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Årsrapport fra tilsynssensor 

Denne rapporten gjelder følgende kurs avholdt 2012 ved Institutt for Geofag, det Matematisk-

Naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo: GEO1010, GEG2110, GEG2120, GEG2130, 

GEO4420/GEOG9420 og GEO2930V. En takk til studieadministrasjonen som har gjort 

evalueringsmaterialet tilgjengelig og sendt det til meg i posten; en veldig hensiktsmessig ordning sett 

fra min side.  

GEO1010 Naturgeografi 

Evaluering av dette kurset baserer seg på en feltrapport (20%), en semesteroppgave (20%), og en 

avsluttende 3-timers skriftlig eksamen (teller 60%). I tillegg er den en rekke obligatoriske øvelser. 

Jeg har mottatt en A og en F-besvarelse på skriftlig eksamen. Det går ikke fram om dette er den 

endelige karakteren, eller den vurderingen som er gitt på skriftlig eksamen og som dermed teller 60% 

av endelig karakter. Jeg har også mottatt periodisk emnerapport, inkludert en oppsummering av 

studentevalueringen av kurset.  

Eksamensoppgaver og besvarelser 

Undertegnede har ikke kvalitetssikret eksamensoppgavene før eksamen. Eksamensoppgavene dekker 

de sentrale problemstillingene i faget, og har mest faktaorienterte spørsmål. De besvarelsene som jeg 

har fått som vurderingsgrunnlag er gitt henholdsvis F og A. Dårligste besvarelse er klar stryk. Beste 

besvarelse har få feil, men etter mitt syn er kanskje besvarelsen litt for enkel til å kvalifisere til A. 

Men det kan være vanskelig å vise større faglig dybde slik eksamensoppgaven er utformet og med 

den tid som er til rådighet. For å vurdere nivået på den endelige evalueringen ville det vært mest 
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hensiktsmessig å få tilgang til noen av semesteroppgavene siden de dekker en betydelig andel av 

grunnlaget for endelig karakter.  

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av semesteroppgave og muntlig/skriftlig eksamen gir en vurderingsform som på en 

hensiktsmessig måte tar hensyn til både teori og felterfaring. En samlet vurdering av det nivået som er 

lagt på karaktersettingen vil kreve at tilsynssensor også leser noen av semesteroppgavene. Jeg mener 

også at noen av eksamensspørsmålene burde vært av mer diskuterende art, slik at studentenes evne til 

resonnement og kobling av ulike deler av pensum kunne måles noe bedre. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

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, og pensum bør være godt egnet til kurset. Studentevalueringen viser imidlertid 

litt delte oppfatninger om pensum, både med hensyn til om det samsvaret med emnets mål og 

innhold, og om det er lærerikt å lese. God pensumlitteratur som er tilpasset det fokus vi har i Norge 

på et slikt begynnerkurs er generelt litt vanskelig å finne. Ekskursjonene, spesielt den til Finse, ser ut 

til å fungere bra, men emneansvarlig foreslår at opplegget for ekskursjonen til Østfold kan forbedres. 

GEG2110 Landformdannende prosesser. 

Karakteren i kurset settes etter en helhetsvurdering av karakterene fra rapport feltkurs og ekskursjon 

med individuell muntlig eksamen (ca 30%) og skriftlig 3-timers individuell eksamen ved 

semesterslutt (ca. 70 %). 

For dette kurset har jeg mottatt periodisk emnerapport fra emneansvarlig, eksamensoppgaver med 

dårligste og beste besvarelse samt gjennomføringsfakta og karakterfordeling.  

Emnerapporten gir en fyldig oversikt over gjennomføringen av kurset, inkludert en gjennomgang av 

studentevalueringen som riktignok hadde lav svarprosent. Raskt oppsummert gir studentene god 

tilbakemelding på selve undervisningen i kurset, men er mer delt i sin oppfatning av pensum og 

koblingen pensum/forelesninger/mål. Det virker også som om det har vært for mange 

informasjonskanaler, dvs at ulike forelesere bruker ulike kanaler. Det er også litt negative 

kommentarer til pensumboka (Anderson).  

Tilsynssensor ser av emnerapporten at det ligger et ønske om å legge kurset i en mer reduksjonistisk 

retning med mer kvantifisering av prosessene, og at det er dette ønsket som ligger bak bruk av 

Anderson som pensum. I forhold til kursets tittel er dette en logisk retning å gå, men det stiller store 

krav til forelesningene.  

Eksamensoppgaver og besvarelser 

Undertegnede har ikke kvalitetssikret eksamensoppgavene før eksamen. Eksamensoppgavene må sies 

å være utformet slik at de dekker svært sentrale problemstillinger. Imidlertid speiler de også litt av 
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problemet med å koble undervisning godt nok opp mot læreboka og en gjennomført kvantitativ 

tilnærming. Den kvantitative behandling av prosessene Anderson legger opp til er knapt nødvendig 

for å kunne besvare disse spørsmålene 

Jeg har tidligere stilt spørsmål om hvorvidt eksamensoppgavene var for omfattende for en tre timers 

eksamen, og at dette kan ha gått utover studentenes muligheter til å gå i dybden i besvarelsen. I år 

mener jeg at omfanget var OK. Jeg registrerer imidlertid samtidig at eksamensoppgavene kanskje mer 

legger opp til reproduksjon av kunnskap enn til vurdering.  

Jeg har i år bare sett på skriftlig eksamen og har dermed ikke fullt grunnlag for evaluering av endelig 

karakter. Jeg har lest beste og dårligste eksamensbesvarelse. Dårligste besvarelse er en alt for ‘enkel’ 

besvarelse til å stå på dette nivået, selv om oppgava gjennomgående viser noe kunnskap. F bør derfor 

være en korrekt karakter her. Beste besvarelse synes jeg er overraskende varierende. Oppgave 1 er 

god, mens både oppgave 2 og 3 viser feil, klare mangler eller også for ‘enkel’ beskrivelse slik som i 

oppgave 3. Min vurdering ville være C. 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av rapporter fra feltkurs og ekskursjon med muntlig eksamen gir sammen med skriftlig 

eksamen en vurderingsform som på en meget hensiktsmessig måte tar hensyn til de teoretiske og 

metodiske aspekter ved faget.  

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Studentevalueringer tyder på at undervisningen holder et høyt nivå, men det registreres en viss 

mismatch mellom pensumbok og forelesninger som undertegnede også synes er til stede i 

eksamensoppgavene. Faglig ser det ut til å være en god sammenheng og naturlig progresjon både 

fram til dette kurset og videre mot masternivå, og det dekker et faglig innhold med stor aktualitet og 

høy aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. 

GEG2120 Naturressursforvaltning 

I dette kurset består karakterevalueringen av skriftlig semesterrapport som teller 40% og avsluttende 

muntlig eksamen som teller 60%. Ved mange studenter kan det avholdes skriftlig eksamen, og dette 

var tydeligvis tilfelle våren 2012 

Jeg har mottatt eksamensoppgavene samt beste og dårligste eksamensbesvarelse, og statistikk for 

gjennomføring og eksamensresultater. Tilgjengelig var også en sammenfatning av studentevaluering. 

Studentevalueringen er interessant lesning i det den speiler en enten-eller holdning til måten kurset er 

lagt opp på. Jeg registrerer at foreleserengasjement heldigvis fortsatt står høyt i kurs hos studentene. 

Eksamensoppgaver og besvarelser 

Undertegnede har ikke kvalitetssikret eksamensoppgavene før eksamen. Eksamensoppgavene må sies 

å være utformet slik at de dekker svært sentrale problemstillinger. Dårligste besvarelse er klar stryk. 
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Beste besvarelse viser både bredde og dybde og forsvarer etter min mening en A. For å vurdere nivået 

på den endelige evalueringen ville det vært mest hensiktsmessig å få tilgang til noen av 

semesteroppgavene siden de dekker en betydelig andel av grunnlaget for endelig karakter.  

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av semesteroppgave og muntlig/skriftlig eksamen gir en vurderingsform som på en 

hensiktsmessig måte tar hensyn til de ulike både teoretiske og metodiske aspekter ved faget. En 

samlet vurdering av det nivået som er lagt på karaktersettingen vil kreve at tilsynssensor også leser 

noen av semesteroppgavene. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker et emne av stor betydning for studentene mht til mulige/sannsynlige fremtidige 

arbeidssteder, for geofagets plass i samfunnet og for samfunnet som sådan. Samtidig er det er kurs 

som nok er vanskelig å undervise fordi det i mindre grad vil kunne være forskningsbasert, en egnet 

pensumbok er umulig å finne og fordi det faglige innhold vil være spredt basert på oppgavene, 

fagfeltene og arbeidsmetodene til en rekke ulike forvaltningsorganer. Det er vanskelig ikke å være 

enig i kritikken som kommer fram mht pensum og kursgjennomføring for øvrig i 

studentevalueringen. Men samtidig virker kurset å fungere meget godt faglig, og jeg merker meg 

studentkommentaren om en meget engasjert foreleser. 

GEG2130 – Landformer i Norden 

Evaluering av dette kurset baserer seg på en individuell feltrapport (ekskursjonsrapport) og en 

semesteroppgave med muntlig høring av begge (hver teller ca 20%) og en avsluttende 3-timers 

skriftlig eksamen (teller 60%).  

Jeg har mottatt en A og en C-besvarelse på skriftlig eksamen. Det går ikke fram om dette er endelig 

karakter, eller delvurderingen som er gitt på skriftlig eksamen. Jeg har også mottatt periodisk 

emnerapport, inkludert en oppsummering av studentevalueringen av kurset.  

Eksamensoppgaver og besvarelser 

Undertegnede har ikke kvalitetssikret eksamensoppgavene før eksamen. Eksamensoppgavene dekker 

sentrale problemstillingene i faget, og har spørsmål som både krever faktakunnskap og 

vurderingsevne. De besvarelsene som jeg har fått som vurderingsgrunnlag er gitt henholdsvis A og C 

(dårligste besvarelse). A-besvarelsen vurderer jeg som en svak A; den har stor bredde men har litt 

enkle prosessbeskrivelser. C-besvarelsen ville jeg vurdert til maksimalt D, da både oppgave 2 og 3 

har store mangler.  

Samlet vurdering – vurderingsordningen 

Kombinasjon av ekskursjonsrapport, feltkursrapport og skriftlig eksamen gir en vurderingsform som 

på en meget hensiktsmessig måte tar hensyn til de ulike både teoretiske og metodiske aspekter ved 

faget. En samlet vurdering av det nivået som er lagt på karaktersettingen vil kreve at tilsynssensor går 
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igjennom alle trinnene i vurderingsordningen. Det ville altså vært hensiktsmessig å få tilgang til noen 

av semesteroppgavene siden de dekker en betydelig andel av grunnlaget for endelig karakter. Dette 

har vært gjort tidligere, uten at det har vært avvik mellom tilsynssensors vurderinger og fastsatt 

karakter. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker de klassiske emnene innen norsk geomorfologi. Pensumlitteraturen består av deler av 

Benn & Evans ”Glaciers and Glaciation” som er alment anerkjent som den beste på markedet, samt 

utvalgte artikler. Faglig ser det ut til å være en god sammenheng og naturlig progresjon både fram til 

dette kurset og videre mot masternivå, og det dekker et faglig innhold med stor aktualitet og høy 

aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. I denne sammenhengen kunne det kanskje vært nyttig å 

trekke inn noe litteratur knyttet til de pågående diskusjoner omkring dannelsen av det norske 

fjellandskapet. Ekskursjon og feltkurs følger i store trekk 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. Det er ingen forhold 

som kommer fram ved studentevalueringen heller som tyder på annet enn at dette kurset fungerer 

meget godt. 

GEO2930V Geofag i skolen – Georessurser og miljø 

Evalueringen i dette videreutdanning/etterutdanningsemnet i geofag for lærere, består av en skriftlig 

besvarelse og muntlig presentasjon på siste den siste samlingen i kurset, som til sammen teller 100%.  

Jeg har mottatt beste og dårligste eksamensbesvarelse, og en periodisk emnerapport som innbefatter 

en sammenfatning av studentevaluering. Emnerapporten gir en nøktern og oversiktlig sammenfatning 

av kursmål og gjennomføring som vitner om et kurs som i all hovedsak har fungert meget bra.  

Skriftlig eksamensbesvarelse 

Jeg har lest igjennom de to skriftlige besvarelsene jeg har mottatt. Dårligste besvarelse vurderer jeg til 

E, mens den beste synes jeg er så god at jeg ville vurdert denne alene til en A. Her synes jeg både det 

geofaglige innholdet og de didaktiske/pedagogiske vurderingene holder et høyt nivå. 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av en semesteroppgave og muntlig presentasjon gir en vurderingsform som på en 

hensiktsmessig måte tar hensyn til de spesielle utfordringene knyttet til didaktisk og teoretisk 

kunnskap som kreves av lærere. Det er ikke angitt noen prosentvis fordeling for vurderingen skriftlig 

kontra muntlig presentasjon av eksamensbesvarelsen. På den bakgrunn er det vanskelig for meg å 

vurdere endelig karaktersetting. En samlet vurdering av det nivået som er lagt på karaktersettingen vil 

kreve at tilsynssensor også er tilstede ved presentasjonen. Gjennomlesing av de skriftlige oppgavene 

gir imidlertid en pekepinn på at jeg omtrent den samme vurdering av prestasjonene som det endelig 

karakter tilsier.  
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Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker et emne av stor betydning for den framtidige utviklingen av geofagets plass i skolen, 

og dermed for geofagets plass og anseelse i samfunnet. Den periodiske emnerapporten er svært 

informativ og konstruktiv, og gir inntrykk av et undervisningsopplegg som fungerer svært bra.  

GEO4420 – Glasiologi + GEO9420          

Evaluering av dette kurset baserer seg på skriflig essay (20%), en presentasjon over ett oppgitt emne 

(20%) og muntlig eller skriftlig eksamen (60%) (GEO4420); og prosjektrapport om ett gitt tema, 

muntlig presentasjon og diskusjon av papere (50%) og muntlig eller skriftlig eksamen (50%) 

(GEO9420). 

For GEO4420 har jeg fått en A- og en F-oppgave som grunnlag for min vurdering, men jeg vet ikke 

om dette er endelig karakterer eller delvurdering. Jeg har ikke lest noen essays. For GEOG9420 var 

det bare en student; jeg har lest den skriftlige eksamensoppgaven som var vurdert til F. 

Eksamensoppgaver og besvarelser 

Jeg har ikke kvalitetskontrollert eksamensoppgavene før eksamen. Eksamensoppgavene er 

ekvivalente for GEO4420 og GEO9420. Jeg synes spørsmålene som stilles er usedvanlig gode. De 

både er svært konkrete med lite rom for tolkning, samtidig som de gir plass for resonnement og 

diskusjon. De spenner også god bredde. For GEO4420: A-oppgaven er viser både evne til 

resonnement og mye konkret detaljkunnskap – veldig bra. F-oppgaven er klar stryk. Kandidaten viser 

etter min mening et overraskende lavt nivå. GEO9420: F-oppgaven er også etter min mening klar 

stryk. Også her synes jeg nivået er overraskende lavt. 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av prosjektoppgave, presentasjon over oppgitt tema og muntlig eksamen gir en 

vurderingsform som tar hensyn til både faglig bredde, fordypning og evne til raskt å sette seg inn i 

nytt stoff. Ordningen sikrer en systematisk vurdering av ferdighetene til kandidatene. Uten å ha lest 

essayene og hørt presentasjonene kan jeg selvsagt ikke gi min vurdering av endelig karaktersetting, 

men i alle fall for de oppgavene som gav stryk kan jeg ikke se hvordan den resterende evalueringen 

ville kunne reddet dem uansett.  

 

Ivar Berthling 


