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1) Evalueringsmateriale fra siste år  

 
Emneevalueringer  

 

UTV1000 og UTV2000 midtveisevalueringer høst 2020. Begge gjennomført som del av ISS 

felles midtveisevaluering. Begge evalueringer presentert og diskutert i programrådet for 

innspill. Begge evalueringene viser at studentene opplever emnene som interessante, 

engasjerende og lærerike. Studentene var særlig fornøyd med undervisningen på UTV1000. 

Undervisningen i forbindelse med UTV2000 var noe mer blandet. Enkelte opplevde at 3-

timers undervisningssamlinger var krevende. UTV2000 ble revidert i 2019, og seminarer og 

forelesninger slått sammen. Det ble også uttrykt et savn om fysisk undervisning da emnet var 

heldigitalt H-20. Generelt kan det sies at koronapandemien virket negativt på opplevelsen av 

studiemiljø og det faglige utbytte.  

 

UTV3091-evaluering ikke gjennomført vår 2020. Programmet satte i stedet inn krefter på å 

ivareta studenter som måtte avbryte sine feltarbeid, bistå under digital omstilling av 

undervisning, bacheloroppgaveskriving, og alle mottok automatisk begrunnelse. UTV3091 

evalueres uansett hvert år. 

 

Periodisk programevaluering av tverrfaglige programmer   

 

Periodisk programevaluering av tverrfaglige programmer ved SV-fakultetet (2013-2019). 

Evaluering sluttført desember 2020. Den periodiske programevaluering, der samtlige av 

fakultetets tverrfaglige programmer ble evaluert, ble bla. programmene anbefalt å 

tydeliggjøre sine programprofiler, høyne arbeidslivsrelevansen, og styrke det tverrfaglige 

samarbeidet.  

 

Evalueringen og oppfølgingen av den ble fulgt opp i et møte 20.4.21 med fakultet, UTV og 

KULKOM og instituttets ledelse. De konkrete tiltakene og hvordan UTV jobber videre med 

anbefalingene vil bli spesifisert senere i denne rapporten  

  

2) Programmets oppfølging av Studiebarometeret  
På vårt programrådsmøte 17.2.21 ble Studiebarometeret 2020 drøftet. UTV hadde en 

svarprosent på 38%, som er lavere enn tidligere år da UTV har hatt noen av de høyeste 

svarprosentene på SV. Grunnet Studiebarometerets natur bør det merkes at det vanskelig å 

sammenligne resultater fra år til år. Det er likevel verdt å poengtere at «tilbakemeldinger fra 

faglig hold» og «arbeidslivsrelevans» er områder som peker seg ut med behov for forbedring. 

Særlig arbeidslivsrelevans er gjennomgående.  

 

UTV følger opp arbeidslivsrelevans på flere måter. Tilsynssensor har fått i oppdrag å se på 

hvordan programmet kan styrke programmet i forhold til arbeidsliv. Dette gjelder både det 

innholdsmessige, men også hvordan dette kommuniseres til studentene. På grunn av 

koronapandemien utgikk eksternt bedriftsbesøk på UTV2000 i 2020, et tiltak som tidligere 

har vært med på å knytte programmet og studentene tettere til arbeidslivet. Samtidig har 

dette blitt styrket ved å legge inn arbeidslivsrelevante oppgaver i undervisningen på 

UTV2000, noe som vil ble videreført H-21. På UTV1000 planlegges et seminar H-21 med 



tidligere alumni som vil fortelle om nytteverdien av UTV-studier. Utover det er 

Programutvalget svært aktiv i å jobbe med arbeidslivsrelevans. 

 

Mindre faglig veiledning og diskusjon med ansatte kan delvis tolkes som et resultat av digital 

undervisning og pandemien. Programmet skal likevel følge dette opp ved å se på hvordan 

studentene kan føle at de får tilstrekkelig med faglig innspill og tilbakemeldinger fra 

undervisere.  

 

3) Gjennomføring av programmet 

 
a) Rekruttering (søkertall) 

Rekruttering (søkertall): 94 førstevalgssøkere, 50,5 poenggrense for førstegangsvitnemål i 
2020. Dette er en oppsving på ca. 9% av førstevalgssøkere, og to poeng høyere for 
førstegangsvitnemål sammenlignet med 2019. 

b) Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak  

UTV hadde en frafallsprosent første studieår på 33% i 2020. Dette kan sammenlignes med 
36% i 2019, 56% i 2018, og 49% i 2017. Programmet utførte selv en frafallsundersøkelse blant 
2017-kullet som var lavt, og resultatene viste til årsaker utenfor studieprogrammets 
anliggende.  

Tiltak for å hindre frafall: 

 

• Skape kullfølelse hos nye studenter. I 2020 ble denne oppgaven tildelt to 

«kullfaddere». Denne ordningen blir videreført H-21.  

• Synlig programleder og administrativ leder. Begge har jobbet for å skape en 

regelmessig dialog med både nye og viderekomne studenter. Dette har vist seg noe 

krevende i løpet av 2020 primært grunnet koronapandemien. Denne innsatsen jobbes 

med og vil styrkes.  

• Programleder og administrativ leder gjør seg tilgjengelig for en-til-en samtaler og 

veiledning med studenter. 

• Regelmessige møter med Programutvalget.  

Faglige tiltak 

• Økt bruk av digital kommunikasjon i form av Canvas, både som fagfelt og som intern 

kommunikasjonsplattform. 

Andre sosiale tiltak som har vært tidligere (hyttetur) ble dessverre avlyst i 2020 grunnet 

koronapandemien. Denne type tiltak vil ble videreført så snart det er forsvarlig.  

 

c) Studiepoengproduksjon  

 

I 2020 var studiepoengproduksjon ca. 57 per student på UTV (noe uleselig i grafen som er 

lagt ved) 

 

d) Gjennomføring  

 



I 2020 oppnådde 24 studenter en bachelorgrad i Utviklingsstudier. Dette er en liten nedgang 

fra 2019 (30), men en oppgang sammenlignet med 2018 (23) og 2017 (10).  

 

e) Internasjonalisering 

Ingen utveksling 2020 for UTV. 

 

4) Arbeidslivsrelevans 

UTV jobber med arbeidslivsrelevans på følgende måter: 

• Vi har publisert karriereintervjuer på emnets hjemmeside.  

• Økt bruk av oppgaver i undervisningen som kan sies å være rettet mot arbeidslivet.  

• Programutvalget arrangerer seminarer med tidligere UTV-studenter.  

• Alumnimøte med tidligere UTV-studenter for førsteårsstudenter på UTV1000.  

• Tilsynssensor har fått i oppdrag å se på hvordan programmet kan styrke programmet 

i forhold til arbeidsliv. Tilsynssensor vil levere rapport i september/oktober 2021.  

• Karrieresenteret har hatt kurs for sisteårsstudenter om egen kompetanseforståelse.  

 

Tidligere har UTV2000 studenter hatt besøk til UNDP for å skape en større tilknytning til 

arbeidslivet. Dette besøket utgikk i 2020 pga. koronapandemien. Besøket planlegges 

gjeninnført når situasjonen tillater det.  

 

5) Pågående forbedringstiltak, evt. endringer i programplan og 

studieløp  

 

• Tydeliggjøre arbeidslivsrelevans.  

Årsak: Dette var noe samtlige tverrfaglige programmer ble oppfordret til å arbeide 

med i siste periodiske programevaluering.  

• Styrke identiteten til UTV ved å legge inn klimaperspektiv. Årsak: Oppfordring fra 

fakultetet for å styrke programmets konkurransedyktighet samt rendyrke en 

spesialkompetanse. 

 

  6) Styrker og svakheter ved programmet 
 

Styrke 1 Godt integrert, tverrfaglig bachelorprogram.  

Styrke 2 Godt sosialt og fagligmiljø. UTV kjennetegnes av et godt sosialt og fagmiljø blant 

studentene. De er en relativt liten gruppe som har en sterk kullfølelse. Dette er noe 

programmet har jobbet aktivt for å skape og som Programutvalget har vært en pådriver.  

Styrke 3 Lite frafall. 2020 viser det laveste frafallstallet (33%) de siste fem årene, og det har 

vært en trend de siste årene med mindre frafall.  

Utfordring 1 Tydeliggjøring av profil. Programmet ønsker å tydeliggjøre i større grad 

utviklingsstudier ved UiO ved å jobbe mot en profil som fremhever utvikling og klima. Dette 

arbeidet er planlagt H-21 med eventuelle endringer fra H-23.  

Utfordring 2 Styrke samarbeidet mellom de ulike fagmiljøene.  

Utfordring 3 Styrke kommunikasjonen av arbeidslivrelevans. Se punkt over om 

arbeidslivsrelevans.  



 

 

7) Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/ 

utdanning  

 
Tiltaksnummer henviser til Årsplan 2020 – 2022: Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi: https://www.sv.uio.no/iss/om/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-iss-

2020-2022.pdf 

 

Årsplantiltak 3: Styrke rekruttering til studieprogrammene  

Gjennomført:  

• Deltakelse på Åpen dag-arrangementet med administrativ leder (vår 2020).  

• Planlagt skolebesøk med vri vår 2020. UTV har ikke egen skolebesøksordning rettet 

mot eget fag i VGS. Etter initiativ fra PU rekrutterte programmet inn studenter, for å 

besøke sine tidligere VGS. Kontakter var på plass og opplegg utformet. Dessverre 

måtte initiativet avbrytes pga korona. 

 

Årsplantiltak 4: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall 

Gjennomført:  

• Hyring av to studentassistenter høst 2020, som fulgte opp det faglige og sosiale 

fellesskapet for førsteårsstudentene. Assistentene skulle også bidra inn i å lage 

kollokviegrupper. 

• Tett samarbeid med Programutvalget.  

• Studiekonsulent fokus på tilgjengelighet og veiledning.  

 

Årsplanstiltak 5: Styrke studentenes læringsutbytte  

Gjennomført:  

• Seminaropplegg gjort mer studentaktivt. 

• Oppfordret alle forelesere til å ta i bruk mer studentaktive undervisningsformer. 

• Emneansvarlig og programleder fokus på tilgjengelighet og veiledning.  

 

https://www.sv.uio.no/iss/om/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-iss-2020-2022.pdf
https://www.sv.uio.no/iss/om/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-iss-2020-2022.pdf

