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RAPPORT FRA TILSYNSSENSOR FOR UNDERVISNING GITT H-2007 

 

Undertegnede har inngått avtale med Institutt for geofag, UiO om å være tilsynssensor for følgende emner: 

GEO1010, GEO1020, GEL2110, GEO4100/3100, GEO4810, GEO4820, GEO4830, GEO4860, GEO9800. 

 

Ved begynnelsen av februar 2008 hadde jeg mottatt rapport fra emneansvarlig for GEO1010 – Naturgeografi. 

Denne rapporten gjelder følgelig for dette emnet. 

 

 

 

 

Tilsynsrapport for GEO1010 

Høsten 2007 har Leif Sørbel fungert som ansvarshavende for emnet. I følge informasjonen på emnets nettsted har 

forelesningene blitt utført av Leif Sørbel, Jon Ove Hagen og Tormod Klemsdal. I tillegg har hjelpelærere assistert 

i undervisningen. 

 

Emnets nettside inneholder all nødvendig informasjon om emnet, som informasjon om pensumlitteratur, 

undervisningsplan etc. Som pensumbok benyttes boken Robert W. Christopherson: Geosystems, An Introduction 

to Physical Geography fra 2006. Jeg registrerer at denne boken også benyttes ved mange andre universiteter. I 

tillegg benyttes to kompendier som også er fra 2006. Det kan derfor antas at pensumlitteraturen tilfredsstiller 

dagens behov. 

 

Undervisningen som gis i tilknytning til emnet omfatter forelesninger (48 timer i henhold til nettsiden), 11 

øvelser samt en ekskursjon til Finse. I tillegg skal studentene skrive og gi en muntlig presentasjon av en 

semesteroppgave. Arbeidsbelastningen for studentene i forbindelse med dette emnet kan ansees for å være 

normalt for et emne på 10 studiepoeng. 

 

I den samlede evalueringen av studentene inngår en rapport fra ekskursjon til Finse (teller ca. 20 %), en 

semesterrapport over valgt emne (teller ca. 20 %) og avsluttende skriftlig eksamen (teller ca. 60%). Evaluering av 

eksamen og ekskursjonsrapporter ble utført av Leif Sørbel og Jan Ove Hagen, mens hjelpelærer Marie Berstad 

deltok i evalueringen av semesterrapportene. 
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Materialet som jeg fikk tilsendt for å utføre tilsynet inkluderer seks eksamensbesvarelser (med karakterene A, B, 

C, C, D og F), to ekskursjonsrapporter (med karakterene C og D/C) og en semesteroppgave (med karakter B/C). 

De tilsendte eksamensbesvarelsene utgjør et mer enn godt nok grunnlag for å vurdere karaktersettingen. For å 

kunne gjøre en tifredsstillende vurdering av karaktersettingen på ekskursjonsrapporter og semesteroppgaver 

hadde det imidlertid vært en fordel om jeg hadde mottatt beste/dårligste besvarelser av disse også.  

 

Etter å ha gått gjennom tilsendte eksamensbesvarelser, ekskursjonsrapporter og semesteroppgave endte jeg opp 

med samme evaluering som eksamenskommisjonen kom til. Totalt avla 31 studenter skriftlig eksamen. 

Sluttkarakterene var fordelt som følger: A: 4, B: 8, C: 12, D: 6 E: 0 og F: 1.  Dette gir en snittkarakter på C, med 

en skjevhet mot bedre karakterer. Karakterfordelingen er imidlertid såpass nær normalfordeling at jeg føler meg 

overbevist om at karakterskalaen har blitt brukt på den måten som tiltenkt. 

 

Min konklusjon for GEO1010 er at emnet har et tilfredsstillende høyt faglig nivå og at evalueringen av 

studentenes prestasjoner er etter de gjeldende normer. 
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