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15.09.19, Kristen Nordhaug: 

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i 

utviklingsstudier, UiO  

 

1. Avtale om vurderingsarbeidet 

Rapporten gjelder for UTV 1000 og UTV 3091 på bachelorprogrammet i utviklingsstudier 

UiO og omfatter vurderingsformer, vurderingsprosesser og standard på vurderingsresultater i 

forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet læringsutbytte. 

 

Vurderingen er basert på det følgende materialet fra UTV1000 og UTV3091:  

 

UTV1000 

 Emnebeskrivelse H-2018 

 Karakterfordeling H-2018  

 Oppgavesett og sju eksamensbesvarelser H-2018 

 Sensorveileldning H-2018 

 Studentevaluering av UTV1000 – H-2018 

 

UTV3091 

 Emnebeskrivelse V2019 

 6 bacheloroppgaver V-2019 

 Karakterfordeling bacheloroppgaver V2019 

 Sensorveiledning for bacheloroppgaver V-2019 

 Veiledning om muntlig eksamen – UTV3091-V19 

 

2. UTV1000 

a) Vurderingsform og vurderingsprosesser 

På UTV1000 skjer vurdering ut fra en seks timers skoleeksamen (i 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV1000/#exam står det derimot «5-timers skriftlig 

skoleeksamen»!). Høsten 2018 skulle studentene besvare en lengre oppgave tilknyttet 

teoripensum som tellet 50% av samlet karakter og velge to av tre oppgitte kortere oppgaver 

som hver tellet 25% av samlet karakter. Det kan virke heseblesende å besvare tre krevende 

oppgaver på så kort tid, men studentevalueringene tyder på at det ikke var så ille. Noen 

studenter svarte at det var for kort tid for tre oppgaver, men flertallet svarte at tiden var 

«akkurat passe».  

https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV1000/#exam
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Oppgavene som ble gitt var etter mitt skjønn velvalgte og sentrale i forhold til pensum og 

undervisning. De gode besvarelsene oppfylte i stor grad læringsmålene og de mer 

substansielle standardene i sensurveiledningen. Den eneste svakheten jeg registrerte var for 

oppgave 2 om konflikt og utvikling. Besvarelsene refererte implisitt til «greed vs. grievance» 

og «resource curse», men begrepene ble ikke definert og brukt i noen av besvarelsene jeg 

leste (fire kandidater besvarte oppgaven).   

 

b) Standard på vurderingsresultater   

Høsten 2018 møtte 48 av 51 oppmeldte kandidater til eksamen i UTV1000. 47 besto. 

Karakterfordelingen var den følgende: 

 

A   4 (9%) 

B 19 (40%) 

C 17 (36%)  

D   7 (15%) 

E   0 (0%) 

 

Gjennomsnittskarakter lå da omtrent midt mellom B og C. Både gjennomsnitt og fordeling av 

karakterene virker rimelig. 

Jeg har mottatt et stikkprøveutvalg av eksamensbesvarelsene på UTV1000 med to besvarelser 

for hver av karakterene A, B, og C og en for karakter D. Nedenfor er en oversikt over 

karakterer satt ved UiO og mine karaktervurderinger av disse besvarelsene.  

 

Stikkprøve UTV1000, H-2018: Gjeldende karakter og tilsynssensors (KNs) vurdering 

Kandidatnr. Gjeldende karakter   KNs vurdering 

 1706   A     B   

 1716   A     B    

 1705   B     C 

 1720   B     B 

 1721   C     B  

 1729   C     C 

 1744   D     D  

 

I karaktervurderingen var jeg strengere enn UiO i tre tilfeller, jeg hadde samme vurdering i tre 

tilfeller og var mildere i ett tilfelle. Disse avvikene er små og gir ikke grunnlag for 

kommentar. Personlig synes jeg riktignok at de to A’ene fra UiO var for rause, siden mine 

B’er for disse to oppgavene ikke var videre sterke.  

De gode besvarelsene oppfylte i stor grad læringsmålene og de mer substansielle standardene 

i sensurveiledningen. Den eneste svakheten jeg registrerte var for oppgave 2 om konflikt og 

utvikling. Det ble referert implisitt til «greed vs. grievance» og «resource curse». Disse 

begrepene ble imidlertid ikke definert og brukt eksplisitt i noen av besvarelsene jeg leste.   
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3. UTV3091 

a) Vurderingsform og vurderingsprosesser 

Karaktervurdering skjer på grunnlag av bacheloroppgave som er skrevet ut fra et 4-6 ukers 

feltarbeid med datainnsamling i utlandet. Den følges opp med en etterfølgende justerende muntlig 

eksamen ut fra pensum, selvvalgt pensum og oppgave. På BA i utviklingsstudier ved det som 

tidligere var Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) flyttet vi muntlig til tidlig i 

semesteret fordi studentene klaget over å måtte sprenglese pensum etter at de hadde slitt hard 

med å skrive BA-oppgave. Jeg antar at UiOs ordning fungerer bra hvis muntlig i stor grad 

konsentreres om BA-oppgave og selvvalgt/obligatorisk pensum i forlengelse av dette, . 

 

b) Standard på vurderingsresultater    

UTV 3091: Våren 2019 gikk 34 kandidater opp til eksamen. Karakterene fordelte seg som 

følger:  

A: 11 kandidater (32%)   

B: 16 kandidater (47%)   

C: 5 kandidater (15%)   

D: 2 kandidat (6%)  

  

Dette karakternivået er svært høyt. Men som det framgår av oversikten nedenfor, hadde jeg 

den samme vurdering som UiOs sensor(er) for fem av seks BA-oppgaver i stikkprøveutvalget 

jeg vurderte. Jeg var kun strengere i ett tilfelle der UiO ga B og jeg C. Den oppgaven hadde 

jeg for øvrig nær en B.   

  

Stikkprøve UTV3091, V-2019: Gjeldende karakter og tilsynssensors (KNs) vurdering  

 

Kandidatnr. Gjeldende karakter KNs vurdering  

 

    26   B   B 

 27   A   A 

 33   B   C 

 35   C   C 

 41   D   D 

 46   C   C  

 

Konklusjonen blir da at UiOs karakternivå på UTV3091 riktignok er svært høyt, men at jeg 

jeg ut fra min vurdering av stikkprøveutvalget ikke har noe grunnlag for å kritisere 

vurderingene.  

 

 


