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Rapport fra tilsynssensor Vår 2009 
 

Bakgrunn: 

Undertegnede er oppnevnt som tilsynssensor ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet, UiO i perioden 2007-2010 for emnene GEO2010, GEO4020/3020, GEO4320, GEO4330, 

GEO4340, GEO4360 og GEO9900 

 

Følgende emner holdes i vårsemesteret: 

GEO2010   – Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 

GEO4330  – Advanced hydrological modelling (10 studiepoeng) 

GEO4340  -  Fluvial hydrologi (10 studiepoeng) 

GEO4360   – Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 

GEO5900/9900  - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 

 

Rapporten er basert på tilsendte resultater og rapporter fra emnene GEO2010, GEO4330 og GEO4340. 

Videre er det brukt informasjon fra Classfronter og emnebeskrivelser gitt på UiOs nettsider. Manglende 

informasjon fra GEO4360 og GEO5900/9900 vedrørende eksamensresultater, gjør det vanskelig å vurdere 

om karakterfastsettingen er riktig bedømt. Generelt virker undervisningen godt organisert, og  

eksamensresultatene virker riktig vurdert. 

GEO2010 – Overflatehydrologi 

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener) 

Studentene evalueres i form av 

Deleksamener underveis: skriftelig oppgave (20 %) og muntlig presentasjon (20 %) 

Avsluttende eksamen: skriftlig (60 %)  

Forholdet mellom deleksamener og avsluttende eksamen synes å være passende.  

Omfanget av obligatoriske øvelser 

Emnebeskrivelsen forutsetter en aktiv deltakelse i form av presentasjon av et tema innen pensum og skriftlig 

oppgave som bygger på data innsamlet i felt. Videre inngår en heldagsekskursjon med innsamling av data og 

besøk på Meteorologisk institutt. Den praktiske undervisningen er forankret i 2 seminar/øvelser per uke i 14 

uker. Under seminarserien holdt studentene (i grupper på 2 studenter) innlegg basert på en vitenskapelig 

artikkel. Innlegget ble evaluert basert på kriterier informert på Classfronter. Her var det obligatorisk 
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frammøte for alle studenter. Kombinasjon av forelesninger, øvelser og ekskursjoner synes å gi studentene 

variasjon og innsyn i faget fra ulike vinklinger. 

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering 

Karakterer fra A-C (2xA, 3xB og 1xC) tyder på at studentene som har gjennomført emnet ligger over snittet.. 

6 studenter har avlagt slutteksamen, og utvalget er derfor for lite til å forvente normalfordeling. Det er 

oversendt 2 besvarelser på en obligatorisk innlevering, beste besvarelse A og dårligste F. Disse ser ut til å 

være riktig bedømt. Besvarelser på avsluttende skriftlig eksamen er ikke oversendt.  

Emneinnhold og pensum 

Kunnskapsmål: 

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om komponentene i det hydrologiske kretsløp over bakken, med 

vekt på en fysisk prosessforståelse. Studentene skal også få en handlingskompetanse i bruk av hydrologiske 

observasjoner og kunne utføre enkle hydrologiske beregninger ved hjelp av Excel. I emnebeskrivelsen på 

nettet mangler eksempler på aktuelle fagområder eller samfunnsområder hvor hydrologiske beregninger er 

viktig. Konkrete eksempler kan virke motiverende og bidra til at flere studenter fatter interesse for faget, og 

kan derfor med fordel nevnes.  

 

Underveisevaluering:  

Syv studenter har deltatt i underveisevalueringen. De er generelt positive til emnet, men sliter med 

oppgaveregning. Koordinering av øvelser og forelesninger kan også forbedres. Det er gitt opplysninger om 

at  bedre innføring i Excel er planlagt i 2010. 

 

Classfronter: 

God og fyldig informasjon er gitt på classfronter med opplysninger om ekskursjon, presentasjoner av 

forelesninger, kompendier, seminarer, øvelser og tidligere eksamensoppgaver. Bra! 

 

Samlet vurdering: 

Undervisningen synes å være variert, hvor kandidatene får en god opplæring i både teoretiske og praktiske 

ferdigheter. Forholdet mellom evalueringsformer er vurdert til å være passende og den skriftelige eksamen 

synes å være riktig bedømt. Emneinformasjonen som er lagt ut på geofags nettsider er grei og beskrivende.  

Ut fra deltakerlista (9 studenter) ser det ut til å være et frafall (6 kandidater fullført slutteksamen). Årsaker til 

frafallet kan være flere, men hvis dette har sammenheng med dårlige grunnkunnskaper i Excel er det som 

tidligere nevnt viktig å sørge for å få studentene opp på et godt nok nivå, slik at dette ikke hindrer 

gjennomføringen av emnet. 
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GEO4330 – Advanced hydrological modelling  

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener) 

Studentene evalueres i form av 

Deleksamener underveis: Innlevering av to oppgaver: 

1)Modellering av overflatevann og 2)Modellering av grunnvann (100 %) 

Avsluttende eksamen: ingen (0 %)  

Emnets innhold (modellering) tilsier at oppgaveinnlevering som bedømmes med bestått/ikke bestått er en 

egnet form for evaluering  

Omfanget av obligatoriske øvelser 

Emnet består av to deler; modellering av overflatevann og modellering av grunnvann. Undervisningen 

foregår i form av forelesninger og øvelser som bla. demonstrerer bruk av modeller. Videre skal studentene 

innlevere to oppgaver (grunnlag for bedømming av studentene).   

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering 

5 studenter bestod emnet i vår. Eksempler på en god og en mindre god besvarelse er oversendt. Den beste 

oppgaven var oversiktlig med gode forklaringer til modelleringsresultatene. Den mindre gode oppgaven 

hadde dårligere forståelse og tildels gale slutninger, og studenten fikk lov å levere på nytt.  

Emneinnhold og pensum 

Kunnskapsmål: 

Som tittelen på emnet tilsier Advanced ….retter det seg mot studenter med tidligere bakgrunn i faget og som 

har GEO4320 (introductory modelling course).  Både emneinnhold og forventet læringsutbytte er detaljert 

beskrevet i emnebeskrivelsen, og studentene skal etter å ha gjennomført emnet ”gain an understanding on 

how and why hydrologic models can be used, but not blindely believed”. Med andre ord skal studentene 

aktivt kunne bruke modeller og forstå forutsetninger som ligger til grunn for modellverktøyet. 

Kunnskapsmålene er presise og etterprøvbare. Bra! 

  

Underveisevaluering:  

Evalueringene var generelt veldig gode fra de 6 studentene som svarte, med gradering 4-5. Et par studenter 

etterlyste større utfordringer. Oppgaver med større vanskelighetsgrad kan eventuelt innpasses i år med veldig 

gode studenter. 

 

Classfronter: 

Godt organisert og fyldig informasjon var lagt ut i classfronter. Noe som sikrer at studentene får god og lett 

tilgang til bakgrunnsstoff som er nødvendig for å gjennomføre emnet. 

 

Samlet vurdering: 

Emnet synes å holde et høyt faglig nivå, hvor det er lagt vekt på praktisk bruk og forståelse av modeller. 

Emnebeskrivelsen på nettet er konkret og god. Videre er informasjonen på classfronter strukturert og 

omfattende. Undervisningen synes å være på godt organisert med en faglærer som er ivrig og nærværende 

for studentene. Beskrivelsen av emnet er konkret, slik at kunnskapsmålene er klart definert og studentene er 

kjent med hva de går til før studiestart. 
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GEO 4340 – Fluvial hydrologi 

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener) 

Studentene evalueres i form av 

Skriftlig oppgave med utgangspunkt i innsamlet feltdata (40 %) 

Muntlig seminarpresentasjon av et tema (20 %) 

Muntlig avsluttende eksamen (40 %) 

Omfanget av obligatoriske øvelser 

Emnet har 2 timer forelesning og 2 timer seminar/øvelser per uke. Videre er det en halvdagsekskursjon med 

innsamling av vannføringsdata og besøk på NVE.  Studentene evalueres i form av både en skriftlig oppgave 

og en muntlig presentasjon av et tema. Dette forutsetter en aktiv deltakelse fra studentenes side underveis. 

Alle eksamensdeler må være bestått for å få eksamen. Skriftlig oppgave og muntlig presentasjon teller til 

sammen 60 %, mens avsluttende muntlig eksamen teller 40 %. Dette tilsier at obligatoriske øvelser er 

vektlagt og bør motivere for jevn jobbing underveis. Noe som er bra.    

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering 

6 studenter fullførte eksamen. Samlet fikk de karakterene A-C (2xA, 3xB og 1xC). Faglærer framhever at 

årets studenter var spesielt gode, og dette gjenspeiler karakterfastsettingen som ligger over snittet. 

Underlaget for karaktersetting er satt opp i en oversiktelig tabell, hvor karakterene for seminar (20 %), 

mappe (40 %) og muntlig eksamen (40 %). Kriterier for vurdering av seminaroppgaven er klart formulert. 

Ved karakterfastsetting her, er det benyttet en sensor i tillegg til kursansvarlig. Kopi av en mappebesvarelse 

er oversendt, som ble gitt karakter B. Dette var en oversiktelig besvarelse, og karakteren B synes å være 

riktig bedømt.  

Emneinnhold og pensum 

Kunnskapsmål: 

Emnet har til hensikt å lære studentene: grunnleggende fysisk forståelse av vannets strømning i åpne kanaler 

(strømning på overflater og i elver), felterfaring og bruk av observasjoner i hydrologiske beregninger. Dette 

er greit og konsist beskrevet, men kanskje noe knapt.  I og med at det er et 400 emne, fanges trolig studenter 

opp gjennom studiet. For potensielle eksterne studenter, hospitanter kan det imidlertid være gunstig med en 

noe mer fyldig beskrivelse.  

 

Underveisevaluering:  

Evalueringen er besvart av alle 7 studentene som tok emnet. Tilbakemeldingene var generelt gode, og 

studentene var spesielt fornøyde med dialogen og kommunikasjonen med faglærer. Oppgaveløsing og 

regneoppgaver kombinert med teori ble også framhevet som bra.  Stor arbeidsmengde og mange formler og 

utledninger ble nevnt som mindre godt i undervisningen. Engelskspråklige studenter synes å ønske mer 

informasjon på engelsk, men god engelsk lærebok ble sagt å kompensere for dette.   

 

Classfronter: 

Classfronter er ikke brukt, da det er få studenter og faglærer har sett det som hensiktsmessig å legge 

materiale og beskjeder ut på emnets hjemmesider. I tillegg er e-post beskjeder gitt til studentene. 
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Samlet vurdering: 

Gode tilbakemeldinger fra studentene, gode karakterer samt evalueringsformer som krever aktiv deltakelse 

fra studentene, tilsier at dette er et godt og innholdsrikt emne.  Oversendt materiale som ligger til grunn for 

studentevalueringene tyder på at karakterene er riktig satt.  Emnebeskrivelsene som ligger på UiOs 

eksternsider er noe knapp, men kort og konsis. Bruk av fronter bør vurderes på sikt, såframt ikke studentene 

gjerne vil ha informasjonen via UiOs nettsider. 

 

 

GEO4360 – Field methods in hydrogeology 

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener) 

Studentene evalueres i form av 

Felles avsluttende rapport (100 %) – bestått/ikke bestått  

Rapport fra emnet er ikke tilsendt, så det er vanskelig å bedømme nivå.  

Omfanget av obligatoriske øvelser 

Undervisningen består i intensiv klasse- og feltundervisning over to uker i juni. Feltområdene er Gardermoen 

og Åstadalen. Deltakelse i felt er en forutsetning for både læring og rapportskriving i dette emnet.  

  

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering 

I følge classfroner fulgte 4 studenter fra UiO feltkurset i år. Rapport fra emnet er ikke tilsendt 

Emneinnhold og pensum 

Kunnskapsmål: 

Emnebeskrivelsen på UiOs nettsider gir en kort og konkret beskrivelse av innhold og kunnskapsmål. 

Studenter som har gjennomført emnet skal bl.a få praktiske ferdigheter og kunnskaper om de vanligste 

metodene for undersøkelser av grunnvann og forurensingskontroll.  Emnet arrangeres i samarbeid med andre 

undervisningssteder, og er et godt eksempel på hvordan undervisningskrefter fra ulike 

undervisningsinstitusjoner kan samle seg om felles kurs. I nettinformasjonen er en mengde studiesteder 

ramset opp, UiB, HiT... Usikker på om alle undervisningsstedene er like aktuelle lenger? 

 

Underveisevaluering:  

Det er ikke opplyst om underveisevaluering er foretatt. Vanligvis sikrer feltkurs en god dialog mellom 

student og lærer, slik at tilbakemeldinger på emnet kan gis fortløpende. Behovet er derfor kanskje ikke så 

stort.  

 

Samlet vurdering: 

Emnet er konkret og greit beskrevet på UiOs nettsider. Feltkurs er en god undervisningsform, og det er viktig 

at den sikres. I og med at sluttrapport ikke er tilsendt, er det ikke mulig å bedømme om evalueringen som er 

foretatt er riktig satt. 
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GEO5900/9900 – Chemical processes in soil and ground water (10 sp) 

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener) 

Studentene evalueres i form av 

Deleksamener underveis: individuelle oppgaver (50 %) 

Avsluttende eksamen: skriftlig (50 %)  

Bestått/ikke bestått  

Emnet vektlegger praktisk modellering, og det er derfor rimelig at individuelle oppgaver utgjør en stor del av 

eksamen (50 %). Eksempler på oppgaver og eksamen mangler, så det er vanskelig å vurdere 

karakterfastsettingen. 

Omfanget av obligatoriske øvelser 

På UiOs nettsider er det opplyst at deltakelse ved første forelesning er obligatorisk. Annen info om 

obligatoriske øvelser er ikke gitt. 

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering 

Informasjon ikke tilgjengelig for våren 2009. 

Emneinnhold og pensum 

Kunnskapsmål: 

Emnebeskrivelsen på UiOs nettsider gir en kort og konkret beskrivelse av innhold og kunnskapsmål. De 

viktigste geokjemiske reaksjonene er kort nevnt. Studenter som har gjennomført emnet skal forstå, og kunne 

kvantifisere og simulere kjemiske prosesser i jord- og grunnvann, en kunnskap som er nødvendig for å 

vurdere effekter av forurensingsutslipp og menneskelig påvirkning.  Øvelser i computer modellering av 

geokjemiske reaksjoner og transport av løste stoffer er vektlagt. 

  

Underveisevaluering/periodisk kursevaluering:  

Informasjon ikke tilgjengelig for våren 2009  

 

Samlet vurdering: 

Emnet er konkret og greit beskrevet på UiOs nettsider. Manglende informasjon om oppgaver og eksamen 

gjør at karakterfastsettingen for våren 2009  ikke kan vurderes. 

 

 

Mvh Gunnhild Riise 


