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Periodisk emnerapport – EMNE GEO 2930V, Høst 2012 

1. 1. Pensum 
 

Utbyttebeskrivelser for GEO2930 

Geofag i skolen - Georessurser og miljø er definert som dette: 

Kunnskapsmål 

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane kunne 

 gjere greie for hovudtrekka i petroleumsgeologi, inkludert leiteverksemd og 

utvinningsteknologi 

 gjere greie for utnytting av andre energikjelder og drøfte miljøproblem knytt til 

utnytting av dei 

 gjere greie for utnytting av mineral, bergartar og lausmassar i fastlands-Noreg 

 gjere greie for situasjonen når det gjeld ferskvatn som ressurs i delar av verda som har 

stor mangel på drikkevatn og vatn til jordbruksvatning 

 

Ferdigheitsmål 

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane kunne 

 ta i bruk ulike typar undervegs- og sluttvurderingar som har som mål å klargjere 

elevane si forståing for geofaglege tilhøve 

 utarbeide eigne undervisingsopplegg som gjev elevane større innsikt i georessursar og 

miljøutfordringar ved utnytting av dei 

 

Haldningar 

Etter å ha tatt dette emnet skal studentane kunne: 

 vere bevisste når det gjelde etiske og miljømessige utfordringar knytt til bruk av 

georessursar 

 

Pensum 

Litteraturen i emnet består av følgende elementer: 

- felles geofaglig lærestoff (ca 200 sider) 
- felles fagdidaktisk lærestoff (ca 200 sider) 
- egendefinert litteratur (ca 150 sider) 

 
Pensum består av to hoveddeler: geofaglig lærestoff om georessurser og miljø, og 
fagdidaktisk teori. 
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1.2. Undervisning 

Undervisningen er organisert i fire samlinger fordelt over totalt ti hele dager. Samlingene går 

over totalt 75 timer. Noe av undervisningen har vært lagt til helger. Samlingene har bestått av 

en blanding av forelesninger, arbeid i grupper, presentasjoner fra deltakerne, øvelser og 

eksursjoner.  

1.3. Ressurser 

Vi har økonomiske utgifter i sammenheng med:  

- bruk av eksterne forelesere (reise og honorar?), ellers interne krefter på Institutt 

for geofag og andre? 

- måltider og kaffe på samlingene 

- feltturer/ekskursjoner 

 

1.4. Eksamen  

Eksamen er todelt der alle må presentere et eget undervisningsopplegg i plenum på fjerde og 

siste samling. De som skal ta emnet som viderutdanning med 15 studiepoeng må i tillegg 

skrive en egen rapport med innleveringsfrist 1. august. Prøvingsopplegget består slik at to 

steg:  

Del 1: Muntlig presentasjon i plenum (for alle) 

Del 2: Skriftlig oppgave (studiepoenggivende, for de som tar det som eksamen) 

Begge deler skal inneholde redegjørelse for det geofaglige emnet, et undervisningsopplegg 

som er gjennomført, og drøftinger i lys av fagdidaktisk teori.  

Dette blir av studentene evaluert som en passende form. Fra vår side har det blitt foreslått å 

gjøre den skriftlige oppgaven om til en mappeeksamen. Årsaken til dette er at man da hadde 

fått et jevnere arbeidstrykk gjennom året, og i større grad kunne krevd kontinuerlig 

hjemmearbeid som potensielt kunne ført til enda bedre sammenheng mellom samlingene. Vi 

har likevel valgt å holde på opprinnelig eksamensform etter studentenes ønsker. 

2. Læringsutbytte 

Læringsutbyttebeskrivelsene kan i ettertid sies å ha noen enkle mangler. De er ikke vesentlige, 

men etter å ha sett hvordan studenten har jobbet og hvilket utbytte de satt igjen med, ser vi at 

man for eksempel burde lagt til et element på følgende ferdighetsmål: 

 ta i bruk ulike typar undervegs- og sluttvurderingar som har som mål å klargjere 

elevane si forståing for geofaglege tilhøve 

 

Her hadde det også vært naturlig å vektlegge viktigheten av at vurderingen av elevene skal 

påvirke og forme videre opplæring. 

 

Læringsutbyttebeskrivelsene er heller ikke tilpasset Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, noe 

som ev. må gjøres hvis man skal bruke lignende læringsutbyttebeskrivelser ved en senere 

anledning. 
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3. 1 Statistikk 

I alt 7 studenter tok GEO2930 som videreutdanning med eksamen. Oppgavene ble levert 1. 

august 2012. I alt 7 studenter leverte inn skriftelig oppgåve som kreves for å ta emnet som 

poenggivende. Tallet på studenter med eksamen ble så lite fordi mange valgte å ta det som 

etterutdanning, eller var forhindret fra å møte på presentasjonssamlingen.  

Fordelingen av karakterer for de som tok eksamen var som følgende, fire studenter fikk C, to 

fikk B, og den siste fikk E. Det har ikke kommet noen klager på karakterene.  

3.2 Tilbakemeldinger 

Evalueringen av emnet GEO2930 – Geofag i skolen – Georessurser og miljø (vår 2012) ble 

gjennomført i april 2012, og 15 av totalt 16 studenter svarte. Noe som gir en svarprosent på 94 

%. Åtte studenter tar emnet som videreutdanning med eksamen, mens syv tar det som 

etterutdanning (uten studiepoeng). Tre av studentene måtte dessverre melde avbud fra siste 

samling. En måtte også melde seg av eksamen. De fleste studentene er lærere i skolen, og tar 

studiet på deltid. De har vært gjennomført fire samlinger i studieåret 2011/2012. Alle som tar 

emnet må gjøre en presentasjon i klassen på siste samling i april, og de som tar det som 15 

vekttall emne må levere en oppgave med frist 1.8.2012. Hovedresultatene fra undersøkelsen 

presenteres her: 

De fleste studentene oppga at de tar studiet pga at de er lærere i geofag og ønsker seg bedre 

kompetanse innen dette fagfeltet. To tar studiet for å kvalifisere seg til å undervise i geofag. 

Alle har egne forsøksklasser for å prøve ut undervisningsopplegg i praksis. Studentene 

evaluerer informasjon om emnet, læringsmål, undervisning- og evalueringsformer, 

nødvendige forkunnskaper på nettet som "Meget god/God". Emnet nytter Fronter som gir et 

virtuelt klasserom for utveksling av dokumenter, e-post etc. Ni studenter synes dette fungerte 

godt, mens resterende 6 synes det fungerer middels. Studentene er godt fornøyd med 

informasjon fra studieadministrasjonen. To kommentarer fra studentene; 1) Fronter bør brukes 

mer aktivt av lærere og studentene, 2) Fronter er uoversiktlig. 

Studentene er generelt fornøyd med undervisningen, som alle er enige i er strukturert og 

dekker emnets innhold på en god måte. Flesteparten oppgir også at pensumslitteraturen 

korresponderte godt med kursinnhold og læringsmål. Studentene var enig i at pensum var 

lærerikt å lese, og at forelesningene har vært nyttige. De er også enige i at opplegget med 

gruppeoppgaver og diskusjoner på samlingene var nyttig, og at balansen mellom geofag og 

fagdidaktikk på samlingene har vært god. Antall timer med undervisning har vært passende 

mener de aller fleste. Likens med arbeidsmengden, som de fleste er enige om er passe. To 

kommentarer fra studentene: 1) ikke kapasitet til å lese tungt didaktisk pensumsstoff, 2) 

ønsker mer fokus på geofag og ikke fagdidaktikk. 

Studentene oppgir at de er enige at emnet gir et bredt grunnlag for å gjennomføre 

undervisning, og at teoriene som blir formidlet er praktisk gjennomførbare i egen klasse. Her 

kommer også det mange kommentarer: 1) presentasjonene og diskusjonene på siste samlingen 
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var bra!! Ellers synes jeg at de andre samlingene og hjemmearbeidet forut for disse også var 

meget bra, 2) det geofaglige synes jeg har fungert veldig bra, 3) faglig påfyll direkte relatert 

til utfordringer vi har i faget knyttet til lærebok og -plan. Utarbeidelse av 

undervisningsopplegg som er klasseromsnære. 

Alle har en god helhetsvurdering av emnet, og oppgir at de ville anbefalt andre kollegaer å ta 

studieprogrammet (eventuelt å ta enkeltemner). Under spørsmålet hva de ville ha sagt om 

programmet sier de m.a.:  

- At det var svært lærerikt og nyttig, at man får en rekke tips og faglig påfyll som man 

kan benytte i egen undervisning, at det har gitt meg motivasjon til å undervise videre 

og til å lese mer faglitteratur innen geofag, at det er nyttig å dele erfaringer med andre 

lærere, at jeg føler meg sikrere i vurderingssituasjoner (egen undervisning). 

- At det er et nyttig studium, både faglig og didaktisk. Det har stor verdi å utveksle 

erfaringer med lærere fra andre 

- Svært nyttig i forhold til egen undervisning i Geofag. Ikke minst å treffe andre lærere 

som man kan diskutere med. Som Geofaglærer er du ofte helt alene om å fronte faget 

på skolen. 

- Matnyttig studium, dyktige forelesere i både geofag og didaktikk, mange nyttige tips 

som kan brukes direkte i undervisningen. Det er ønske om mulighet for å gjenta de 

tidligere modulene. 

- Dyktige fagfolk som forelesere, interessante temaer, fint at fagdidaktikk er vektlagt 

- Glimrende faglig påfyll, overkommelig arbeidsmengde pga god tilrettelegging i 

forhold til lærerens arbeidsår, direkte klasseromsrelevant fagdidaktikk. 

- At det er nyttig å få faglig oppdatering i geofag, og at det er lærerikt å samtidig 

gjennomføre undervisningsopplegg på annen måte enn vanlig.  

- Også fint å bli kjent med andre lærere og bli inspirert av deres framlegg om 

undervisningsopplegg.  

 

Når det gjelder organisering av neste studiemodul GEO2940 Geofag i skolen – Jorden i 

endring (høst 2012/vår 2013), er de fleste ikke interessert i at den blir endret i noe vesentlig 

grad. Noen få oppgir at de vil ha forpliktende oppgaveinnlevering underveis, mer feltarbeid, 

og mer fag. 

3.3. Emnegruppe 

Emnet er en del av en emnepakke på fire emner som totalt utgjør 60 studiepoeng. Det er vår 

vurdering at disse emnene er fint tilpasset hverandre, og utfyller hverandre uten å i for stor 

grad overlappe. 

3.4 Plassering av emne 

Ut fra evalueringene til studentene virker det som om emnet er riktig plassert med tanke på 

nivå. Vi har en god spredning av karakterer, noe som tyder på at emnet verken er for lett eller 

for vanskelig til å ligge på det nivået det er lagt. 

3.5 Definering av emne 

Emnet er etter vår vurdering riktig beskrevet med hensyn til anbefalte og påkrevde 

forkunnskaper. For å fylle opp emnet har tatt inn noen studenter som ikke har de anbefalte 
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forkunnskapene, men dette mener vi å ha klart å ta god høyde for i arbeidskrav, forelesninger 

osv., uten at det har gått ut over den totale kvaliteten.  

4. Forrige evaluering 

Emnet gjennomføres for første gang og har ikke blitt periodisk emneevaluert før. 

5. Forslag til forbedringer  

Hvis et lignende emne skal gjennomføres på nytt ser vi forbedringspotensial på følgende 

områder: 

- Pensumlitteraturen: kunne vært enda bedre knyttet til det de enkelte foreleserne tok for 

seg. 

- Forelesningsrekken: kunne med fordel inneholdt ett eller to elementer til om nye 

fornybare energikilder.  

- Pedagogikk-delen (som ble forelest på første samling): burde vært nærmere knyttet til 

geofaget og fagdidaktikken, og burde også inneholdt flere elementer av 

studentaktiviteter.  

- Tidspunkt for samlinger: Det er ønske fra flere lærere at samlinger ikke legges til 

helger. 

- Arbeidsoppgaver: Mer aktiv bruk av små arbeidsoppgaver mellom samlingene kunne 

knyttet de ulike delene av kurset tettere sammen, ført til et større læringstrykk og trolig 

også gitt særlig den fagdidagtiske teorien mer praktisk verdi ved at studentene måtte 

lest og anvendt teorien tidligere i egen undervisning. 

 

Blindern 22.10.2012 

Merethe Frøyland, emneansvarlig 

 


