
GEO4340 Fluvial Hydrology 
Periodisk emnerapport vår 2012 

 
 

Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten 

- Emnebeskrivelsen for emnet (se vedlegg 1) 
- Statistikk over karakterer, frafall, klager (for eksempel FS-rapport 754.001) (se tabell  1 under) 
- Tidligere periodiske emnerapporter for emnet (ikke gjennomført) 
- Tilsynssensorrapporter (Rapport for 2009 vedlagt som eksempel, vedlegg 2) 
- Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet (utføres hvert år og er i hovedtrekk 

positive; tilbakemeldingene gitt som ledd i året emneevaluering er gitt i vedlegg 3) 
- Deltakerevaluering og evt. andre læreres og administrativt ansattes vurdering av emnet (ikke 

gjennomført). 

 
1. Gi en vurdering av: 
- Pensum (innhold, omfang).  

Pensum anses som passe og boken blir godt mottatt av studentene da den forklarer grundig de 
ligninger og utregninger som presenteres. Mange av studentene kjenner dessuten forfatteren fra 
pensumboken i grunnkurset i hydrologi noe som gjør at terminologien er kjent. Forelesningene 
følger i all hovedsak læreboken.  
 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 
aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 
Tilbakemeldinger fra studentene tilsier at de er fornøyd med fordelingen på de ulike aktivitetene. 
De skulle gjerne hatt mer undervisning i felt, men ettersom det krever særskilte ressurser anser 
man dagens opplegg som tilfredsstillende (og kompletterende til feltaktiviteter i andre kurs). I 
tillegg er det lagt inn bedriftsbesøk til NVE der man blir gitt konkrete eksempler på praktiske 
problemstillinger innen fagområdet (trukket frem som spesielt lærerikt av studentene og ulikt 
andre besøk som er av en mer generell karakter). Kurset krever for øvrig en del egeninnsats av 
studentene, og tilbakemeldingene er at man lærer mye av kurset. 
 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotekressurser 
m.m.). 
OK (Instituttet mangler hydrodynamisk forsøksutstyr hvor mange av fenomenene i pensum 
kunne vært demonstrert). 
 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 
OK - Endelig karakter gis som et vektet middel av karakterene for seminar (20 %), mappe (40 %) 
og muntlig eksamen (40 %) og gir samlet et godt bilde av studentenes kunnskapsnivå. 
 
Tabell 1 Karakterstatistikk  

Karakter 2009 2010 2011 2012 Sum 

A 2    2 
B 3 2 1 3 9 
C 1 4 2 2 9 
D  2 1 1 4 
E   1  1 
F (fail)  1   1 
Totalt 6 9 5 6 26 



 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene 
skal kunne etter avlagt eksamen? 
Ja (ref. vedlegg 1) 
 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  
- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

OK (noe frafall de første to ukene, dernest minimalt) 
- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

OK 
- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

OK 
- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

OK (lite overlapp med andre emner) 
- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

OK 
- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

OK 

 
4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
Ikke tidligere evaluert, men gjort mindre endringer i følge tilbakemeldinger fra tilsynssensor (e.g. 
tatt i bruk Fronter og all informasjon er nå tilgjengelig både på engelsk og norsk). Forsøksordning 
med å la elevene ta ansvar for å gjennomgå øvelsene på tavla (blir på forhånd informert om 
hvilke oppgaver det gjelder), fikk gode tilbakemeldinger og er nå innført som en fast ordning. 
 
5. Forslag til forbedringer.  
Kurset blir kontinuerlig vurdert av foreleser som også holder øvelsene og slik er det god 
kontinuitet i undervisningen. Økte ressurser kunne eventuelt bli brukt til mer feltaktivitet, 
hydrodynamisk forsøksutstyr, men anses ikke å være grunnleggende. Kurset har gått over 
flere år og etter hvert funnet en form som fungerer bra. Ser ikke spesielt behov for 
endringer, men midtveisevalueringene er nyttige som mindre korrigeringer underveis. 
 
 
1 august 2012 
 
Lena Merete Tallaksen 
Kursansvarlig 



Vedlegg 1 Emnebeskrivelse våren 2012 

Course content 

The main aim of GEO4340 is to gain a basic understanding of the physical laws and forces that govern 

open channel flow. The course introduces the structure and properties of water, forces and mechanical 

energy, uniform flow in open channels, flow resistance, gradually and rapidly varied steady flow, flood zone 

mapping, gradually varied unsteady flow and flood routing (the Saint-Venant’s equations). 

Learning outcomes 

After the course you will have the following competence: 

 Understand and be able to quantitatively describe the main forces and physical conditions that 

control the movement of water (velocity and depth) in open channels (river flow and overland flow)  

 Familiar with the physically based equations that describe the movement of water in open 

channels, including water-surface profile calculations and Saint-Vernant’s equations  

 Perform, evaluate and present hydrological calculations  

 Experience with field work (discharge measurements) and the use of observations in hydrological 

calculations  

 Detailed knowledge of a selected topic (summarise and present a scientific paper)  

Prerequisites 

Recommended prior knowledge 

GEO2010 - Surface hydrology/HYD2010 - Surface hydrology  

Teaching 

Lectures (2 hours a week), exercises/seminar (2 hours a week), fieldwork collecting river flow data (half 

day) and visit to NVE (half day). Active participation of the student is expected. 

Exam information 

Written assignment based on field data (counts 40%), seminar presentation of a special topic (counts 20%) 

and final oral examination (counts 40%). All parts must be passed.  

 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO2010/index-eng.xml
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/HYD2010/index-eng.xml


Vedlegg 2 Tilsynssensorrapport 2009 
 

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 oversiktlig 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 oversiktlig 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. 

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. 

 

 



Vedlegg 3 Sammendrag av studentevalueringen utført av studieadministrasjonen 
(v/Tjoflot) våren 2012 
 
The evaluation of GEO4340 - Fluvial hydrology (spring 2012) was carried out in May, and 6 out of a 
total of 7 students responded, giving a response rate at 86 %. Three students follow the study 
programme (direction) Geosciences - Physical Geography, Hydrology and Geomatics. The rest are 
single course students, on another programme, or do not follow a study programme. Half of the 
students are in the second semester. The main results from the evaluation are presented here:  
 
The students evaluate the information about the course content/subject, learning objectives, 
teaching methods, recommended and formal prerequisites on web as “Very good/Good”.  This 
course use Fronter which give an online “classroom” for exchanging documents, e-mails etc. Four 
students evaluate this channel as “Very good”, and two give “Good”. Four students give “Very good” 
to information given by e-mail. Oral information during lectures, exercises etc. get “Very good” from 
5 students. Information on the course webpage is not used by 4 students, but 2 evaluate this as 
“Good”. The students preferred channels is: Fronter (4), oral information (3) , and E-mail (3). 
Information from the Studies administration was evaluated as good. 
 
The students are well satisfied with the teaching. All of them completely agree on that the teaching 
was conducted enthusiastically,  The most of them (4) completely agree on that the recommended 
prerequisites is adequate for the curriculeum, and that the teaching methods covered the course’s 
content well. Near all (5) “Completely agree” on that the teaching methods were well structured, and 
all (6) “Completely agree” on that the curriculum corresponded well with the course content and 
learning objectives. Two students gave up that they thought the lessons were just right, when four 
“Partially agree”. Most of the students “Partially agreed” on that the course workload was just right 
(4), the remaining “Completely agree” (2). Nearly all completely agreed on that reading the 
curriculum was very rewarding and meaningful (5), and the lectures were interesting and useful (6). 
Three students “Partially agree” in that handing in assignments took too much time, two “Completely 
agreed”, and one “Partially disagree” in this statement.   
 
The learning environment was evaluated as good. Most of the students “Completely agreed” on that 
it was properly arranged for cooperation among the students, and that collaboration worked well, it 
was also clear to all who they should address when they had questions, and that it was easy to 
address the teacher.  
 
In the evaluation section of laboratory exercises unfortunately not all 6 students answered, but to 
mention some results: Most of the students agree on that the exercises worked well (3), and that the 
exercises did make them understand the course content better (3). When it comes to the field 
exercises more students responded. Five students “Completely agree” in that field exercises worked 
well. All the students “Completely agree” in that the field exercises made them understand the 
course subject better (6). Four students “Completely agree” in that the number of hours in field 
exercises was right. Three students suggest that there should be more field exercises! The work in 
groups was in general evaluated as good. Most of the students “Completely agree” in that the 
evaluation forms gave them the possibilities to show what they have learned (4), against two 
students give up “Partially agree”.  
 
  

 


