
Address Location Tel. +47 73 59 19 10 Page 1 of 2 
N-7491 Trondheim NTNU Dragvoll Fax +47 73 59 18 78  
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.:  
31. mars 2010 IB   
 
 
Årsrapport fra tilsynssensor 
 
Denne rapporten gjelder følgende kurs avholdt høsten 2010 ved Institutt for Geofag, det Matematisk-
Naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo: 
 
GEOG1010 Naturgeografi 
 
Jeg har ikke mottatt noe materiale fra de andre kursene jeg er tilssynssensor for. Jeg ser på det som 
positivt at undervisningsadministrasjonen for framtiden vil ta arbeidet med å samle materiale før 
utsending til tilsynssensor. Dette vil høyst sannsynlig bidra til å effektivisere arbeidet sett både fra 
tilsynssensors og fagansvarliges ståsted. 
 
Min rapport for GEOG1010 H10 baserer seg på vurdering av kursplan og eksamensoppgaver i kurset, 
tilsendt fra undervisningsadministrasjonen ved Institutt for Geofag, samt undervisningmateriell 
tilgjengelig på nett.  
 
Evaluering av dette kurset baserer seg på en individuell feltrapport (20%), en semesteroppgave 
(gruppeoppgave – 20%) og muntlig høring på disse rapportene; og en avsluttende 3-timers skriftlig 
eksamen (teller 60%).  
 

Pensum og forelesninger 

Hoveddelen av pensum er en standard amerikansk tekstbok som må sees på som en av de beste på 
markedet. Pensum består forøvrig i et kompendium om isavsmelting i Fennoskandia, og en 
introduksjon til GIS. Jeg har ingen kommentarer til pensum forøvrig. Jeg har videre sett på 
forelesningsnotater som ligger på nettet, og disse holder jevnt over et meget høyt faglig og 
presentasjonsteknisk nivå. Det er endel bilder av dårlig kvalitet/oppløsning, noe som burde være 
unødvendig i dag, men dette er ikke av vesentlig betydning. 
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Feltkurs 

Feltkurset er en Finse-ekskursjon der ca halvannen dag er feltaktivitet. I tillegg kommer 
forelesninger. Tematisk gir en slik kort felt-tur et forbløffende bredt bilde av sentral tematikk i kurset. 
Undertegnede har denne gang verken hatt feltrapporter eller semesteroppgaver til vurdering.  
 
 

Gruppeøvinger 

Gruppeoppgavene bærer i noen grad preg av gjenbruk gjennom langt tid, men dette reflekterer vel 
også at det er oppgaver som har vist seg å fungere bra. Det er positivt at det er lagt ut løsningsforslag 
og bakgrunnsinformasjon til oppgavene. 

Eksamensoppgaver 

Det er brukt flervalgstest som skriftlig eksamensform. Slike tester har opplagte begrensninger, men er 
utvilsomt effektive. Jeg har ingen vesentlige kommentarer til selve spørsmålsstillingen i 
oppgavesettet. Over tid vil det nok være mulig å lage tester som i enda større grad gir mulighet for 
refleksjon og resonement. Mange av oppgavene i settet er allerede i dag av en slik art. 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Jeg anser vurderingsformen med kombinasjon av feltrapport, semesteroppgave, muntlig høring og 
skriftlig eksamen med flervalgstest som veldig hensiktsmessig – og langt mindre ressurskrevende enn 
om en hadde hatt en vanlig skriftlig eksamen. Studentene blir på denne måten evaluert i både 
praktiske og teoretiske aspekter ved faget, og får trening i skriftlig og muntlig presentasjon. Slik jeg 
ser det er vurderingen samlet sett av høy kvalitet. 
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