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1. Bakgrunnsinformasjon  

1.1. Emner, emnegruppe(r), studieprogram eller fag som denne tilsynsrapporten er gyldig for  

Denne rapporten er basert på materiale mottatt for emnene GEO2010, GEO4320, GEO4340, GEO5900 og 

GEO9900.  

1.2. Tilsynssensors funksjonsperiode  

Tilsynsperioden startet i 2011, og jeg er oppnevnt som tilsynssensor ut 2013.  

 

2. Utforming av arbeidet  

2.1. Hvilke deler av vurderingsarbeidet er det gjort avtale om at du som tilsynssensor skal delta i  

Jeg skal vurdere at pensum står i forhold til antall studiepoeng, at eksamensoppgaver er rimelige i 

forhold til pensum, at arbeidsmengden i oppgavene står i forhold til varigheten av eksamenen, og at 

karakterskalaen benyttes korrekt. Det siste skal jeg vurdere utfra utvalgte enkeltprestasjoner pluss 

karakterfordelingen.  

2.2. Prinsipper for eventuell utvelgelse av studentenes enkeltprestasjoner i forbindelse med tilsyn med 

karaktersetting  

Jeg har mottatt den beste og den dårligste av eksamensbesvarelsene for GEO2010, GEO5900 og 

GEO9900, samt periodisk emnerapport vår 2012 for GEO4340. For GEO4320 har jeg fått tilsendt 

undervisningsmateriale som er lagt ut på fronter.  

2.3. Møter med fagmiljøet. Antall, deltakere, hovedtemaer.  

Felles møte for tilsynssensorer ved Geofag ble avholdt 20. januar 2012 kl. 11-12, hvor tilsynsrapportering 

for 2011 ble evaluert. Etter fellesmøtet hadde jeg oppsummeringssamtaler med de enkelte faglærere.  

2.4. Andre kommentarer  

25. oktober hadde jeg uformelle møter med Xu, Tallaksen og Aagaard på Institutt for geofag, hvor jeg gav 

beskjed om hvilke kurs jeg har mottatt materiale om for tilsynssensurering for 2012. For å bedre 

kvalitetssikringen av undervisningen vil jeg foreslå at tilsynssensor mottar løsningsforslag på eksamens-

besvarelser eller andre skriftlige innleveringer som danner grunnlag for evaluering av kursene. 

Nettbasert undervisningsverktøy (fronter) er tatt i bruk i de aller fleste kurs som jeg har evaluert. I 
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praksis fungerer også fronter som en dokumentasjon på undervisningen. Det er derfor hensiktsmessig at 

tilsynssensor får tilgang på samtlige kurs som skal evalueres. Dette har fungert for enkelte kurs i deler av 

semesteret, men under sensureringsarbeidet har jeg dessverre ikke hatt tilgang på fronter. Dette 

forholdet er det meldt fra om direkte til administrasjonen. 

 

 

3. Vurdering av GEO2010 Overflatehydrologi, vår 2012  

3.1. Evalueringsgrunnlag  

Bakgrunnen for denne evalueringen er:  

- Eksamensoppgave 12/6 2012  

- Beste og dårligste eksamensbesvarelser med ståkarakter (A og C)  

- Gjennomføringsfakta på skjema FS568.001 og FS754.001.  

3.2. Evaluering  

Eksamensoppgaven omfattet sentrale tema i faget med vekt på definisjoner, forståelse av feltparametre 

og observasjon av vannføring. I tillegg ble også kandidatenes ferdigheter til å utføre beregninger testet. 

Så langt jeg kan se var det godt samsvar mellom oppgavene og pensum i kurset. Arbeidsmengden til 

eksamen virker også bra avpasset til tiden som var avsatt (3 timer). Skriftlig eksamen teller 60%, 

seminarpresentasjoner 20% og skriftlig oppgave 20%. Nedenfor er det kun eksamensbesvarelsene som 

er bedømt. Siden oppgavene har fått anmerkning A og C, går jeg ut fra at dette er karakteren på det 

leverte eksamensarbeidet.  

Eksamensbesvarelsen som ble bedømt til A, synes jeg var rimelig. Bortsett fra noen unøyaktigheter (bla. i 

definisjon av nedbørsfelt), var mer enn 90% av besvarelsen riktig. Den svakeste besvarelsen ble gitt 

karakteren C. Kandidaten leverte etter min mening en jevn god besvarelse, men kandidaten viser 

manglende forståelse på sentrale punkt (gjentaksintervall og sannsynlighet, samt beregning av 

vannføring). Dette tilsier karakteren D etter min mening. Vurderingen av karakternivået for begge 

kandidater hadde vært enklere dersom det hadde fulgt med et løsningsforslag.  

Det var 9 studenter i alt som gikk opp til eksamen i kurset, ingen av kandidatene fikk strykkarakter. En 

student fikk sluttkarakteren A, 6 stk fikk B og 2 studenter C. Standardfordelingen kan ikke uten videre 

forventes blant såpass få studenter. Den er heller ikke et mål i seg selv, men jeg vil likevel henstille kurs-

ansvarlige å vurdere om større deler av karakterskalaen kan tas i bruk i bedømmelsen av studentene.  

 

 



4. Vurdering av GEO4320 Hydrological Models, høst 2012 

4.1. Evalueringsgrunnlag  

- Lesetilgang på fronter 

- Kursbeskrivelse fra fronter (GEO4340 Fluvial Hydrology_course description_2011.doc)   

- Kursinnhold fra fronter (GEO4320_1. COVER and contents.pdf)                       

- Læringsmål og gjennomføring fra fronter (Geo4320_HT2012.doc)                                      

- Pensumliste fra fronter (pensumliste_GEO4320_2012.doc)    

- Gjennomføringsfakta på skjema FS754.001 (GEO4320-haust2012.pdf)                         

- Eksamensbesvarelser eller andre skriftlige innleveringer ikke mottatt 

 

4.2. Evaluering  

Kurset består av to deler: Første del handler om hydrologiske modeller med vekt på vannbalanse-

beregninger. Den andre delen består av grunnvannsmodellering. Studentene lærer å klassifisere og 

evaluere ulike typer begrepsmessige modeller, hvordan hydrologiske prosesser modelleres i ulike 

modeller, hva modellene kan anvendes til, samt praktisk innføring i vannbalanse beregninger. I både 

første og andre del av kurset benyttes modeller som er i bruk i praktisk hydrologi. Studentene evalueres 

ut fra innleverte arbeider (50%) og besvarelse av skriftlig eksamen (50%). Til sammen gjennomførte syv 

studenter kurset, med karakterfordeling  [2, 2, 3] for hhv [A, B, C]. Det er ikke mottatt innleverte 

oppgaver eller eksamensbesvarelser og det er derfor ikke mulig å vurdere bruken av karakterskalaen. 

Siden antall studenter er såpass lavt, bør ikke denne fordelingen være urimelig, men hvis denne 

fordelingen gjentar seg over lengere tid, kan det være på sin plass å vurdere om større deler av 

karakterskalaen skal benyttes. 

Ut fra min vurdering av undervisningsmaterialet som er lagt ut på fronter, er dette et omfattende kurs 

som gir studentene godt grunnlag for å løse et vidt spekter av hydrologiske problemstillinger. Kurset kan 

med fordel kobles sammen med sentrale temaer i GEO9900.  

 

 

5. Vurdering av GEO4340 Fluvial hydrologi, vår 2012  

5.1. Evalueringsgrunnlag  

Bakgrunnen for denne evalueringen er:  



- Informasjon om pensum (mottatt tidligere)  

- Periodisk emnerapport vår 2012  

- Gjennomføringsfakta på skjema FS754.001.  

- Eksamensbesvarelser eller andre skriftlige innleveringer ikke mottatt 

 

5.2. Evaluering  

Målet med kurset er greit formulert. Det legges vekt på grunnleggende forståelse av fysiske krefter i 

åpen kanal. Dessuten legges det vekt på feltmålinger og praktiske beregningsprosedyrer. Jeg anser dette 

kurset som svært sentralt i den norske hydrologiutdannelsen, og det er viktig at kurset opprettholder 

den gode kvaliteten som er dokumentert i den periodiske emnerapporten.  

I perioden 2009-2012 var det i alt uteksaminert 26 kandidater. I dette tidsrommet ble hele 

karakterskalaen tatt i bruk (A-F), med noe overvekt på karakterene A og B (11 stk til sammen) i forhold til 

D og E (5 stk til sammen), 9 kandidater fikk karakteren C som var like vanlig karakter som B. En kandidat 

fikk strykkarakter (F). Jeg vurderer dette som en rimelig karakterfordeling, gitt at evalueringen er basert 

på mappeundervisning som teller 40%, seminararbeid (20%) og muntlig eksaminasjon (40%).  

Det er påpekt i Periodisk emnerapport (vår 2012) at kurset mangler hydrodynamisk forsøksutstyr hvor 

fysikken i pensumet kunne blitt illustrert. Dersom slikt utstyr ansees som viktig for å oppfylle 

målsetningen i kurset, bør kursansvarlig utrede hvordan dette punktet kan avbøtes.  

 

 

6. Vurdering av GEO5900 Chemical processes in soil- and ground water, vår 2012  

6.1. Evalueringsgrunnlag  

Bakgrunnen for denne evalueringen er:  

- Informasjon om pensum (mottatt tidligere)  

- Gjennomføringsfakta på skjema FS754.001.  

- Eksamensoppgaver datert 4. juni 2012 

- Beste og dårligste eksamensbesvarelser med ståkarakter (B og C)  

 

 



6.2. Evaluering  

Det går klart fram av eksamensoppgavene hva som er målet med kurset: Å lære om grunnleggende 

kjemiske prosesser i markvann og grunnvann. Det er også tydelig at det legges stor vekt på kvantitative 

metoder for beregninger av kjemiske konsentrasjoner og variabler. De tre oppgavene dekker sentrale 

deler av pensum: Grunnleggende forståelse av numeriske beregninger (oppgave 1), forvitringsprosesser 

(oppgave 2) og sorbsjon/ionebytte-prosesser (oppgave 3). 8 studenter var oppmeldt, mens 6 

gjennomførte eksamen (karakterfordeling [2, 4] for hhv [B, C]). Begge eksamensbesvarelsene var meget 

gode, men kandidaten som B hadde svart på noen flere av spørsmålene. Ingen av disse karakterene har 

jeg noen innvendinger mot, og i og med at to av kandidatene ikke møtte til eksamen ble i realiteten hele 

karakterskalaen benyttet.  

 

7. Vurdering av GEO9900 Chemical processes in soil- and groundwater, vår 2012  

7.1. Evalueringsgrunnlag  

Bakgrunnen for denne evalueringen er:  

- Eksamensoppgaver fra 6/6 2012  

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter  

- Gjennomføringsfakta ikke mottatt for GEO9900  

 

7.2. Evaluering  

Eksamensoppgaven viser at dette er et avansert kurs i geokjemi. Oppgavene knyttet sammen teoretiske 

begreper i transportlikningen, praktiske regneferdigheter og konkrete eksempler fra forsknings-

prosjekter. Dette kurset er enestående i norsk sammenheng med studenter fra andre universitet i Norge 

og fra utlandet. Eksamensbesvarelsene bedømmes til bestått/ ikke bestått. Både den beste og den 

dårligste var klart innenfor kravet til bestått. Et utarbeidet løsningsforslag anser jeg som nødvendig for å 

vurdere hva som kan forventes av kandidatene. Dette løsningsforslaget bør også gjøres tilgjengelig for 

tilsynssensor i framtiden.  

 

9. Samlet vurdering av resultatfordelingen i fagmiljøet  

9.1. Evalueringsgrunnlag  

Jeg har ikke mottatt noen samlet karakterfordeling for faggruppen som dekker et lengere tidsrom 

bortsett fra GEO4340 (Fluvial hydrologi). 



9.2. Evaluering av karakterfordelingen  

Karakterfordelingen for GEO4340 over en lengere tidsperiode virker rimelig. For resterende kurs er det 

ikke mulig å avgi noen kommentar om den statistiske karakterfordelingen. Bruken av karakterskalaen for 

enkeltkurs, er kommentert ovenfor. For enkelte kurs later det til å være noe skjevfordeling i retning av 

høyere karakterer (A og B). Det kan skyldes flere faktorer, bl.a. intensiv ressursbruk i forhold til antall 

studenter. Eksamensbesvarelser som jeg har mottatt, kan imidlertid tyde på at større deler av 

karakterskalaen bør benyttes.  

 

10. Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljø/fakultet underveis  

Det har vært redusert bemanning i faggruppen for hydrologi i 2012, og det har kun vært uformelle 

kontakter mellom undertegnede og fagmiljøet på instituttet. Jeg vil foreslå at det innkalles til et møte i 

løpet av høsten 2013 for å utveksle erfaringer om tilsynssensorordningen og undervisningstilbudet i 

hydrologi generelt. 

 

11. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid  

Tilbakemelding til fagmiljøene om tilsynssensors evaluering og forslag/bidrag til forbedring av:  

11.1 Vurderingsordningen  

I følge retningslinjene for tilsynssensurering skulle jeg mottatt noe mer materiale (bl.a. 

emnebeskrivelser, pensumoversikter, eventuelle programplaner, årsrapporter, internettlenken til emnet, 

emnegruppen, studieretningen eller programmet, sensorveiledning og interne retningslinjer for 

karaktersetting). Jeg anser likevel det materialet jeg har fått tilsendt som tilstrekkelig for å gi en 

vurdering av undervisningstilbudet. I de fleste kursene legges det også vekt på innlevering av 

selvstendige arbeider samt muntlige presentasjoner. Dette anser jeg som en klar styrke ved 

undervisningstilbudet i hydrologi. En fullstendig vurdering av karakternivået blir imidlertid mer subjektiv 

og overlates i praksis til kursansvarlig.  

11.2 Standarden på studietilbudet  

Min vurdering er at kurstilbudet i hydrologi er godt. Studentene gis en bred innføring i praktisk og 

teoretisk hydrologi. Som nevnt i vurderingene ovenfor, er det et par punkter som kan vurderes:  

1. Bedre kobling mellom deler av kursporteføljen spesielt når det gjelder beregning av 

hastighetsfelt i nedbørsfeltet koblet mot geokjemiske reaksjoner (GEO4320 og GEO9900).  

2. Behovet for hydrodynamisk forsøksutstyr (GEO4340 Fluvial hydrologi ). 



3. Fra studieløpet som er skissert på internett (UiO, 2013), registrerer jeg at det legges stor vekt 

matematikk/statistikk og informatikk som støttefag til hydrologi. Dette mener jeg er en riktig 

prioritering for faget og i tråd med det som finner sted på andre universitet. 

  

  

 

Ås, 27.12.2012 og 03.05.2013 

 

    Nils-Otto Kitterød  
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