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Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i 

utviklingsstudier, UiO  

 

1. Bakgrunnsinformasjon 

 

1.1 Emne og studieprogram rapporten er gyldig for 

Rapporten gjelder for bachelorprogrammet i utviklingsstudier UiO med vekt på UTV 1000 

og UTV 3091.  

1.2 Tilsynssensors funksjonsperiode 

Jeg ble oppnevnt som tilsynssensor i oktober 2011. Avtalen varer fram til 20. januar2013.  

 

2. Utforming av arbeidet 

2.1 Avtale om vurderingsarbeidet 

Vurderingen er basert på det følgende materiale fra UTV1000 og UTV3091 i samsvar med 

avtale:  

 

Protokoll fra programrådsmøte 26. september 2012 

 

UTV1000 

 Emnebeskrivelse og pensum 

 Karakterfordeling høst 2011 

 Klageoversikt karakter før/etter høst 2011 

 Oppgavesett og sju eksamensbesvarelser høst 2011 

 Resultatfordeling 2011 og 2009–2011 

 Rapport fra studentsamtaler på Utviklingsstudier våren 2012 

 

UTV3091 

 Emnebeskrivelse og pensum 

 Sju bacheloroppgaver V-2012 

 Resultatfordeling, klagesaker og resultat etter klage UTV3091 vår 2012. 

 Evalueringsrapport våren 2011 

 

2.2 Prinsipper for eventuell utvelging av enkeltprestasjoner i tilsyn med karaktersetting 

Eksamensbesvarelsene er blitt valgt ut for å eksemplifisere karakterene som ble gitt. 

Utvalget inneholder to besvarelser for hver av karakterene A, B, og C og en for karakter D 

på hvert av kursene.  
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3. Evaluering av vurderinger og vurderingsordningen 

På UTV1000 skjer vurdering ut fra en seks timers skoleeksamen. På UTV3091 skjer 

vurdering ut fra en kombinasjon av individuell prosjektoppgave basert på feltarbeid eller 

sekundærlitteratur (60% av samlet karakter) og muntlig eksamen (40% av samlet 

karakter). Vurderingsformen virker hensiktsmessig og i samsvar med læringsmålene. 

  

3.1 Evaluering av utforming av eksamensoppgavene 

Studentene på UTV1000 besvarer to av tre oppgitte eksamensoppgaver. Dette er en grei 

form for «begrenset valgfrihet». Jeg har ingen innsigelser til oppgavetemaene om 

bærekraftig utvikling, utviklingsmål og deltakelse/sivilsamfunn ut fra kurs og pensum, 

men jeg stusset litt over at ingen i mitt stikkprøveutvalg hadde besvart oppgaven om 

deltakelse/sivilsamfunn.  

 

3.2 Evaluering av vurderingsprosessen, karaktersetting og nivå 

UTV1000: I 2011 ble karakter A eller B gitt til 49% av besvarelsene. Dette er over 

gjennomsnittet for 2009-11, til gjengjeld har også andelen D’er steget i 2011. 

Gjennomsnittlig karakternivå ligger dermed fast, men med noe større spredning enn 

tidligere.  

I karaktervurderingen av stikkprøveutvalget jeg har mottatt er jeg noe strengere enn 

UiOs sensorer. I tre tilfeller gir jeg dårligere karakter, i ett tilfelle gir jeg bedre karakter, 

det er aldri mer enn en karakters forskjell:    

 

Stikkprøve UTV1000, H-2011: Gjeldende karakter og Kristen Nordhaugs vurdering 

Kandidatnr. Gjeldende karakter   KNs vurdering 
 106   B     B   
 107   B     C    
 108   A     B 
 115   C     B 
 119   D     D  
 124   A     A 
 154   C     D  
 

UTV 3091: Våren 2012 gikk 27 kandidater av 32 påmeldte opp til eksamen. Karakterene 

fordelte seg som følger: 

A: 5 kandidater (26%)  
B: 15 kandidater (48%)  
C: 6 kandidater (19%)  
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D: 1 kandidat (6%) 
 
Andel A og B er omtrent det samme som i 2011 (65 % mot 74%), men andelen A’er har 

falt noe. I 2010 ble det gitt noen færre A og B (60%) og flere C (36%).   

Det var stort samsvar mellom min karaktersetting på stikkprøveutvalget og den 

karakteren kandidatene hadde fått. Jeg ga B til en kandidat som hadde fått A, ellers var 

karaktersetting lik.  

Oppsummering 

Karakternivå har gått opp på UTV3091 fra 2010 til 2011/2012. På UTV1000 er samlet 

karakternivå uendret fra 2009 til 2010/2011, mens spredningen er blitt større. Min 

karaktergiving har vært noe strengere enn UiOs bedømmere på stikkprøveutvalgene 

både i år og i fjor og på begge kurs, men forskjellene er små. Dette gir ikke grunnlag for 

sterke konklusjoner, men kanskje bør karaktersetting bli noe strengere.     

  

3.3 Evaluering av de enkelte emner 

3.3.1 Faglig sammenheng 

UTV1000: Kurset består av en innføring i utviklingsproblemer i sør samt eksempler på 

utviklingsforskning fra de fire fagene samfunnsgeografi, sosialantropologi, 

samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Forelesere fra alle fire fag deltar i undervisningen. 

Undervisningen virker godt organisert og får overveiende positiv omtale i 

studentevalueringer. Forelesningene følges opp med seminarer.  

Pensum består av en ny grunnbok (R.K. Hopper, Understanding development) samt en 

rekke originalartikler. Sistnevnte utgjør et utmerket utvalg av tekster som gir en god 

innføring i utviklingsstudier med en faghistorisk vinkling. Bidrag opp mot sosialantropologi 

later til å være relativt svakt representert, selv om en tekst er kommet inn på årets pensum 

(skrevet av Aud Talle). Den omfattende bruken av originaltekster til et introduksjonskurs 

kan være krevende, men med oppfølging på seminarer burde det fungere bra.  

UTV 3091: Pensum H12 og forelesningsrekke til dette kurset dekker sentrale temaer, 

teorier og metoder innen utviklingsstudier. Pensum er av god kvalitet og kurset virker 

velorganisert med undervisning som er todelt i tema- og metodeundervisning. Pensum 

brukes av studenter til oppgaveskriving i det utvalget av BA-oppgaver jeg har mottatt.   

3.3.2 Funksjonalitet innenfor rammene av program/emnegruppe 

UTV 1000: Innføringsemnet burde gi en god, fler- og tverrfaglig start på programmet. 

UTV 3091: Jeg antar at emnet bidrar til å binde programmet sammen etter den 

enkeltfaglige spesialiseringen i foregående semestre.  

3.3.3 Studietilbudet som helhet 



4 
 

Studietilbudet virker vel organisert med en innledende og avsluttende del som definerer 

kurset som et helhetlig utviklingsstudium og faglige spesialiseringsmuligheter midtveis. 

Studentevalueringene tyder på misnøye med noen av de enkeltfaglige kurstilbudene 

midtveis, men det ligger utenfor mitt mandat å gå inn på det.   

4. Redegjørelser for de drøftinger som er gjort med fagmiljøet underveis 

Det er ikke vært holdt noe møte underveis i arbeidet med rapporten.  

5. Anbefalinger   

 Styrke pensumbidrag knyttet til sosialantropologi på UTV1000. 

 Noe strengere karaktersetting på UTV1000 og UTV3091.    

 

Oslo, 15.01.13 

Kristen Nordhaug 


