
Periodisk emneevaluering av SGO 4605: 

«En verdensøkonomi i Endring: kjeder og nettverk»  

Høsten 2012 

Rapport fra emneansvarlig 

Emnet tar vi utgangspunkt i perspektivene ”Globale verdikjeder” (GVC) og ”Globale produksjonsnettverk” 

(GPN) og diskuterer i hvordan analytiske rammeverk bygd opp rundt kjeder og nettverk kan brukes til å 

forklarer at tyngdepunktet i verdensøkonomien har begynt å bevege seg mot øst og sør. Perspektivene 

bygger på meta-teorier om transformasjon av økonomiske systemer. Samtidig krever de utvikling av teori på 

mellomnivå for å kunne bidra til forklaring i konkrete analyser. I emnet viser og diskuterer vi hvordan dette 

kan gjøres. Teoritilfanget i emnet er bredt og gir grunnlag for samfunnsgeografisk forskning i flere ulike 

kontekster. 

Emnet gikk for første gang høsten 2012 

 

Pensum 

Pensumet er på 700 sider og sammensatt av artikler og bokkapitler som belyser innholdet i kjede-

/nettverksperspektivene, utdyper kjernebegreper i disse perspektivene blant annet ved hjelp av teori på 

meta- og mellomnivå, og som belyser hvordan perspektivene kan brukes til å analysere pågående 

endringsprosesser i verdensøkonomien. Det er lite om norske erfaringer i pensum: vi er på let etter relevant 

litteratur som eksplisitt problematiserer hvordan inkludering i kjeder og nettverk i Norge påvirker utfall i 

Norge. Pensumlisten er ordnet i bolker og er rimelig oversiktlig med tanke på oppbyggingen av emnet og 

temaene som berøres. Inndelingen reflekterer også tematikken på de respektive undervisningssamlingene 

slik at det er forholdsvis enkelt å forberede seg.   

 

Undervisning 

Undervisningen foregikk i ni tretimerssamlinger spredt over ti uker. I tillegg arrangerte vi et 

avslutningsseminar med mulighet for å møte faglærerne samlet. På avslutningen var det lagt opp til faglig 



diskusjon og oppklaringer relatert til pensum og undervisning og forventinger med tanke på eksamen. Vi tok 

oss også tid til å diskutere opplegget for emnet som sådan.   

Undervisningen på emnet bryter med den tradisjonelle forelesningsformen. Det er obligatorisk for 

studentene å møte på 6 av 9 samlinger. Samlingene består av en kombinasjon av 

presentasjoner/innledende forelesning på ca. 1 time av faglærer, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. 

Seks faglærere var involvert i undervisningen og undervisningen var direkte forskningsbasert. Det ble 

forventet at studentene hadde satt seg godt inn i spesielt utvalgte artikler til hver samling (50-75s.). Dette er 

artikler som ble valgt ut av faglærer med tanke på gruppeoppgavene som skulle løses. Gruppeoppgavene, 

inndelingen av studentene og relevant tilleggsinformasjon ble sendt ut i forkant av hver samling slik at 

studentene kunne bla i tilleggsinformasjonen og være forberedt på det de skulle inn i. Vi opererte med tre 

grupper på hver samling og ga forskjellige oppgaver til hver gruppe. Poenget med gruppearbeidet var å 

trene studentene i å diskutere hvordan pensum og kjede/nettverksperspektivet kunne brukes på 

dagsaktuelle problemstilling, flere hentet fra media.  

Siden undervisningsopplegget på mange måter var eksperimentelt, ble det nøye planlagt og koordinert 

gjennom et faglærermøte i forkant av undervisningsstart og mer uformelle «debriefinger» etter samlingene. 

Bakgrunnen for dette eksperimentet var at både faglærer og studenter ønsket alternativer til den 

tradisjonelle forelesningsformen. 

 

Ressurser  

God gjennomføring av kurset krever et stort seminarrom til plenumsaktivitetene og to mindre grupperom. Vi 

hadde tilgang på dette, men å finne passende rom krever mye ekstraarbeid for programkonsulenten. 

Høsten 2012 var rommene fordelt på ulike etasjer i Harriet Holters Hus. Det ville vært en fordel å få 

rommene nærmere hverandre. 

 

Eksamen    

Eksamen besto av en 6 timers skoleeksamen hvor studentene skriver en essay oppgave.  Høsten 2012 

kunne de velge mellom 3 oppgavetekster. Både i designfasen av kurset og i ettertid med studentene har vi 

snakket om eksamensformen. På den ene siden bryter denne med diskusjon-, dialog- og 



gruppearbeidsformen i resten av kurset, på den annen side tvinger den frem en fordypning i pensum som 

samlingene alene ikke kan gi. Som faglærer tenker jeg at denne fordypningen er viktig.  

 

Læringsutbytteformuleringene  

Formuleringene ligger til grunn for både gruppeoppgavene og eksamensoppgavene som ble gitt høsten 

2012.  Fra faglærers ståsted viser eksamensresultatene læringsutbytte. Samtidig gjør nok den frie formen 

på undervisningssamlingene at det kan være vanskelig for studentene å se helheten i kurset underveis. 

Den vil vi arbeide med å formidle bedre. 

 

Fungerer emnet tilfredsstillende?  

Basert på grundig underveisevaluering med representanter for studentene, skriftlig sluttevaluering med 

åpne spørsmål hvor 15 av 16 eksamenspåmeldte studenter svarte (vedlegg til tilsynssensor) og diskusjoner 

på avslutningsseminaret, kan vi slutte at kurset fungerer tilfredsstillende. Vi har fått overveldende positiv og 

meget god respons på emne fra studentene og det har vært et morsomt kurs å arbeide med for oss 

faglærere.  

15 av 16 påmeldte studenter møtte til eksamen. Snittkarakteren er B og det er ingen stryk. Det har ikke vært 

noen klager på karakterene. Besvarelsene er gjennomgående reflekterte og analyserende i stilen. 

Studentene bruker pensum samtidig som de viser selvstendighet.  

Emnet ser ut til å fungere bra i emnegruppen det inngår i (økonomisk geografi ),  men kan godt tas av 

studenter med andre spesialiseringer også, for eksempel. Utviklingsgeografi, politisk geografi, 

arbeidsgeografi. Flere av studentene våren 2012 kom fra bygeografi.   

Emnebeskrivelsen fanger opp innholdet i kurset og hva vi vil med det, men vi bør bli bedre på å vise 

sammenhengene mellom de ulike bolkene i undervisningen. Dette skal vi arbeide med. Jeg registrerer at 

noen studenter ikke har svart på spørsmålet om kurset svarte til forventningene selv om de ellers virker 

fornøyd med kurset.  

Emnet er riktig plassert mht nivå og semester. Det kan nok på mange måter være både lettere og 

morsommere og ta for andreårsstudentene som har mest ballast og er godt kjent med hverandre, men 



førsteårsstudentene kan ha nytte av kurset som idebank og inspirasjon til å lage analyserammer for 

masteroppgavene sine. Vi hadde en ide om å knytte de to kullene tettere ammen gjennom emnet og hadde 

lagt opp til bli-kjentøvelser og bevisst blanding av studenter på ulike nivåer i gruppearbeidet. Nye studenter, 

særlig de som kommer fra andre institusjoner, kunne likevel føle seg sosialt og faglig usikre i begynnelsen 

vis-a-vis andreårsstudentene. Vi må legge opp til mer uformell mingling både mellom studenten og mellom 

studenter og ansatte. Dessuten legge større vekt på presentasjon av de ansatte. Videre ønsker vi å lage å 

lage et rundebords-introduksjonsseminar over samme lest som avslutningsseminaret vårt. Ellers virker 

«definering av emnet i forhold til anbefalte og påkrevde forkunnskaper» grei.  

 

Forslag til forbedringer: 

1. Litt mer Norge inn i pensum   

2. Gjøre tydeligere rede for sammenhengene mellom bolkene under selve undervisningen 

3. Legge flere av gruppeoppgavene tettere opp til pensumlitteraturen, dvs. noen grupper settes «alltid» til å 

analysere pensumlitteraturen mens andre settes til å bruke den på dagsaktuelle problemstillinger/ andre 

case enn det som er berørt i pensum.  

4. Arrangere et rundebords-introduksjonsseminar hvor alle faglærerne deltar for informasjonsutveksling og 

uformell mingling. Dette for bedre å fange opp nye studenter utenfra og varme alle opp til faglige aktiviteter.   
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