
Periodisk evaluering sgo 4605 – høsten 2016 

Emnet «En verdens økonomi i endring: kjeder og nettverk» gikk for tredje gang høsten 2016. Emnet 

går annet hvert år.  

Verdens økonomiske tyngdepunkt skifter mot øst og sør, og det hevdes at økonomisk globalisering er 

i ferd med å tre inn i en ny fase. Emnet tar for seg hva som ligger i disse prosessene og hvordan vi 

som samfunnsgeografer fanger opp og kan bidra til å analysere og forklare dem. Undervisningen 

består av 10 samlinger à 3 timer med forelesning, gruppearbeid og diskusjon på temaet for 

forelesningen. Det er obligatorisk oppmøte på 8 av de 10 samlingene. Undervisningen ble fulgt av 12 

studenter og en stipendiat og foregikk i seminarrom ES 301. Rommet er stort nok til gruppearbeid for 

tre grupper à 4-5 personer.    

Eksamen er en sekstimers skoleeksamen hvor studentene besvarer en av tre forholdsvis vidt 

formulerte oppgaver. 

Av 14 masterstudenter som hadde meldt seg til eksamen, var det 12 som faktisk fulgte den 

obligatoriske undervisningen og tok eksamen. Ved eksamen fikk tre kandidater A, to fikk B og syv fikk 

C. Gjennomsnittskarakteren var B, - et meget godt resultat. 

Etter eksamen fikk studentene tilsendt et ark med åpne spørsmål om emnet og mulighet for anonym 

innlevering. Kun fire svarte. Det virker fornøyd med innhold og undervisningsform, særlig muligheten 

til å arbeide med og diskutere det som er blitt gjennomgått i forelesningen umiddelbart etterpå. Det 

med undervisningsformen er også noe som har kommet frem i mer uformelle samtaler med 

studentene. Studentene uttaler seg også positivt om pensum, men noen ønsker mer vekt på 

spørsmål som angår byer i kjede- og nettverksperspektivene. Det er også et sterkt ønske om å endre 

eksamensformen til hjemmeeksamen, eller at vi arrangerer både skole- og hjemmeeksamen, så 

studentene både får jobbet mer med stoffet og får vist bedre hva de kan. Vi vil inkludere noe pensum 

om byer og foreta endringer i eksamensformen neste gang emnet skal gå.  
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