
Address Location Tel. +47 73 59 19 10 Page 1 of 3 
N-7491 Trondheim NTNU Dragvoll Fax +47 73 59 18 78 rapporth08_berthling.doc 
Norway bygg 7, nivå 4 Org. no.  NO974 767 880   

NTNU Faculty of Social Science 
Norwegian University of and Technology Management 
Science and Technology Department of Geography 
  
 

Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo  
Pb 1047, Blindern 
03016 Oslo 
 
  Associate professor 
 Ivar Berthling 
 Telephone no.: +4773590843 
 E-mail: ivar.berthling@svt.ntnu.no 
 
 
 
Dated:  Our ref.:  Your letter dated:  Your ref.:  
8. januar 2009 IB   
 
 
Årsrapport fra tilsynssensor 
 
Denne rapporten gjelder følgende kurs avholdt høsten 2008 ved Institutt for Geofag, det Matematisk-
Naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo. 
 
GEG2130 – Landformer i Norden 
GEO4420 – Glasiologi  
GEO4440 – Vannressursforvaltning 
     
Min rapport for H08 baserer seg på e-mailkontakt med faglærere på slutten av semesteret, 
gjennomgang av undervisningsmateriale på WEB-sider og vurdering av semesteroppgaver.  
 
GEG2130 – Landformer i Norden 
 
Evaluering av dette kurset baserer seg på en individuell feltrapport (ekskursjonsrapport), en 
semesteroppgave (gruppeoppgave) og muntlig høring på disse rapportene; og en avsluttende 3-timers 
skriftlig eksamen (teller 60%).  

Feltrapporter 

Undertegnede har lest noen utvalgte ekskursjonsrapporter, og min vurdering av disse ligger på samme 
nivå som faglærernes. En av kandidatene endte opp med stryk på rapporter og muntlig høring. Jeg har 
lest vedkommendes individuelle ekskursjonsrapport. Etter mitt syn var dette ikke en strykrapport i 
seg selv – den var relativt velskrevet og strukturert. Imidlertid var det faglige innholdet mange steder 
svakt, og inneholdt noen klare feil, slik at jeg ikke har vanskelig for å se at kandidaten ville kunne 
ende opp med stryk.  

Opplegg for ekskursjon og semesteroppgave. 

Ekskursjonen har i store trekk fulgt et opplegg som har vært gjennomført gjennom flere tiår, og som 
må ses på som ganske ”optimalisert” i forhold til å gi studentene et tverrsnitt av viktige trekk i 
Nordens geomorfologi og isavsmeltningshistorie. De ekskursjonsrapportene jeg har lest tyder også på 
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at ekskursjonen evner både å gi en tydelig oversikt over de viktigste trekkene, samt dybdeinformasjon 
og diskusjonsmateriale for de dyktigste studentene. 
 

Eksamensoppgaver 

Jeg har ikke vurdert de skriftlige eksamensoppgavene.  

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Jeg anser vurderingsformen med kombinasjon av feltrapport, semesteroppgave, muntlig høring og 
skriftlig eksamen som veldig hensiktsmessig – men også ressurskrevende. Imidlertid sikrer dette at 
studentene blir evaluert i både praktiske og teoretiske aspekter ved faget. Jeg har tidligere gått 
gjennom flere av leddene i vurderingen, uten at det har vært noen uoverensstemmelse med min 
vurdering og interne sensorers. Slik jeg ser det er vurderingen samlet sett av høy kvalitet. 

Pensum og forelesninger 

Pensumlitteraturen består av deler av Benn & Evans ”Glaciers and Glaciation” som er allment 
anerkjent som den beste på markedet, et kompendium som delvis består av publiserte 
oversiktsartikler og delvis av spesialtilpasset materiell og artikler. Alt i alt er pensum meget godt, 
ambisiøst og oppdatert. Jeg har sett på forelesningene som er lagt ut på nett, og de synes jeg stort sett 
ser gode ut. Enkelte av dem er imidlertid mindre egnet som repetisjonsmateriell for studentene, eller 
som kunnskapsgrunnlag om en mistet en forelesning, fordi de består av mye bilder og lite tekst. 
Bildematerialet og figurer er imidlertid utsøkt. Det vil jo være et diskusjonstema hva 
forelesningsnotater på nett egentlig skal inneholde – vår erfaring i Trondheim er sannsynligvis lik 
erfaringer andre steder fra, at studentene helst vil ha ferdige forelesningsnotater, gjerne også lagt ut 
før forelesningen. Jeg er utsikker på hva langsiktige konsekvenser av dette vil være, og vil ikke gå 
med på at dette skal være et alminnelig krav å etterfølge. Derfor er denne kommentaren ikke ment 
som kritikk, men som et diskusjonspunkt. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Det ser ut til å være en god sammenheng og naturlig progresjon både fram til dette kurset og videre 
mot masternivå. Faget har et innhold med stor aktualitet og høy aktivitet både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
GEO4420 – Glasiologi og geokryologi           
 
Evaluering av dette kurset baserer seg på prosjektoppgave og muntlig eksamen, som hver teller 50%. 
Dermed er det prosjektoppgavene som jeg kan basere min vurdering på.  

Prosjektoppgave 

Jeg har lest prosjektoppgavene. Faglærer opplyser at de fleste snakket seg ”ned” under eksamen; dvs 
at den generelle forståelsen av dårligere enn forventet basert på spesialiserte prosjektoppgaver. 
Kvaliteten på oppgavene er naturlig nok noe varierende, men gjennomgående god.  
 
Ekskursjon 
 
”Ekskursjon” på kurset er deltagelse på en konferanse. På dette nivået (og med de opplagte praktiske 
problemene med feltarbeid på høsten på norske breer) synes jeg dette er en meget god idé. 
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Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Vurderingsform tar både hensyn til faglig bredde og evne til fordypning hos den enkelte student. 
Prosjektoppgavene viser at studentene har vært i stand til å kombinere teoretiske pensum med egen 
innsamling og behandling av relevant litteratur. Faglærers kommentar om at studentene stort sett 
snakket seg ned kan imidlertid tilsi at prosjektoppgavene muligens tillater for stor spesialisering. 
Tema hvor studentene allerede har solide kunnskaper (påbegynt masteroppgave, andre spesialkurs 
etc) vil lett gi en viss skjevet. Midling av endelig karakter gjør at spesialkunnskaper innenfor en liten 
del av pensum vil veie relativt høyt i forhold til generelle kunnskaper. En annen vekting (eks 60% på 
endelig eksamen) vill kunne rette på dette. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker et emne der kursansvarlig og andre forelesere er på et høyt internasjonalt nivå. Det 
læringsmateriellet som er lagt ut på web (forelesningsnotater) er av utsøkt kvalitet, både når det 
gjelder faglig innhold og presentasjonform.  
 
GEO4440 – Vannressursforvaltning 
 
Jeg har sendt mail til fagansvarlig, uten å få noe respons på dette. Har heller ikke fått tilgang til kurset 
på Fronter (har purret). Jeg har derfor ikke noe grunnlag for vurdering. Har sendt nok en henvendelse 
om tilgang på Fronter, kommer eventuelt tilbake med en vurdering om det er aktuelle ting å ta tak i 
der. 
 

 
Mvh Ivar Berthling 
 

 
 
 
 


