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Tilsynsensorrapport 2008 
 

Rapporten gjelder kursene 
 
GEO1040- Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger 
GEG2210- Datafangts – landmåling og digital fotogrametri 
GEG2230 - Romleg analyse av geografisk informasjon 
GEG2240 - Introduskjon til fjernanalyse 
GEO4520- Avansert fjernanalyse og topografisk analyse 
GEO4530 – Geodesi og fotogrammetri 
 
Kurset GEO4511 inngår også i avtalen, men kurset er ikke holdt i 2008.  
 
Rapporten er basert på tilsendt materiale fra kursansvarlige, kursinformasjon på websider, innsyn i 
class fronter, og samtaler med kursansvarlige.  
 
 
GEO1040- Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger 
 
Kurset ble undervist for første gang høsten 2008, og tilsynssensoravtalen ble ingått først etter at 
kurset var avsluttet. Kursansvarlige og jeg hadde imidlertid en samtale 9 januar 2009, hvor vi 
diskuterte kursopplegget. Kurset ble startet som et alternativ til grunnleggende programmering ved 
Ifi da det viser seg at svært mange studenter ikke har direkte bruk for denne type 
programmeringskunnskap innen geofag. Jeg oppfatter dette iniativet til alternativt kurs som svært 
positivt, og er spent på erfaringene kursansvarlige vil gjøre med undervisningsopplegget.  
 
Kurset er basert rundt programmeringsspråket Matlab som anvendes til typiske geofaglige 
problemstillinger. Det gis introduksjon til Linux/Unix, lesing av filer, statistikk og beregninger ved 
bruk av funskjoner i Matlab, og visualisering. 
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Undervisningen går over ett semester med 6 timer undervisning per uke. Deler av undervisningen 
blir holdt som gruppeundervisning/kollokvier på datamaskin.  
 
En skriftlig prosjektoppgave, teller ca 40 % av totalkarakter.  Årets oppagve er praktisk og relevant, 
og ikke for utfordrende for nybegynnere i Matlab. 
 
3 timers skriftlig avsluttende eksamen (teller ca 60 % av totalkarakter). Årets eksamen var 
sammensatt av multiple choise, egen programmering, og identifisering av feil i gitte programbiter. 
 
Begge eksamensdeler må bestås for at studenten skal bestå emnet. 47 studenter deltok på eksamen, 
hvorav 6 strøk. Ellers er karakterfordelinge nogenlunde normaltfordelt. 
 
Kursansvarlige har gjort seg en god del erfaringer med kursopplegget dette første året (2008), og vil 
endre noe på opplegget neste år, bl.a. med mer fokus på algoritmer. Vi diskuterte bruk av Phyton 
isteden for Matlab, og jeg vil anbefale å bruke Matlab hvis mulig. Vi har avtalt å holde et nytt møte 
ved oppstart av semesteret i 2009 for å diskutere endret undervisningsopplegg i forhold til 
erfaringer fra 2008. 
 
 
GEG 2210 Datafangts – landmåling og digital fotogrametri 
 
Undervisning i form av forelesninger, data lab øvelser,  - tilsvarende 4 timer per uke.  
Pensumet inneholder bl.a. kartprojeksjoner, transformasjoner, landmåling, fotogrammetri og GPS, 
og gir derved en bred innføring i relevante temaer innenfor fagområdet.  Obligatorisk feltkurs 3-4 
dager i landmåling på våren. 
 
Midtveisevalueringer viser at studentene er svært godt fornøyd med undervisningsopplegget, de får 
god informasjon og hjelp fra foreleser. Man kan derfor forvente gode eksamensresultater med en 
liten gruppe. 
 
Studentene vurderes på grunnlag av en felt rapport (50%) og slutteksamen (50%).   
 
Slutteksamnesoppgaven for 2008 dekker vesentlige deler av pensum. 
 
Tre kandidater har avlagt eksamen med resultatene. Resulatetne er relativt gode, men med bare tre 
kandidater kan man ikke forvente at hele karakterskalaen benyttes.  
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GEG2230 - Romleg analyse av geografisk informasjon 
Rapporten er basert på email kontakt med kursansvarlige, web informasjon og tilsendt  
 

- best og dårligst av 2 obligatoriske oppgaver 
- best og dårligst eksamens besvarelse  
- karakterstatistikk 
- studentenes evaluering av kurset 

 
I bedømmelsen av studentene teller den skriftlige eksamen 60%, og to obligatoriske oppgaver 40%. 
Denne varierte form for bedømmelse gir studentene mulighet til å spille på forskjellige ferdigheter, 
muligens kunne også en muntlig presentasjon av obligatorisk oppgave inngå i bedømmingen.  
 
Ved bedømming av obligatoriske oppgaver er karakterer fra fra C/D til A benyttet. Ved 
obligatoriske oppgaver kan man forvente bedre resultater enn til avsluttende eksamen.  
Fem kandidater gikk opp til slutteksamen. Hele karakterskalaen er benyttet, og dette bør være en 
grei fordeling. 
 
Studentenes evaluering av kurset ble utført av en gruppe på 4. Deres hovedinnvending var dårlig 
samsvar mellom pensum og en obligatorsik oppgave. Kursansvarlige forstår denne kritikken, og har 
tatt hensyn til dette under karaktergiving for oppgaven. Problemet er også foklart ved bruk av en 
gjesteforeleser som i dette tilfellet måtte endre dato for forelsningen.  
 
Forelesninger, eksamensoppgavene og de obligatoriske oppgavene tar opp en rekke relevante og 
viktige temaer innen faget, bl.a terrengmodeller, interpolasjonsmetoder, geostatistikk, klassifisering, 
feilforplantning, GIS-analyser og kartlegging av faresoner for jordskred. Det benyttes relevant 
software (ArcGIS) i undervisningen. Pensum er fra relevante engelskspråklig lærebøker, og i tillegg 
benyttes et norks kompendium om bildebehandling og GIS. 
 
 
GEO4530 – Geodesi og fotogrammetri 
 
Pensum/litteratur virker balansert, relevant utenlandsk litteratur og med relevante artikler for norkse 
forhold. All litteratur er lagt opp på websider, og er derfor lett tilgjengelig for studenter. 
 
Software ImageStation brukes av mange, nasjonalt og internasjonalt, og er således svært relevant 
for kurset.  
  
Studentene vurderes på grunnlag av innlevering av 3 skriftlige oppgaver (som til sammen teller ca 
50%), avsluttende muntlig eksamen (teller ca 50%). Karakteren settes etter en helhetsvurdering av 
de enkelte deleksamener. Bokstavkarakter (A-F). 
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To kandidater har deltatt i undervisning, men av flere grunner har det ikke vært gjennomført 
eksamen dette semesteret. Eksamen vil bli avholdt i 2009. 

 

GEG2240 - Introduskjon til fjernanalyse 
 
Rapporteringen er basert på samtale og emailkontakt med kursansvarlig, samt følgende tilsendte 
materiale:  
 
- 2 eksams oppgaver + besvarelse med best/dårligst resultat 
- karakter 
- beskrivelser av prosjektoppgaver. 
 
Bedømmingen av studentene er ved innlevering av 3 obligatoriske oppgaver (30%) og avsluttende 
eksamen (70%). Avsluttende eksamen er muntlig eller skriftlig avhengig av antall studenter. For 
høsten 2008 var eksamen skriflig, og 4 studenter deltok. En student med dysleksi fikk spesiell 
tilrettelegging med bruk av datamaskin under eksamen. Resultatene er svært gode. I dette 
semesteret foregikk undervisningen bare i helgene da kursansvarlig hadde permisjon, og bare 
spesiellt interreserte studenter deltok. Dette kan delvis forklare de gode resultatene. Med bare 4 
studenter kan man heller ikke vente forvente en normal fordeling rundt C. Den skriftlige eksamenen 
berører flere fagområder innen fjernanalyse (elektormagnetisk stråling/fysikk, sensorer, geometri, 
terrengmodeller), og beste og dårligste besvarelse virker riktig plassert på karakterskalaen. 
 
Jeg oppfatter ellers kursopplegget som meget bra. Fra samtaler med forelesere får jeg et inntrykk av 
at de er interreseert i og har et bevisst forhold til pedagogikk. Kurset tilbyr aktuelle oppgaver, god 
tilbakemelding til studenter fra forelesere, varierte oppgaveformer som muntlige presentasjoner, 
skriftlige innleveringer, lab øvelser med relevant software. Pensum er lagt opp bredt, og berører 
relevante temaer innen fjernanalyse.  
 

 

GEO4520- Avansert fjernanalyse og topografisk analyse 
 

Kurset gis som 2 t forelesninger og 4 t lab per uke. 
 
Kursopplegget er grundig gjennomgått med kursansvarlig i 2006 og 2007, se tidligere rapporter. 
Opplegget virker godt gjennomarbeidet, med bredde i pensum og med relevante oppgaver. Pensum 
er en rekke artikler fra internasjonale tidsskrifter. Pensum dekker bl.a. laser, DEM generering fra 
satelittbilder, interferometri, klassifisering av bilder og terreng, lab introduksjon til Matlab.  Artikler 
og forelesningsnotater finnes i Classfronter 
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Studenentene evalueres på grunnlag av 2 prosjektrapporter (50%), 4 essays (bestått/ikke bestått), og 
muntlig slutteksamen. Essayene dekker store deler av pensum, og sluttprosjektena er relativt 
omfattende. 
 
I 2008 har tre studenter avlagt eksamen. Resulatene er gode, men med 3 studenter kan dette 
forventes.  
 
  
 
 
Med hilsen 
Cecilie Rolstad 
 

 
   


