
Evaluering av KJM1700 Våre miljø og klimautfordringer V21 
 

Denne evalueringen er basert på et notat fra midttimen evaluering 15.04.21, der 

Studentrepresentanter Marianna Khodabandehlou og Mari Dønnum Klaussen, Rolf D. Vogt og Tone 

C. Gadmar var tilstede, og et sluttevalueringsmøte den 26.08.21 der Tone Gadmar, Knut Breivik, 

Haakon Thaulow og Rolf Vogt var tilstede. De ikke tilstede hadde i forkant av møtet kommet med 

tilbakemeldinger på e-post. 

Svar på konkrete spørsmål: 

- Hva dere opplever som emnets viktigste styrker og utfordringer, både med tanke på læringsutbyttet 

og praktisk gjennomføring 

Styrken til KJM1700 er at det er dagsaktuelt og angår et tema som studentene er opptatt av og 

engasjert i. Dette gir et godt læringsutbytte. Den praktiske utfordringen er at det er krevende å holde 

seg helt oppdatert på alt det som skjer innen klima og miljø. Vi har også en konkret utfordring nå 

med at kursansvarlig og flere av foreleserne slutter.   

- Hvordan/om emnet passer inn i studieløpet (plassering, forkunnskaper, samspill med andre emner 

som går samtidig o.l.) 

KJM1700 er et lavterskel tilbud der det ikke forutsettes spesielle forkunnskaper. Det passer derfor 

fint inn som grunnkurs. Det gir imidlertid et godt grunnlag til å ta andre miljøkurs som er listet opp på 

Kurs på CBA - Senter for biogeokjemi i antropocen (uio.no) 

- Spesielle grep som er tatt de siste årene for å utvikle og forbedre emnet, eller planer fremover. 

Det er et relativt nytt kurs og studentene er godt fornøyd med kurset slik det er (se nedenfor). Det er 

derfor ikke gjort noe spesielt til å utvikle og forbedre emnet.  

 

Evaluering av kursets forskjellige deler:  

 

Forelesningene:   

Studentene er generelt fornøyde med forelesningene. Podcastene er viktige. Stoffet er interessant og 

variert. Viser til forskning og aktuelle tema. Formatet med gjesteforelesningene fungerer bra.  

 

Pensum 

Kompendiene som følger med er generelt bra som støtte. Studentene liker pensum i form av artikler 

og støttekompendier. Det holder stoffet friskt og aktuelt. Enige i at en fast lærebok ville være en 

utfordring og ikke egentlig savnet. Ville kanskje gjøre kurset mindre aktuelt og antagelig vanskelig å 

finne en lærebok som er oppdatert og dekker alt i kurset. 

 

Canvas 

https://www.mn.uio.no/cba/studier/


Bra oversikt. Bedre enn de fleste andre kurs. Greit å finne frem. Oversiktlig læringssti. Fint med 

standard og beskrivende filnavn på opplastede forelesningsfiler (powerpoint, pdf etc.). God bruk av 

‘Kunngjøringer’. Fint å bruke canvas til kunngjøring av prosjektidéer, inndeling i grupper etc. Alt i alt 

oversiktlig og lett å finne frem. 

 

Legnato 

Studentene finner stort sett pensum via Canvas. Litt innom Leganto for å finne tilgang til artikler og 

andre publikasjoner. Litt nytt, ukjent system for oss alle. Husk å informere studentene at de må være 

pålogget. Behov for standard, beskrivende filnavn.  

 

Zoom/Podkast 

GDPR er vanskelig, men viktig; utfordring i omgivelser. Kamera av/på; mange studenter vegrer å ha 

kamera på fordi de sitter og jobber hjemme sammen med andre familiemedlemmer eller bofeller. 

Deltar gjerne aktivt ellers. Chat fungerer veldig bra til spørsmål og kommentarer. Fint når 

spørsmål/kommentarer i chat blir tatt opp av forelesningsassistent underveis og/eller i diskusjonen 

på slutten av forelesningene. 

 

  



Prosjektoppgaver 

Frist i slutten av april er fint for mai måned blir så hektisk med andre oppgaver og 

eksamensforberedelser. Studentene er fornøyde med opplæring og veiledning. De kunne ønske seg 

oppfølging oftere. Kanskje et obligatorisk midtveis møte i slutten av mars med en liten statusrapport 

for å tvinge alle i gruppen til å komme i gang og jobbe jevnt. Generelt er studentene fornøyd med å 

få denne typen oppgave / trening.  

Det ble totalt levert og vurdert inn 17 prosjektoppgaver. Jevnt over god kvalitet på tross av korona.  

 

Informasjonsflyt 

Beste kurs på Announcements! Informasjonsflyten er generelt bra. Fint også med introduksjon av 

gjesteforelesere – gjerne mer av det. Announcements fungerer også fint til å lansere 

prosjektoppgavegruppene og som kanal til å finne/komme i kontakt med aktuelle prosjektgrupper. 

 

Eksamen 

Kort/lang? Borte/hjemme? Kunne de valgt selv hadde studentene gjerne tenkt seg lang 

hjemmeeksamen (uke). Siden 4t hjemmeeksamen ikke gjort før ønsker de å få en prøveeksamen så 

de kan bli kjent med typen oppgaver på forhånd, slik at de kan få øvet litt.  

Det ble avholdt 4 t. digital hjemmeeksamen. 56 studenter avla eksamen. Karakterene fordelte seg 

slik: 

 

 

Annet 

Studentene savner ekskursjonene men har stor forståelse for at det ikke går akkurat nå. Men 

ekskursjonene er faglig og sosialt viktig for emnet. Studentene savner også mer direkte kontakt med 

både lærere og hverandre, men igjen uttrykker forståelse for at situasjonen er som den er.  
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Undervisningen våren 22 

Tone Gadmar tar over undervisningsansvaret i KJM1700.  

 Undervisnings-
timer V21 

Bidrar i V22 Mulige 
Arvtagere 

Seip 3 Ja, med 
forbehold om 

helse 

Bjørn Samset 
(CICERO) 

Gadmar 6 Ja  

Breivik 3 Nei Bruker podcast 
fra 21 

Larssen 3 Nei 
 

Anne Lyche 
Solheim (NIVA) 
om hun kan ta 

over 
Becher 3 Nei 

 
Helle Knutsen 

(FHI) evt. 
Heidi Konestabo 

(UB), Katrine 
Borgå eller 

Anders Ruud 
(IBV) 

Røe 3 Ja  

Rosseland 3 Ja  

Hessen 3 Ja  

Thaulow 4 Ja  

Vogt 9 Nei Bruker podcast 
fra 21 

Evt. Vebjørn 
Bakken i 

UiO:Energi  
Ola Nilsen (KI) 

Helmer Fjellvåg 
(KI)  

TOTALT 40   

 

 

 


