
Arnt Fløysand
Professor,

Institutt for geografi, Universitetet i Bergen
Fosswinckelsgt6

N-5007 Bergen
amt.floysand@geog.uib.no
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1 Bakgrunnsinformasjon

1.1 Rapporten er gyldig for samfunnsgeografi

1.2 Tilsynssensors funksjonsperiode : 2008-2010

2 Utforming av arbeidet

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

12010 har jeg blitt bedt om å evaluere grundig følgende emner for studieåret høsten 2009 og
våren 2010:

• SGO1001: Innføring i samfunnsgeografi(også evaluertgrundig av tilsynssensor i
2009).

• SG04011: Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (også evaluert grundig av
tilsynssensor i 2009).

• SG04601: Økonomisk geografl - Perspektiver og debatter

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 Møter med fagmiljøet
Jeg har ikke hatt møter med fagmiljøet, men møter gjerne miljøet om det er ønskelig.

2.4 Evalueringens basisdokumenter
• Mal for tilsynssensors årsrapport - Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
• Karakterstatistikk høsten 2008 og våren 2009.
• Eksamensoppgavetekster alle emner.
• Pensumlister, emnebeskrivelser og protokoller tilgjengelig fra UiO sine nettsider.
• Eksamensbesvarelser for emnene SGO1001 (12), SG04011 (7) og SG04601 (8).
• Oversikt over sensurordning.
• Grundige evalueringer for emnene SGO1001, SG04011 og SG04601.
• Oversikt over klager på karakterer høsten 2009 og våren 2010.
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3 Evaluering av vurderinger og vurderingsordningen

3.1 Evaluering av utforming av eksamensoppgavene
I mal for tilsynssensors årsrapport - Det samfi misvitenskapelige 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.

SGO1001 : Innføring i samfunnsgeografi.
• Høsten 2009 og våren 2010 skulle studentene som tok eksamen i dette emnet besvare

syv av ni oppgaver i løpet av en seks timers skriftlig skoleeksamen.
• Eksamensoppgavene er klart formulerte og godt forankret i pensum (undervisningens

innhold). De er også godt tilpasset undervisningsformen på emnet som består av 13
forelesninger og 5 filmseminarer. Oppgavene speiler emnets ferdighetsmål
(læringsmål) på en meget god måte. Oppgavene er formulert slik at kandidatene får
anledning til å vise ferdigheter i å kunne gjengi og forklare grunnleggende begreper
innen samfunnsgeografi og i å kunne skrive en selvstendig akademisk tekst på
grunnleggende nivå innen en gitt tidsramme.

• Vurderingsordningen på emnet er klart beskrevet i emnebeskrivelsen. Ingen av de 152
studentene som møtte til eksamen høsten 2009 og våren 2010 avbrøt eksamen. Dette
kan tolkes som en indikasjon på at informasjonen om vurderingsordningen har nådd
frem til studentene som møter til eksamen.

SG04011: Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
• På dette kurset skulle studentene høsten 2009 besvare to av tre eksamensoppgaver i

løpet av en seks timers skriftlig skoleeksamen.
• Oppgavene er klart formulerte og i hovedsak avgrenset til metodologiske tema av

relevans for masteroppgaveskriving. Oppgavesettet er formulert i tråd med pensum,
undervisnings- og læringsformer på emnet. Spørsmålene som skal drøftes er meget
godt forankret i emnets læringsmål om: å gi deg et grunnlag for egne faglige
refleksjoner og for valg av metodologi i arbeidet med masteroppgaven.

• Vurderingsordningen på emnet er, som for de øvrige kursene evaluert over, klar og
tydelig beskrevet i emnebeskrivelsen. Heller ikke på dette emnet var det studenter som
avbrøt eksamen.

SG04601 : Økonomisk geografi - Perspektiver og debatter
• På dette kurset skulle studentene høsten 2009 besvare fire av fem eksamensoppgaver i

løpet av en seks timers skriftlig skoleeksamen.
• Oppgavene er klart formulerte og i samsvar med pensum, undervisnings- og

læringsformene på emnet. De inviterer studentene til å gjengi og diskutere sentrale
begreper og teorier innen nyere økonomisk geografi og reflekterer således emnets
læringsmål på en forbildelig måte.

• Vurderingsordningen på emnet er klar og tydelig beskrevet i emnebeskrivelsen. Ingen
studenter avbrøt eksamen.

3.2 Evaluering av vurderingsprosessen , karaktersettingen og nivået
i mal for tilsynssensors årsrapport - Det samfunnsvitenskapelige fakultet - kobles dette
punktet til: intensjonen med studiet, vurderingsordningen, bruk av karakterskalaen, herunder
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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. Jeg tilstrebet en evaluering av emnene i tråd med malen når
opplysningene i basisdokumentene åpner for det.

8GO1001 : Innføring i samfunnsgeografi.
• Vurderingsordningen på emnet er en seks timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsordningen er tilfredsstillende og godt avpasset med studiepoenguttellingen
på emnet.

• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.
• Det er store forskjeller i antall studenter som melder seg til eksamen og antallet som

møter til eksamen. Høsten 2009 og våren 2010 avla 152 av 295 oppmeldte kandidater
eksamen. Høsten 2009 fikk 5 % av de 91 studentene som bestod eksamen E), 16% D,
38% C, 30% B, og 10% A. Tre kandidater strøk. Våren 2010 fikk 10 % av de 58
studentene som bestod eksamen E), 21% D, 29% C, 23% B og 17% A. Fem
kandidater strøk. Karakterene gjenspeiler en normalfordeling.

• Karakternivået er godt. Snittkarakter var C og samsvarer med karakternivået for
tidligere år (snittkarakter for emnet i de tre foregående år var C; C og C) og studier på
tilsvarende nivå.

• Tre kandidater klaget. Alle ble stående på samme karakter.

Karaktersetting enkeltbesvarelser
Tilsynssensor fikk 12 eksamensbesvarelser til gjennomlesning som fordelte seg jevnt på
karakterskalaen. Karakterene som er gitt samsvarer med tilsynssensors evalueringer.

SG04011: Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
• Vurderingsordningen på emnet er en seks timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsordningen er tilfredsstillende og godt avpasset studiepoenguttellingen
emnet gir.

• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.
• Høsten 2009 avla 25 av 27 oppmeldte kandidater eksamen. To kandidater fikk D, 9 C,

12B og 2A. Ingen kandidater strøk.

• Karakternivået er meget godt. Snittkarakteren var B, tilsvarende nivået for 2008 da
emnet ble undervist for første gang. Et meget godt karakternivå er ikke uvanlig for
tilsvarende studier på masternivå.

• Ingen kandidater klaget.

Karaktersetting enkeltbesvarelser
Tilsynssensor fikk 8 eksamensbesvarelser til gjennomlesning som fordelte seg som følger på
karakterskalaen: to A, to B, to C og to E. Karakterene som er gitt samsvarer med
tilsynssensors vurderinger.

SG04601 : Økonomisk geografi - Perspektiver og debatter
• Vurderingsordningen på emnet er en seks timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsordningen er tilfredsstillende og godt avpasset studiepoenguttellingen
emnet gir.

• Vurderingsprosessen er upartisk og faglig betryggende.
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• Høsten 2009 avla 12 av 13 oppmeldte kandidater eksamen. Tre kandidater fikk C, seks
B og en A. To kandidater strøk.

• For de som bestod eksamen er karakternivået meget godt. Snittkarakteren for disse var
B. Kurset er nytt. Et meget godt karakternivå er ikke uvanlig for tilsvarende studier på
masternivå.

• Ingen kandidater klaget.

Karaktersetting enkeltbesvarelser
Tilsynssensor fikk 7 eksamensbesvarelser til gjennomlesning som fordelte seg som følger på
karakterskalaen: en A, to B, to C og to F. Karakterene som er gitt samsvarer med
tilsynssensors vurderinger.

4 Redegjørelse for de drøftingene som er gjort med fagmiljøet underveis
Det er ikke gjennomført drøftinger med fagmiljøet utover utveksling av skriftlige rapporter,
men evalueringsrapportene som er vedlagt emnene som skal evalueres grundig i 2010 viser at
anbefalingene i de to foregående rapportene fra tilsynssensor om bedre evalueringsrutiner og
om å iverksette tiltak for å styrke evalueringenes reliabilitet er tatt til følge (se neste punkt).

5 Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid.
I forbindelse med dette arbeidet har jeg fått tilsendt meget informative evalueringsrapporter
for alle emnene. To av emnene, SGO1001 og SG04011, var også grundig evaluert i fjor.
Innholdet i evalueringsrapportene for disse emnene viser at de emneansvarlige har respondert
godt i forhold til anbefalingene i fjorårets tilsynsrapport.

Anbefaling : Viderefør denne praksis.

SGO1001: Innføring i samfunnsgeografi.
Bemerkningene og anbefalingene vedrørende SGO1001 i fjorårets rapport var:

• En underveisevaluering av emnet er lagt ved. Syv studenter deltok i evalueringen som
ble foretatt i forbindelse med emnegjennomføring høsten 2008. Det tilsvarer 8% av
antall studenter som avla eksamen på emnet i dette semesteret (S% av det totale antall
studenter som avla eksamen på emnet høsten 2008 og våren 2009).
Studentevalueringer med så lav deltakelse kan ikke vektlegges her.

• Tiltak som øker deltakelsen i underveisevalueringer anbefales.
• Gjennomforing av sluttevaluering på emnet anbefales.

Høsten 2009 ble det gjennomført nye evalueringer av kurset. Evalueringene baserte seg på en
spørreundersøkelse hvor 60 skjemaer ble returnert (N 70, svarprosent 86% ) og
tilbakemeldinger fra et studentpanel bestående av fem studentrepresentanter. Evalueringene er
gjennomført på en forbildelig måte. Tilbakemeldingene fra studentene er både konstruktive og
positive og dokumenterer at undervisningen på emnet holder høy kvalitet.

Anbefaling : Viderefør evalueringsdesignet for 2010.

SG04011: Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
Bemerkningene og anbefalingene vedrørende SG04011 i fjorårets rapport var oppsummert i
tre punkter:

• En underveisevaluering av emnet er vedlagt. 23 studenter deltok. Det tilsvarer 100%

av antall studenter som avla eksamen på emnet. Studentene og enkelte foreleserne!
etterlyser en rød tråd i pensum, mellom temaene emnet tar for seg, pensumbidragene
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og forelesningene. Emnet tilbys for første gang høsten 2008. Emner er da ofte mindre
satt i form og innhold og behovet for evaluering av studenter og undervisere betydelig.
Studentenes og forelesernes frustrasjon som kommer til uttrykk i
underveisevalueringen tyder på at dette gjelder for SG04011. Det er betryggende at
studentene opplever fag og emner som utfordrende og krevende på universitetet, men
uheldig at studentene opplever at foreleserne gir inntrykk av at de ikke er fornøyd med
emnet. I underveisevalueringen pekes det på at slike holdninger blant foreleserne
svekker studentenes motivasjon. I evalueringen gir studentene også uttrykk for at det
er usikkerhet knyttet til formalia og omfang vedrørende prosjektskissen de skal utvikle
på emnet.

• Gjennomføring av sluttevaluering på emnet anbefales.
• En workshop der emneansvarlig(e) og forelesere oppsummerer erfaringene med emnet

og konkretiserer emnets læringsmål anbefales. For eksempel bør prosjektbeskrivelsen
og dens rolle i emnet avklares.

I evalueringsrapporten som er vedlagt emnet for 2009 redegjør og reflekterer emneansvarlig
både over fjorårets og årets evalueringer av kurset. Deltakelsen på evalueringen fra 2008,
som tilsynssensor sine bemerkninger og anbefaling referert over knyttet seg til, blir betegnet
som fiktiv: "Den høye deltakelsen høsten 2008 er fiktiv. Studentene ble spurt i plenum om
sine synspunkter på emnet. I rapporten refereres det til studentene som gruppe - de mente
slik, og de mente slik. Svarene er åpenbart gitt av enkeltpersoner, eventuelt grupper av
enkeltpersoner. Å generalisere slike svar til hele studentgruppen representerer en
metodologisk avsporing. Rapporten har begrenset verdi, og illustrerer behovet for SG0401 l"
(s.3 Grundig evaluering SG0401 l). Tilsynssensor tar informasjonen til etterretning.

Evalueringen for høsten 2009 skulle rette opp dette, men slik gikk det ikke. Et spørreskjema
ble sendt via e-post til studentene på eksamensdagen. Kun syv studenter returnerte skjemaet.
Emneansvarlig skriver: "Det er skuffende at studenter som nettopp har avlagt eksamen ikke
tar seg tid til å besvare et kort spørreskjema. De fikk to sjanser, og ble ydmykt bedt om å
delta. Nå vet vi at en slik fremgangsmåte ikke fungerer, og at vi må sette av tid under
forelesning/seminar" (s.3 Grundig evaluering SG0401 l). Emneansvarlig baserer seg derfor
ikke på denne undersøkelsen i sin evalueringsrapport, men på synspunkter fra studentene som
emneansvarlig har fanget opp underveis i kursforløpet. Tilsynssensor tar informasjonen til
etterretning.

Den tredje anbefalinger vedrørende emnet fra tilsynssensor i fjorårets rapport er fulgt opp med
større suksess. Prosjektbeskrivelsen er fjernet som et obligatorisk krav i kurset og emnets
læringsmål er klargjort.

Anbefaling : Studentenes fagutvalg tar grep for å øke deltakelsen i studentenes evaluering av
kurset.

SG04601 : Økonomisk geografi - Perspektiver og debatter
Av evalueringsrapporten som er vedlagt emnet for 2009 fremgår det at det er brukt et
evalueringsdesign basert på kvalitativ metode for å ta fram deltakernes synspunkter på
forelesningene, eksamensformen og andre forhold. Designet er særdeles godt avstemt i
forhold til antall studenter på kurset.

Det er også et pluss at evalueringsdesignet inviterer til informasjonsutveksling melllom
studenter og undervisere som stimulerer til "medskaping". For eksempel, et av forslagene fra
studentene er at det innføres en seminarrekke som utfyller forelesningene. I
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evalueringsrapporten spiller emneansvarlig videre på dette forslaget og andre
tilbakemeldinger fra studentene og foreslår en hybrid der seminar og forelesninger
kombineres i en samlesningsrekke.

Anbefaling : Viderefør utviklingen av undervisningsformen samlesning.

Bergen 08 .11.20 10
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