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SAK 22 (22/2017) Programevaluering UTV 2016/2017 

 

 

 

 

Programevaluering for bachelorprogrammet i utviklingsstudier 2016/2017 

Antall svar: 30  

Kulltilhørighet: 2016: 18 

2015: 9 

2014: 3 

 

Oppstart høst 2016 

Ca 2/3 deler av studentene var fornøyde med den faglige og praktiske informasjon som ble gitt. De 

opplevde å bli tatt godt imot og fikk mulighet til å bli kjent med medstudenter på programmet.  

 

Ang hyttetur 2016: Tilbakemeldinger er veldig positive både i forhold til det sosiale og det faglige 

opplegget. Spesielt liker studenter å høre erfaringer fra tidligere UTV-studenter: «veldig fint å høre 

hvordan de opplevde de ulike fordypningene og feltarbeidet». Et par studenter etterlyser litt mer 

program, men alt i alt var studentene veldig fornøyde. 

 

Utfyllende kommentar til studiestart høst 2016: Det er 3 punkter som fremheves om studiestart 

forrige høst: 1. veldig fin fadderuke. 

                       2. behov for en innføring i oppgaveskriving og tips til hvordan man skal studere effektivt 

                       3. forslag om en innføringsforelesning for hver av de fire disipliner, slik at studentene er  

                           bedre forberedt til det som kommer første året.  

 

Studieinformasjon: Hvilke kanaler foretrekker du for å finne studieinformasjon? 

De fleste studenter foretrekker å få studieinformasjon via epost og web. De bruker også Facebook-

gruppa og PU. En foreslår mulighet til å få viktige beskjeder som avlyste forelesninger på SMS.  

 

Mulighet for kontakt med staben og medstudenter på UTV 

 

 Foreleser Seminarleder Emneansvarlig Medstudenter Studiekonsulent Programleder 

Nei 2 - 2 1 2 2 

I liten grad 3 1 3 - - 1 

Både og 6 4 2 4 2 3 

Stort sett 9 9 7 6 10 10 

Ja 10 15 16 19 14 13 

 

Utfyllende kommentar: «Synes jeg har god kontakt med både ansatte og studenter, vet hvordan jeg 

skal få tak i dem og mener spesielt studiekonsulent er veldig lett tilgjengelig.» 
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Faglig sammenheng og helhet i programmet 

De aller fleste studentene opplever at utviklingsstudier henger godt sammen. På vurdering om  

«Programmet har en fornuftig sammensetning av emner, og jeg ser hva som er hensikten med 

programmet», svarer studentene slik: 

I liten grad:   1 

Både og:    1 

Stort sett:   16 

Ja:   12 

 

Kommentar programleder: Dette er utvilsomt en veldig god tilbakemelding å få og vi kan se en 

positiv utvikling rundt faglig sammenheng i forhold til tidligere programevalueringer.  

 

Mer utdypende fra studentsvarene: 

«Programmet har en logisk oppbygging med bredde første år, påfyll av kunnskap når vi er innom de 

ulike fordypningsfagene andre semester og mulighet til spesialisering og dyperegående kunnskap om 

UTV-feltet i andre år. Jeg tror utv1000 forberedte meg godt på de ulike fagdisiplinene andre 

semester, og jeg merket godt på utv2000 at det å ha vært innom flere fagfelt første året gjorde lesing 

av utv2000 artikler lettere. Der bedret også forståelsen seg av faget som helhet.» 

 

«I begynnelsen synes jeg vi ble kastet rett inn i en del emner som kanskje var ett hakk for 

utfordrende. Fordi man i alle emner utenom utv1000 skal diskutere med elever (i seminargrupper) 

som er på sitt andre studieår, eller til og med er ferdig med hele bachelorgrader, kan man føle at det 

er litt mindre å bidra med i diskusjonene. Dette var hardt i begynnelsen, men etterhvert har jeg blitt 

mer takknemlig for det. Jeg har lært ufattelig mye av å være i et læringsmiljø som utfordrer meg og 

jeg ser tydelig hvorfor emnet utv1000 er lagt opp som det er, fordi det gir en god innføring og 

forberedelse til de emnene som gjennomføres i andre disipliner.» 

 

«Et helt nytt berikende perspektiv som gir veldig godt kritisk blikk på alle samfunnsproblemer. 

Merker veldig godt at alle disiplinene henger godt sammen og at det er meningsfullt å kjenne til 

alle.» 

 

På spørsmål om hvordan studentene vurderer sitt første år på UTV beskrives det i hovedsak som 

«lærerikt, krevende og spennende år». Noen studenter etterlyser likevel mer informasjon om 

fordypninger, både i forhold til valget og hvordan de er satt opp. For noen er valget relativt enkelt, 

for andre er det vanskelig, til tross for informasjon. 

 

Om UTV2000 

I årets programevaluering spurte vi eksplisitt om studentenes vurdering av UTV2000s rolle i 

studieløpet. De aller fleste studenter svarte at det var en fin videreføring av UTV1000, at emnet går 

mer i dybden og knytter studiet sammen. Et par studenter nevner litt repetisjon fra første året, og 

flere var veldig fornøyd med emneansvarlig Hege Sørreime. 

 

«Syns det er fint å få en overgang fra teori til praksis. Fint å få virkelig fokus på og en mulighet til å få 

en forståelse av hva utviklingsstudier er. Når det er så mange andre retninger og du har så mange fag 

i den fordypningen du har valgt er det fint å ha et utv emne som binder det litt sammen.» 
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Det fremheves også at «… det er viktig for miljøet at alle utv'erne kan ha ett fag sammen andre året, 

det knytter også programmet sammen på en måte, noe jeg tror vi ikke hadde fått dersom vi bare 

hadde hatt de ulike fordypningsfagene våre hele år 2 av bachelorgraden." 

Undervisningsformer 

På spørsmål om blanding av organisert undervisning og egen studie, svarer halvparten av studentene 

at det synes at det er en og blanding, mens 1/3 del kunne tenke seg litt mer organisert undervisning. 

Kommentarene viser til at studentene er spesielt fornøyd med seminarundervisning: 

 

Vurderingsformer 

På spørsmål om synspunkt omkring vurderingsformene på UTV-emnene, svarer studentene slik: 

 

 Jeg opplever at jeg får vist hva jeg kan:   13 

 Vi har for mange innleveringer:   2  

 Vi har for mange skoleeksamener:   2 

 Jeg opplever at vurderingsformene gjør at jeg 

kan jobbe jevnt med fagene:  8   

 Jeg savner mer valgfrihet mht. valg av 

vurderingsform:  12 

 

I kommentarfeltet etterlyser flere studenter en mer variert og hyppig vurderingsform, og gjerne i 

kombinasjon med muntlig eksamen. Mappevurdering nevnes av flere.  

 

 

Internasjonalisering/utveksling 

Litt over 2/3 av studentene fant informasjon om utvekslingsmuligheter i programsidene, resten etter 

eget søk og kontakter. 6 av de som svarte skulle ut på utveksling, resten hadde ikke kommet så langt 

ennå eller så det som vanskelig pga få frie studiepoeng. 

 

Opplevd arbeidsbelastning 

På spørsmål om opplevd arbeidsmengde på programmet, svarer studentene slik:  

 

 Alt for krevende 2 

 Krevende  18 

 Passelig  10 

 Lett    - 

 For lett  - 

 

2/3 av studentene mener at det krevende eller alt for krevende arbeidsmengde på UTV. De påpeker 

selv at det kan være mye å håndtere alene, men overkommelig hvis man arbeider sammen med 

andre: «Det er veldig mye. Er lagt opp til at folk skal jobbe i kollokviegrupper med tanke på 

mengden.» Samtidig ser vi at studenten ikke bruker mye tid på studiene:  

 

«Hvor mange timer bruker du i gjennomsnitt per uke på studiene? 

 0-15 timer  6 

 16-20 timer  8 

 21-25 timer  8 
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 26-30 timer  8 

 Over 30 timer  2» 

 

Læringsmiljø 

Evalueringen viser at de aller fleste studenter er fornøyd eller nokså fornøyd med læringsmiljøet (29 

ut av 30) og at de trives på studiet (28). Det generelle budskap er at de har det bra på UTV. Samtidig 

er det 2 studenter som peker på at det er dyrt på kantinene og dårlig luft på lesesalen på Eilert 

Sundts hus.  

 

Sosialt miljø 

Studentene er godt fornøyd med innsatsen til Programutvalget (PU) når det gjelder faglige og sosiale 

arrangementer. 2/3 av de som svarte sier at de deltar på PU aktiviteter og de aller fleste (27) finner 

får informasjon om aktiviteter via Facebook. Her kommer et lite utvalg av uttalelser om PU:  

 

 Kjempebra initiativ! Har vært et fint avbrekk i ny og ne, å kunne gå og se en film 

sammen eller spise lunsj, osv. Gir oss muligheten til å knytte sterkere forhold til 

hverandre. 

 Synes det er bra, variert og mye moro. 

 Elsker PU (hilsen en fra PU)! Vet at vi ikke har hatt så mye faglig arrangement dette 

semesteret, men dette skyldes veldig mye overlapping i eksamener osv., i tillegg til 

at studieturen varte så lenge og kom så sent. 

 Gøyale og oppfinnsomme. 

 PU gjør en strålende jobb med dette og mye annet. 

 

Forventninger og virkelighet 

På spørsmål om UTV svarer til forventningene studentene har til studiet, svarer 25 studenter positivt:   

 

Har programmet så langt svart til forventningene dine? 

 Ja     11 

 Stort sett    14 

 Både og    3 

 I liten grad    1 

 Nei     1 

 

Noen studenter uttrykker misfornøyelse med begrenset muligheter for utveksling, andre etterlyser 

mer informasjon jobbmuligheter etter endt bachelorgrad og om feltarbeid. Men de fleste er fornøyd 

med programmet, inkludert kontakt med programmets studiekonsulent. «Veldig fornøyd med Brita! 

Hun er flink til å holde kontakt med elevene og er veldig synlig. Ut fra det jeg har forstått er ikke alle 

studiekonsulentene det.»  

 

I årets evaluering spurte vi direkte om studentene har vurdert å bytte til et annet bachelorprogram 

ved UiO? 14 av 30 svarte NEI. Av de som svarte JA (10? ), oppgis følgende grunner:  

 

 Ja, internasjonale studier. Fordi jeg er veldig interessert i internasjonale systemer og 

institusjoner, og gjerne ville hatt litt rett også. 
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 Vurderte i høst å bytte til Kultur og Kommunikasjon, men det var bare fordi jeg var 

veldig interessert i det faget på videregående, ikke fordi jeg likte det noe mer enn 

utviklingsstudier. Er veldig glad nå for at jeg ikke bytta. 

 Har vurdert statsvitenskap på bakgrunn av interesser, men har besluttet å fordype 

meg i det istedenfor. 

 Av og til tenkt på samfunnsøkonomi, men så nei. 

 Ikke enda. Tanken har streifet meg. 

 Ja. Dette er mtp jobbmuligheter etter endt studiegang. 

 Ja, fordi jeg fikk lyst til å lære meg språk og savnet mer valgfrihet som man mister i 

UTV. 

 Ja, men fant ut at det var bedre å bytte fordypning 

 Jeg vurderte på et tidspunkt å bytte til lektorprogrammet for samfunnsfag og 

engelsk, men er veldig glad jeg ble på UTV. Hvorfor: Første året er ganske så kritisk 

mot utviklingsprosjekter og alt man faktisk kan jobbe med etter endt studie, noe 

som er veldig bra, men også utfordrer tankegangen. Jeg tenkte at jeg måtte ville 

dette fullt ut og stå for det hvis jeg skulle jobbe så hardt for å få det til med jobb 

senere og liknende. Jeg landet åpenbart på at det var her det var riktig å bli og er 

helt sikker på at jeg valgte rett. 

 Fordi jeg ikke har vært motivert. 

 

På spørsmål om elementer som ville gjøre programmet bedre for den enkelt studenter, peker 

svarene på to felt: Programmets innhold, form og struktur, og kobling til arbeidsliv. Disse gjengis her:  

 

Programmets innhold, form og struktur 

 Gode og engasjerte forelesere, et godt studiemiljø 

 Tydeligere hva man skal kunne før en eksamen. 

 Fokus på flere ulike land i artiklene/pensum, mer underveisvurderinger og … 

 Enda mer info om hvem jeg egentlig skal kontakte for spørsmål og info om studieløp 

 Bedre informasjon om hvordan man skriver akademiske oppgaver, mer øvelse i å ha 

muntlige presentasjoner/ debatter og muntlige vurderinger. 

 Mindre obligatorisk opplegg 

 Mer valgfrihet. 

 Mer info om de fagene man må ha i hver fordypning før man velger 

 Tettere kontakt med forelesere og emneansvarlige 

 -Bedre tilrettelegging i ECON, særlig egne seminar, gjerne oftere.  

 -Hvis mulig, gjøre det lettere å dra på utveksling. Nå må de fleste ta 4 emner et 

semester. Evt. Tilby veiledning på hvilke emner som er lettere å finne ute tidlig, 

kanskje allerede 1 året." 

 Muntlige vurderingsformer. At programmet lever en alternativ arbeidsplan med 

pensum som er tydelig og oversiktlig. 

 

Arbeidsliv 

 Kanskje arrangerte besøk til evt. arbeidsplassar 
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 Jeg ville satt pris på og etterhvert få enda mer informasjon om jobbmuligheter/ 

hvilke grep som er lurt å gjøre underveis i utdannelsen for lettere å finne jobb. 

 … enda mer arbeidslivfokus! 

 

 

Til slutt 

Vi ba studentene til slutt om noen generelle tilbakemeldinger. Utvalget her peker i en retning det er 

til å være stølt av.  

 

 Hadde vært så fint om vi kunne fått til at det ble et miljø for å gå å snakke med 

foreleserne når de har besøkstid… Vi går glipp av mye kunnskap og gode tips tror jeg 

ved at vi ikke bruker mulighetene vi har til kontakt med ledelse(Brita) og professorer 

på en bedre måte. 

 Heia UTV 

 Flott at dere følger oss opp så godt som dere gjør og kjemper våre kamper med oss. 

Dere gjør en god jobb! 

  

 

 

Oppsummert av Jemima García-Godos 

UTV programleder 

25.09.2017 


