
STV240. Periodisk emneevaluering, 29. mars 2017. Jan Erling Klausen (emneansvarlig 2017) og 

Jostein Askim 

 

 

Om emnet 

STV2400 het inntil 2016 «Offentlig politikk og administrasjon 2», men vil fra 2017 ha tittelen «Fra 

samfunnsproblem til iverksatt politikk». STV2400 er fordypningsemne i OPA, og bygger på 

introduksjonsemnet STV1400. Emnet skal gi kunnskaper om den politiske beslutningsprosessen, 

hvordan offentlige institusjoner dannes og endres, og gi kunnskaper om norsk og 

internasjonal/komparativ empiri. Som fordypningsemne legges det vekt på at studentene skal 

oppøve ferdigheter i policy analyse, og kunne anvende teori på praktiske spørsmål innen politikk og 

administrasjon.   

Denne emneevalueringen bygger på statistikk over karakterer, frafall og klager, samt 

studenttilbakemeldinger/underveisevalueringer.  

 

Pensum 

I 2016 ble den faglige profilen for STV2400 revidert gjennomgående. Et hovedmoment var å 

samordne STV2400 med STV2410, hvor det var en del overlappende temaer. Det viktigste grepet var 

det følgende:  

- STV2400 skal ta for seg både temaene policy analysis og public administration. Men temaer 

knyttet til New Public Management samt EU og overnasjonal styring tas ut legges 

hovedsakelig til STV2410. Det samme gjelder temaer knyttet til organisasjonsteori. 

- STV2400 har tidligere hatt betydelig fokus på globalisering, liberalisering og frihandel. Dette 

temaet tones sterkt ned.  

- Emprisk sett skal STV2400 fokusere på nasjonal og undernasjonal politikk og forvaltning. 

Dette omfatter kommunal- og fylkeskommunal politikk og forvaltning, samt statlig politikk 

og statlige reformer.  

Som følge av disse endringene, ble det gjort gjennomgående endringer av pensumlitteraturen. Det 

nye pensumet ble benyttet for første gang h2016, og dermed knytter det seg spesiell interesse til 

vurderingen for 2016.  

Gjennomgående preges pensum av at det ikke foreligger noen norskspråklig lærebok med innretning 

i tråd med profilen for emnet. Mens STV1400 kan benytte innføringsbøker om forvaltningens 

oppbygging mv, skal STV2400 ha høyere ambisjoner rent teoretisk. Samtidig er mye av den 

akademiske litteraturen for lite tilgjengelig for studenter i 3. semester. Pensum har omfattet to 

norske bøker: En antologi om kommunereform, hvor flere teoretiske og empiriske kapitler er på 

pensum (Klausen, Askim og Vabo 2016), og en bok om samstyring (Røiseland og Vabo 2016). I tillegg 

kommer hele 19 artikler og bokkapitler, de fleste av dem i kompendium. Det vil være en fordel hvis 

pensum kan konsolideres til færre utgivelser.  



48,8% av studentene mener at pensum har passende omfang, men 41,5% mener at det bør 

reduseres noe. Studentenes tilbakemeldinger tilsier at en del av pensumlitteraturen oppleves som 

vanskelig å forstå. De to bøkene ser ut til å ha passende vanskelighetsgrad, og gi godt læringsutbytte, 

selv om det er en del spredning i tallene.  

- To kapitler ble hentet fra boken «Theories of the policy process” (Sabatier, Paul A., and 

Christopher M. Weible. 2014), og flere studenter fremhevet disse som spesielt vanskelige. Vi 

har kommet frem til at denne boken hører hjemme på masternivå, og vil finne alternativ 

litteratur for å dekke temaene strømningsanalyse og punktert ekvilibrium.  

- Bokkapitler av Peter John om offentlig politikk ble også regnet som vanskelig tilgjengelig. 

- Det er en utfordring at pensum i begrenset grad setter teoriene i norsk kontekst, ikke minst 

fordi en del teorier innenfor politisk analyse er utformet innenfor en amerikansk kontekst.   

 Studentene gir samlet sett god tilbakemelding på læringsutbyttet av pensum (65,9% «stort» 

utbytte), men det påpekes at «Med så mange enkeltstående artikler er det svært vrient å få oversikt 

over pensum og å se de store linjene», samt at deler av pensum var vanskelig å forstå. Det savnes 

mer pensum på norsk, og mange opplever at pensum tar opp flere temaer enn det er plass til på 

forelesningene – selv om den del av disse temaene egentlig trenger forklaring.  

Studentenes tilbakemeldinger vil bli tatt i betraktning under revisjon av pensum for h17.  

Forelesningene 

I tråd med den gjennomgående revisjonen av STV2400 (se punkt om pensum) ble det lagt opp nye 

forelesninger, med nye titler og inndeling. Det gis i alt 10 forelesninger. Klausen ga fem, Askim fire, 

og forelesning om «uløselig samfunnsproblemer» ble gitt av gjesteforeleser (Hofstad). 

Forelesningene er spredt over to måneder, fra ultimo august til ultimo oktober. Den pågående 

kommunereformen ble spesielt vektlagt i 2016, delvis for å aktualisere emnet men også fordi dette 

temaet gir inngang til å drøfte mange relevante forhold knyttet til offentlig politikk og forvaltning.  

Studentenes tilbakemeldinger om forelesningene tilsier at vanskelighetsgraden er omtrent som den 

skal være (samling rundt midtpunktet på en skala fra 1-5). Sett under ett opplever omtrent en av 

fem studenter at vanskelighetsgraden er «4» på en skala fra 1-5, som tilsier at vanskelighetsgraden 

ikke skal økes. Det er bare 1-2 studenter som oppgir å ha lite eller svært lite læringsutbytte av 

forelesningene.  

Det blir lagt ut ppt til hver forelesning, noe studentene opplever som positivt.  

Fra forelesernes side opplever vi den nye tematiske inndelingen som hensiktsmessig. Med den nye 

tittelen på emnet er det aktuelt å vektlegge offentlig politikk en del sterkere, og bruke noe mindre 

oppmerksomhet på temaet offentlig forvaltning. Det er også aktuelt å tone ned det spesielle fokuset 

på kommunereform som ble lagt inn h16.  

Ressurser og infrastruktur 

 

Ressurser og infrastruktur for emnet har vært velegnet. Etter at antallet studenter på emnet falt fra 

2013 til 2014 har forelesningene blitt holdt i et mindre auditorium, noe som er hensiktsmessig.  

 



Eksamen (eksamensordning, vurderingsform) 

 

Eksamen er 4-timers skoleeksamen. Til nå har eksamen vært på papir, men fra 2017 legger vi opp til 

digital skoleeksamen. Godkjente seminardeltakelse er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen. 

 

 

Statistikk over karakterer, frafall og klager 

 

Antall oppmeldte studenter og antallet som møtte til eksamen (og som besto): 2016: 65, 58 (56), 

2015: 73, 59 (57), 2014: 79, 70 (63), 2013: 126, 90 (88), 2012: 124, 114 (113), 121, 97 (89). Vi ser at 

antallet studenter på emnet falt fra betydelig fra 2011-2013 til 2014-2016. Det henger trolig sammen 

med utvidelsen av 90-gruppen og større valgfrihet på emnenivå. Det er likevel et ønske fra 

fagansvarlige å få flere studenter på dette emnet. En tydeliggjøring av emnets profil foran 2017 er 

ett tiltak for å realisere dette. 

 

Vi har ikke informasjon om antall klagesaker. Når det gjelder karakterer var den hyppigst gitte 

karakteren B og den nest hyppigste C i alle årene 2011-2016, med unntak av 2012, da det var C fulgt 

av B. Vi mener karakterfordelingen er rimelig.  

 

Seminarundervisning 

 

Seminarundervisningen følger den tradisjonelle modellen med at studentene løser spesifiserte 

oppgaver, og oppgavene har form tilsvarende essaydelen på skoleeksamen. Hver student skriver en 

oppgave (1800-2000 ord) og leverer to ganger, andre gang fulgt av et revisjonsnotat der studenten 

gjør rede for hvordan tilbakemeldinger fra første fremleggelse er hensyntatt. Hver student er 

opponent på to oppgaver i løpet av seminarrekken. Det har det siste året vært praktisert «blind» 

opponering, det vil si at opponenter ikke oppnevnes på forhånd, så alle må forberede seg på alle 

innleverte oppgaver hver gang. Både fremleggelse og opposisjon må godkjennes for at studenten 

skal kunne gå opp til eksamen. Enkelte studenter har gitt uttrykk for ønske om å velge tema for 

oppgaver selv, til erstatning for oppgitte spørsmål. Flertallet virker imidlertid å være fornøyd med 

modellen med oppgitte spørsmål. Listen over spørsmål har vært revidert hvert år, og betydelig foran 

H16, da det ble gjort en del endringer i pensum. 

 

Høsten 2016 svarte 29 prosent «svært godt» og 42 prosent «godt» på spørsmål om hvordan de 

«jevnt over» synes at seminarene har fungert. Ulike elementer i seminarundervisningen ble 

etterspurt, og på de fleste elementene uttrykte 80-90 prosent fornøydhet. Noe færre, 60-70 

prosent, sa seg fornøyd med seminarenes relevans for skoleeksamen og kvaliteten på diskusjonene i 

seminargruppen. Studentene virker å møte forberedt til seminarene (63 prosent sier seg «helt enig» 

i en påstand om at de gjør det, 24 prosent «enig»). Vi har hatt PhD-stipendiater med relevant 

fagbakgrunn som seminarledere de siste semestrene, og det har fungert godt. De har bidratt positivt 

til å få en god struktur på blant annet presentasjon og opposisjon.  

 



Forslag til forbedringer  

 

- Digital eksamen 

- Ny tittel på emnet 

- Tydeligere profil på emnet: offentlig politikk. Passe bedre sammen med STV2410 som har 

offentlig administrasjon og forvaltningsreform som tema.  

- Mer konsentrert pensum, færre enkeltstående bidrag, mer sammenheng (pensumrevisjon) 

 

 


