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Periodisk emnerapport – EMNE GEO2940V, Vår 2013 

1. 1. Kort om emnet og pensum 

Utbyttebeskrivelser for GEO2940 Geofag i skolen - Jorda i forandring er definert som dette: 

Kunnskapsmål 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Hovedtrekk når det gjelder geologisk tid, platetektonikk, mineraler, bergarter og 

kvartærgeologi 

 Hovedtrekkene i klimautvikling og teorier om årsaker til klimaendringer 

 Hovedtrekkene i det pedagogiske rammeverket ”Teaching for Understanding” 

 Forklare hvordan geoprosesser er med på å forme jorda, og hvordan man har kommet 

fram til dagens forståelse av viktige geoprosesser 

Ferdighetsmål 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Bruke læringsteoretiske argumenter for valg av mål, aktiviteter og evalueringsmetoder 

i sin undervisning om geofaglige prosesser 

Holdninger 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Være bevisst når det gjelder de pedagogiske utfordringene som er knyttet til å skape 

innsikt hos elevene i geoprosesser som foregår over store tidsrom 

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) 

 

1.2. Undervisning 

Undervisningen er organisert i fire samlinger fordelt over ti hele dager (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 en felttur.  

1.3. Ressurser 

Vi har hatt økonomiske utgifter i sammenheng med:  

 lærerkrefter på Naturfagsenteret, bruk av eksterne forelesere (reise og honorar), ellers 

administrative utgifter ved Institutt for geofag.  

 lærerkrefter ved Institutt for geofag underviser som del av sin undervisningsplikt. 
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 enkel bevertning (kake/frukt) og kaffe på samlingene 

 felttur til Fornebu og avslutningsmiddag/faglig foredrag om klima den 19.4.2013.  

 

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 videreutdanning med 15 studiepoeng må i tillegg 

skrive en egen rapport med innleveringsfrist 1. august. Eksmansopplegget er slik: 

 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. Kommentarer gis fra fagpersoner etter presentasjonen i plenum. 

2. Læringsutbytte 

Læringsutbytteformuleringene er dekkende for hva studentene har lært i emnet. 

I evalueringen av emnet oppgav de fleste at de var helt enige i at emnet har gitt dem bedre 

grunnlag for å gjennomføre sin undervisning.  De fleste synes det de lærer er praktisk 

gjennomførbart i egen undervisning.  

3. 1 Statistikk 

I alt 11 studenter valgte å ta GEO2940 som videreutdanning med eksamen. Tallet på studenter 

med eksamen er lite, men flere enn for studieåret (2012/13). Fordelingen av karakterer for de 

som tok eksamen var som følgende, to studenter fikk A (18 %), to fikk B (18 %), fire fikk C 

(36 %) og tre fikk D (27 %). Det har ikke kommet noen klager på karakterene. Gjennomsnitt 

for karakterene er C. De resterende studentene har tatt emnet som kursbevis. 

3.2 Tilbakemeldinger 

En studentevaluering ble gjennomført i løpet av mai 2013, der 24 studenter ble invitert. Av 

disse svarte 15 studenter, flesteparten kvinner (67 %). Dette gir en svarprosent på 63 % som 

er bra. I alt 10 studenter tar emnet som videreutdanning (67 %), resten som etterutdanning 

uten studiepoeng. Studentene oppgir at de tar emnet pga av at de er lærer i geofag og ønsker å 

øke kompetansen i faget (47 %), mens en del andre oppgir at de er lærere og ønsker å få 

geofag som nytt undervisningsfag (47 %). Emnet forutsetter at studentane arbeider med 

undervisning i egen klasse, og klassene er; Geografi (80 %), geofag 1 (20 %), og geofag 2 (13 

%) og noen på naturfag og geofag X. Tre studentene oppgir at de ikke har fullført emnet.  

Svarene  viser at studentene er ”Meget godt/Godt” fornøyd med informasjon om emnet før 

studiestart, på innhold/tema/mål, krav om forkunnskaper, undervisning/ læringsformer. Når 

det gjelder Fronter er de stort sett fornøyd, i alt 73 % synes det fungerer ”Meget godt/Godt”, 

mens 27 % synes det fungere ”Middels”.  

De fleste studentene er enige i påstanden om at undervisningen er strukturert (87 %), og de 

fleste synes at undervsningen dekker innhold/tema på en god måte (94 %).  Når det gjelder 

pensum er de fleste enige i at det dekker emnet mål og innhold (73 %), mens resten 28 % 
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oppgav litt enig.  På påstanden om det var lærerikt å lese pensum oppgav 6 % at det synes det, 

resten på 40 % var litt enig i dette. Hele 93 % av studentene oppgav at de var helt enige i at 

forelesningen var nyttige. Det same oppgir majoriteten at de synes gruppeoppgaver på 

samlingene var nyttige, at balansen mellom fagdidaktikk og geofag var god. Alle studentene 

(100 %) var enige i at antall samlinger var passe. De fleste synes arbeidsmengden er god i 

forhold til studiepoeng (93 %). 

Vi spurte studentenes om utbytte av undervisningen, og de aller fleste svarer at de er ”Helt 

enig” i at emnet har gitt dem et bedre grunnlag for å gjennomføre sin undervisningen (93 %). 

Og videre; På påstanden om teorien som blir formidlet er praktisk gjennomførbar oppgir 53 % 

at den er praktisk gjennomførbar, mens 40 % svarer at de er ”Litt enige” i dette. Studentene 

fremhever dette som har fungert godt på emnet: 

 Gode forelesninger i geofag, flinke forelesere 

 Gode diskusjoner med de andre  

 Fin blanding av geofag og geodidaktikk 

Av forhold de oppgir som de ikke har opplevd som har fungert godt er: 

 Hadde holdt med en halv dag med kart i skolen.  

 Finnes det en bedre måte å undervise fagdidaktikk på enn forelesninger.  

 Noen av forelesningene lå på et for høyt faglig nivå, med tanke på matte/fysikk 

 Flere obligatoriske og forpliktende innleveringsoppgaver underveis i kurset 

 Hadde vært kjekt å hatt ei ferdig pensumliste ved kursstart 

 Leksene mellom hver samling var godt ment, men ikke alltid så lett å gjennomføre.  

 

Som helhetsvurdering oppgir alle (100 %) at de har fått god nytte i sin undervisningshverdag  

av det de har lært. De fleste ville ha anbefalt emnet videre til sine kollegaer, både det 

fagdidaktiske og det geofaglige innholdet, at emnet har gitt faglig påfyll og  den nye 

kunnskapen gjør arbeidet med undervisningen lettere. En nevner også nettverkbygging. De 

fleste oppgir at det de har lært vil påvirke deres undervisning i praksis. Her er svarene på 

hvordan, fra flere: 

 er blitt mer bevisst på en del ting som gjelder grunnleggende ferdigheter for eksempel. 

 er blitt bedre på det geofaglige og har fått mange ideer av andre lærere 

 har fått mange tips til didaktiske opplegg, og jeg er bedre i stand til å variere min undervisning. 

 er blitt bedre på å motivere/holde på elevenes motivasjon for faget. 

 sterkere og bedre refleksjon rundt egen praksis og hva som kan fungere i virkeligheten 

 har fått faglig påfyll og fordypning. 

 

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 for stor grad 

av 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 



4 

 

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

forkunnskaper.  

4. Forrige evaluering 

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

5. Forslag til forbedringer  

Etter evalueringen fra studentene ser vi at forbedringspotensiale til neste emne er: 

Vi ønsker å fortsette hjemmeoppgaver mellom samlingene, men vi bør bli flinkere til å følge 

opp studentene hver gang. 

Pensumslister tilgjengelig ved kursstart, god og avbalansert litteratur både om fagdidaktikk og 

geofag.  

Mer aktiv bruk av Fronter som læringsplattform. Ordning av stoffet og oppfordre studentene 

mer til å legge ut alle presentasjoner på nett slik at flere kan se de etter samlingene. 

  

Blindern 10.09.2013 

Merethe Frøyland, emneansvarlig 


