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1 Bakgrunnsinformasjon

1.1 Rapporten er gyldig for samfunnsgeografi

1.2 Tilsynssensors funksjonsperiode: 2011-2013

2 Utforming av arbeidet

2.1 Avtale
Det er gjort avtale om at jeg skal ha løpene tilsyn med emnetilbudet på samfunnsgeografi.

1201 1 har jeg blitt bedt om å evaluere grundig følgende ernner for studieåret høsten 2010 og

våren 2011:
• SGO1910: Geografiske Informasjonssystemer (GIS)
• SG02200: Economic globalisation and regional development

• SG02400: Politisk geografi

• SG0 3400: Utviklingsgeografi

2.2 Prinsipper for utvelgelse av studentenes enkeltprestasjoner i forbindelse med tilsyn

med karaktersetting
Prinsippet for utvalget er at studentenes enkeltprestasjoner skal fordele seg jevnt på
karakterskalaen.

2.3 Moter med fagmiljøet
.1eo har ikke hatt møter med fagmiljøet, tuen møter gjerne miljøet om det er ønskelig.

2.4 Evalueringens basisdokumenter
• Mal for tilsynssensors årsrapport - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
• Fagspesifikk beskrivelse av karakterer - bachelor samfunnsgeografi

• Emnespesifikke dokumenter for emnene som skal evalueres grundig i form av:

o Emnebeskrivelser
o Pensumlister
o Resultatfordelinger
o Oversikt over klager på karakterer
o Eksamensbesvarelser
o Eksamensoppgavetekster
o Periodisk evalueringer ior emnet SG02400: Politisk geografi
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3 Evaluering av vurderinger av studentpresentasjoner og
vurderingsordningen

3.1 Evaluering av utforming av eksamensoppgavene
I mal for tilsynssensors årsrapport - Det samfunnsvitenskapelige fakultet - vektlegges:

• Læringsmålene, undervisning, pensum, undervisnings- og læringsformer, samt den
informasjon som er gitt studentene om vurderingsordningen og prosessen bak
utformingen.

Når opplysningene i basisdokumentene åpner for det har jeg tilstrebet en evaluering av
emnene i tråd med malen.

SGO1910: Geografiske Informasjonssystemer (GIS)
• Kurset består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer.
• Høsten 2010 skulle studentene som tok eksamen i dette emnet svare på to oppgaver i

løpet av en tre timers skoleeksamen. Et gruppearbeid inngår også i
vurderingsordningen.

• Eksamensoppgavene er klart formulerte og godt forankret i pensum (undervisningens
innhold). Oppgavene speiler emnets læringsmål på en meget god måte. Oppgavene er
formulert slik at kandidatene får anledning til å vise ferdigheter i å forklare
grunnleggende GIS begreper og i å kunne drøfte et aktuelt samfunnsproblem med
utgangspunkt i GIS som metodisk verktøy. Temaene som tas opp i gruppearbeidene er
meget godt forankret i emnets innhold.

• Vurderingsordningen på emnet er klart beskrevet i emnebeskrivelsen.
• Ingen av de 118 studentene som møtte til eksairen høsten 2008, 2009 og 2010 avbrøt

eksamen. Dette kan tolkes som en indikasjon på at informasjonen om
vurderingsordningene på emnet når studentene.

SG02200: Economic globalisation and regional development
• Kurset består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

• På SG02200 skulle studentene våren 2011 besvare tre av fire eksamensoppgaver i
løpet av en tre timers skriftlig skoleeksamen, samt skrive et essay med utgangspunkt i
et relevant tema.

• Skoleeksamensoppgavene er klart formulerte og godt forankret i pensum og
undervisnings- og læringsformer på enulet. Temaene som tas opp i essayene er også

godt forankret i emnets iiumhold.
• Vurderingsordningene på emnet er klart beskrevet i emnebeskrivelsen, men kan hende

kan selve prosessen rundt utvelgelsen av tema for essay tydeliggjøres bedre.
• Det var ingen studenter som avbrøt skoleeksamen på dette kurset.

SG02400: Politisk geografi
• Kurset består av en kombinasjon av forelesninger og seminar.

• På dette kurset er eksamen en mappevurdering.

• I denne vurderingsordningen inngår skriving av tre tekster knyttet til
begrepsdiskusjon, litteraturdiskusjon og kursoppgave. I samsvar med pensum,
undervisnings- og læringsfornmene på emnet skal studentene diskuterer her sentrale

begreper og teorier innen politisk geografi. Tekstene utvikles i veiledning og samles i
en mappe. Dette er et meget godt grep som inviterer til at studentene aktiviserer

pensum. Emnets læringsmål realiseres også på denne måten i en interaktiv prosess.

Spermende!
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• Vurderingsordningen på emnet er, som for emnet ellers , tydelig beskrevet i
emnebeskrivelsen. En student avbrot eksamen.

SG03400: Utviklingsgeografi
• Kurset består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer.
• På SG03400 skulle studentene våren 2011 besvare en av to eksamensoppgaver i løpet

av en fire timers skriftlig skoleeksamen. I tillegg inngår en individuell
bacheloroppgave i vurdering.

• Eksamensoppgavene er klart formulerte og står godt til pensum og undervisnings- og
læringsformer på emnet. Temaene som tas opp i baclieloroppgavene er også forankret

i emnets iiuihold.
• Vurderingsordningen på emnet er klart beskrevet i emnebeskrivelsen, men selve

prosessen rundt utvelgelsen av tema for baceloroppgave kan tydeliggjøres.

• Det var ingen studenter som avbrøt eksamen på dette kurset i 2009, 2010 og 2011.

3.2 Evaluering av vurderingsordningen, vurderingsprosessen , karaktersettingen og

nivået
I mal for tilsynssensors årsrapport - Det samfunnsvitenskapelige fakultet - kobles dette
punktet til:

• intensjonen med studiet, vurderingsordningen, bruk av karakterskalaen, herunder nivå

på prestasjonene; holder vurdering og karaktersetting et riktig nivå i forhold til
tilsvarende studier. upartisk og faglig betryggende prøving og vurdering av
studentenes kunnskaper og ferdigheter. den informasjonen som er gitt studentene om

vurderingsordningen og prosessen generelt.
I den grad opplysningene i basisdokumentene åpner for det har jeg tilstrebet en evaluering av

emnene i tråd med malen.

SGO1910: Geografiske Informasjonssystemer (GIS)
• Vurderingsordningen på emnet er en gruppeoppgave og en tre timers skoleeksamen.

Det gis en samlet karakter der gruppeoppgaven teller 30 % og skoleeksamen 70 %.
Vurderingsordningen er tilfredsstillende og godt avpasset med studiepoenguttellingen

på emnet.
• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.

• I-]osten 2010 avla 45 av 50 oppmeldte kandidater eksamen. En av de 44 studentene

sorn bestod eksamen fikk D). 24 fikk C, 16 fikk B. og 3 fikk A.
Eksamenspresentasjonene var gjennomgående bedre på gruppeprosjektet
(gjennomsnitt meget god/B) enn på skoleeksamen (gjennomsnitt god/ C). Slike
forskjeller for tilsvarende evalueringsformer på bachelornivå er ikke uvanlige.

• Samlet sett er karakternivået godt. Snittkarakter var C og samsvarer med
karakternivået for tidligere år (snittkarakter for emnet i de to foregående år var C) og

studier på tilsvarende nivå.
• Tre kandidater klaget. Alle ble stående på samme karakter.

Karaktersetting enkeltbesvarelser
Tilsynssensor fikk 14 eksamensbesvarelser til gjennomlesning (7 gruppeoppgaver og 7
skoleeksamener) som fordelte seg jevnt på karakterskalaen. Blant de 14 inngikk de tre
kandidatene som klaget. Karakterene som er gitt samsvarer med tilsynssensors evalueringer.
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SG02200: Economic globalisation and regional development
• Vurderingsordningen på emnet er et individuelt essay og en tre timers skriftlig

skoleeksamen. Det gis en samlet karakter der essay teller 40 % og skoleeksamen 60
%. Det gis også muligheter for privatisteksamen. Vurderingsordningen for privatister
er en seks timers skriftlig skoleeksamen. Vurderingsordningen er tilfredsstillende og
godt avpasset studiepoenguttellingen emnet gir.

• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.

• Våren 2011 avla 73 av 91 oppmeldte kandidater eksamen. Åtte kandidater fikk D, 32
fikk C, 31 fikk B og 2 fikk A. Innen kandidater strak.

• Karakternivået er godt (C). Snittkarakteren var C både for individuelt essay og
skoleeksamen og samsvarer med karakternivået for 2010.

• Fem kandidater klaget. En av disse tikk justert sin vurdering til gunst. De resterende
ble stående på samme karakter.

Karaklerselling enkeltbesvarelser
Tilsynssensor tikk 12 eksamensbesvarelser til gjennomlesning (seks essays og seks
skoleeksamener) som fordelte seg på karakterene A. B. C og D. Blant de 12 inngikk fire av
kandidatene som klaget. Karakterene som er gitt samsvarer med tilsynssensors vurderinger.

SG02400: Politisk geografi
• Vurderingsordningen på emnet er rnappevurdering av tre tekster knyttet til

begrepsdiskusjon (vekt 25 %), litteraturdiskusjon (vekt 25 %) og kursoppgave (vekt

50 %). Vurderingsordningen er tilfredsstillende og godt avpasset

studiepoenguttellingen emnet gir.

• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.
• Hosten 2010 leverte 73 av 94 inn mappe. Fem kandidater fikk D. 25 C. 33 B og åtte A.

En kandidater strøk og en avbrøt mappeprosessen.
• For de som bestod eksamen er karakternivået meget godt. Snittkarakteren var B.

Karakternivået i 2009 og 2008 var C (god) som er det vanlige for tilsvarende studier
på bacllelornivå.

• To kandidater klaget. De ble stående på samme karakter.

Karakterselling enkellbesvar •elsei-
Tilsynssensor fikk 6 mapper til gjennomlesning som fordelte seg som følger på
karakterskalaen : en A, en B , to C. en D og en F. Blant de 6 inngikk kandidatene som klaget.
Karakterene som er gitt samsvarer med tilsynssensors vurderinger.

SG03400 : Utviklingsgeografi
• Vurderingsordningen på emnet er bacheloroppgave som teller 60 % og fire timers

skriftlig skoleeksamen som teller 40 % . Vurderingsordningen er- tilfredsstillende og
godt avpasset studiepoenguttellingen emnet gir.

• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.
• Våren 2011 avla 49 av 53 oppmeldte kandidater eksamen. En kandidat fikk E, syv D,

17 C, 17 B og fire A. Tre kandidater strok.
• For de som bestod eksamen er karakternivået godt. Det er ikke store forskjeller

mellom karakternivået for bacheloroppgave og skoleeksamen. Snittkarakteren på

emnet var C i 2011 og dette samsvarer med karakternivået for 2010.

• Seks kandidater klaget. Fire ble stående på samme karakter, mens to fikk justert sin

karakter til gunst.
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Karaktersetting enkeltbesvarelser
Tilsynssensor har sett på besvarelser fra 7 kandidater (7 bacheloroppgaver og 7
skoleeksamener). Disse kandidatene fordelte seg som følger karaktermessig: en A, en B, en C,
to D, en E og en F. Blant de 7 inngikk fem av kandidatene som klaget. Karakterene som er

gitt samsvarer med tilsynssensors vurderinger.

4 Redegjørelse for de drøftingene som er gjort med fagmiljøet/fakultetet
underveis
Det er ikke gjennomført drøftinger med fagmiljøet utover utveksling av skriftlige rapporter,

5 Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid.
I forbindelse med tilsynssensoroppdraget for 2011 er det avdekket svikt i evalueringsrutinene
da det kun foreligger student/periodisk evaluering for emnet SG02400: Politisk geografi i de

tilsendte basisdokumentene. Hvorfor det ikke er gjennomført studentevalueringer for
SGO1910: Geografiske Informasjonssystemer (GIS), SG02200: Economic globalisation and
regional development og SGO3400: tJtviklings^,,eoy(,rafi framgår ikke av de tilsendte
basisdokumentene.

Anbefaling : Samfunnsgeografene ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap bedrer
rutinene i tilknytning til gjennomføring av periodiske evalueringer av emnene:

• SG01910: Geografiske Informasjonssystemer (GIS)
• SG02200: Economic globalisation and regional development
• SG03400: Utviklingsgeografi

SG02400: Politisk geografi
For SG02400: Politisk geografi er det gjennomført en periodisk emneevaluering som gjerne
kan brukes som mal for evaluering av de andre kursene omtalt over. Av denne fremgår det at

kurset er lagt om i 2010. Den vedlagte evalueringen er således en første sjekk på hvordan
emnet fingerer i ny form. Kurset kommer svært godt ut i evalueringen. Formen på

evalueringen er også et eksempel til etterfølgelse. I evalueringen får studentene anledning til å
gi konstruktive tilbakemeldinger på kursets pensum og undervisnings- og læringsformer.

Blant annet åpner evalueringen for at studentene kan komme med forslag til hva som bør
videreføres. På denne måten inviterer evalueringsdesignet til dialog om kursets styrker. For

eksempel går det fram at 76 % av studentene vil beholde evalueringsformen (mappe) på
kurset.

Anbefaling : Viderefør evalueringsdesignet for 2010.
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