte 398 studenter til ordinær eksamen i STV1400, hvilket er det høyeste på 
sju år – og i seg selv et betydelig antall. Andelen frafall har vært rimelig stabilt de siste sju 
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årene. Strykprosenten ligger relativt lavt, men ser ut til å være noe økende (med en topp på 
6% i 2015 og mot 3-4% i årene 2010–2014). Vi oppfatter imidlertid ikke at det er noen 
faresignaler hva angår gjennomføringen av og studentenes resultater på STV1400. 

 Pensum er oppdatert med nylig reviderte bøker, og oppfattes blant studentene som har svart 
på undersøkelsene som noe vanskelig – men ikke for lett. Studentene er i overveiende grad 
positive til læringsutbyttet av pensum. Med dette er det vår oppfatning at pensum treffer 
omtrent riktig.  

 Vi har oppfattet oppmøte på forelesningene som relativt godt, men registrerer at det 
tilsynelatende ikke var mer enn omkring 180 studenter tilstede på 
oppsummeringsforelesningen – slik dette fremkommer i antallet respondenter på 
mentimeterundersøkelsen. Selv om ikke absolutt alle som var til stede på denne 
forelesningen deltok i undersøkelsen, så er det anslagsvis så mye som halvparten av de som 
gikk opp til eksamen som ikke var tilstede på den av forelesningene vi ville forvente et stort 
oppmøte på. Om dette er mye eller lite, og om det er et problem eller ikke, er imidlertid 
vanskelig å vurdere.  

 De studentene som har svart på undersøkelsene er stort sett positive til forelesningene – om 
ikke alle er like entusiastiske, så er det relativt få som er negative når det spørres om 
forelesningene var interessante, bidro til å gjøre vanskelig stoff lettere, var engasjerende og 
ga læringsutbytte (10-15%). Omkring 70% vurderer læringsutbyttet av forelesningene som 
stort eller meget stort. I møtene med klassekontaktene underveis i undervisningssemesteret 
har det stort sett vært mindre saker som er tatt opp, og som vi har kunnet imøtekomme 
studentene på. Vi oppfatter imidlertid at det er rom for forbedringer når det gjelder nettopp 
forelesningene, spesielt hva angår interaksjon med studentene i den hensikt å øke 
engasjement og læringsutbytte. 

 De studentene som har svart på undersøkelsene er stort sett positive eller indifferente til 
eksamensformen (80%). Vi ser absolutt begrensningene med skoleeksamen generelt – som 
jo oppfordrer mer til reproduksjon av kunnskap enn til faglige diskusjoner og kritiske 
drøftinger. Dette gir utfordringer i forhold til det generelle læringsmålet som forutsetter 
oppøvelse av evne til refleksjon rundt og diskusjon av ulike spenninger i styringssystemet. En 
eksamen som er bedre tilpasset et slikt formål, for eksempel hjemmeeksamen eller 
innlevering av et større arbeide, forutsetter mulighet for øving underveis gjennom seminarer 
eller en eller annen form for systematiske tilbakemeldinger. Gitt de rammer som er satt for 
emnet, oppfatter vi imidlertid at det er liten grunn for omfattende endringer av dagens 
ordning.   

 
Endringer siden siste evaluering 
 
Administrasjonen har ikke klart å oppdrive den forrige periodiske rapporten for STV1400 som 
eventuelt måtte foreligge (den ligger ikke i arkivet og er heller ikke tatt opp i programrådet (ifølge 
møtereferatene) verken høsten 2010 eller våren 2011). Vi har dermed ikke hatt noen baseline å 
vurdere resultatene fra årets undersøkelser blant studentene opp imot, ei heller de endringene som 
er gjort i emnet over tid. 
 
I årene 2013–2016 har imidlertid Åse Gornitzka og undertegnede undervist i emnet. I denne 
perioden er pensum betydelig oppdatert med nye utgaver av alle lærebøker, og vi har i økende grad 
lagt vekt på bruk av eksempler, bilder/illustrasjoner og også introdusert interaktive media 
(mentimeter).  
 
Høsten 2016 ble en ny bok inkludert i pensum –  Hansen 2016: Det kollektive grunnlaget for 
individuell velstand – som i større grad enn tidligere gjør det mulig å legge vekt på de politiske 
prosessene og som har lagt grunnlag for en egen forelesning om betydningen av offentlig politikk.  
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Høsten 2016 la fakultet økonomisk til rette for en prøveordning med organisert tilbakemelding på 
essay, ivaretatt av Andreas Hvidsten. Effekten av tilbudet er under evaluering.  
 
Høsten 2016 benyttet vi, på oppfordring fra administrasjonen, emnesidene i kommunikasjon med 
studentene – og altså ikke Fronter.   
 
Forslag til forbedringer 
 
Hva angår pensum vil vi gjennomgå og vurdere overlapp hva angår kommunene, og eventuelt 
erstatte noe kommunepensum med dagsaktuelle pensumbidrag i form av NOU’er, 
stortingsmeldinger eller -proposisjoner – dette som utgangspunkt for i enda større grad å kunne 
diskutere dilemmaer og konflikter i offentlig politikk og administrasjon i praksis. 
 
Det er videre behov for å utforske ulike måter å aktivisere studentene på. Vi vil i første omgang gjøre 
lysarkene mindre omfattende og tilgjengelige først etter forelesning, og i større grad benytte 
interaktive media i selve forelesningen. 
 
Eksamen vil fra 2016 bli gjennomført digitalt. 
 
Vi vil i fremtiden ikke benytte emnesidene for kommunikasjon med studentene, da studentene 
likevel må inn på Fronter i andre emner og selv ønsker denne plattformen for informasjon i STV1400. 
 
Vi vil foreta en revisjon av emnebeskrivelsen for å gjøre den mer problembasert/aktuell.  


