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1.1 Pensum 

Dette emnet gir en innføring i geomorfologiske prosesser knyttet til vann (fluviale prosesser), 

breer (glasiale prosesser) og til frost i jord (periglasiale prosesser). Det blir lagt vekt på 

hvordan disse prosessene bearbeider landoverflata i alpine og polare strøk. Eksempler blir 

hentet fra dagens landskapsutvikling. 

 

Studentene skal få en forståelse av hvordan ulike prosesser utformer landskapet, danner ulike 

landskapsformer og hvordan klimaendringer påvirker prosessene. Det omfatter prosesser 

knyttet til hvordan vannet eroderer, transporterer og avsetter materiale;  hvordan isbreer 

dannes og hvordan breenes massebalansen påvirkes av klimaet;  breenes dynamikk og 

hydrologi; prosesser knyttet til skråningsbevegelser, jordsig og skred; hva permafrost er, 

hvordan det dannes og påvirkes av klimaet; frostprosessers betydning for geomorfologien 

med forvitring, erosjon og massetransport.  

 
GEG 2110 gir helt nødvendig bakgrunn for en bachelor i naturgeografi og som en del av 

grunnlaget for en master i naturgeografi der forståelse av geomorfologiske prosesser innen 

kryosfære (snø, is og frostprosesser) samt vann og fluviale prosesser er fundamentalt grunnlag.   

 

Pensum og omfang er etter min mening omtrent der det bør være. Dette viser også evalueringen 

med tilbakemeldinger fra studentene. Det er gjort endringer i pensumlitteraturen. Dette har ikke 

slått ut i endringer av innhold i forelesningene. Planen er å få mer kvantifisert prosessforståelse og 

da må det inn litteratur med mer fysikk/mekanikk. Dette ble i evalueringen kritisert av noen av 

studentene. Imidlertid er dette en ønsket retning fra oss slik at vi heller må arbeid med at 

forelesningene tilpasses noe bedre læreboka.  

 

1.2 Undervisning 

Undervisningen består av fire timer forelesninger og kurs per uke i vårsemesteret. Studentene 

må lever inn obligatoriske oppgaver som må godkjennes, men ikke karaktersettes. Det er også 

en obligatorisk feltdel med fokus på fluviale prosesser i slutten av semesteret. Feltdelen 

omfatter både ekskursjon og noen feltoppgaver. Av praktiske grunner må feltdelen 

gjennomføres så sent i semesteret som mulig, etter at all snø er borte. Dette r ikke helt ideelt, 

men fungerer brukbart.  Rapport fra feltkurs og ekskursjon med individuell muntlig eksamen 

teller ca. 30 % , og skriftlig 3-timers individuell eksamen ved semesterslutt ca. 70 %.  Endelig 

karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av karakterene i de enkelte eksamensdeler. Vi tror 

undervisningsmengden er bra tilpasset innholdet i kurset.  

 

1.3 Ressurser 

Det kreves ingen ekstra ressurser til gjennomføring av kurset utover rom til vanlig l 

undervisning, i tillegg til feltarbeid og ekskursjon. 

 

1.4 Eksamen 

Det er en skriftlig 3-timers individuell eksamen ved semesterslutt som teller ca. 70 %.  Dette 

anser vi som passende timetall for eksamen. 

 

1.5  Statistikk 

Vårsemesteret 2012 var det 12 studenter som gikk opp til eksamen. Det var opprinnelig meldt 

2-3 studenter til, men de møtte ikke på forelesninger og falt raskt fra. Karakterfordelingen  på 

årets kull ga 4xB, 4xC, 3xD og 1xF. Dette ga et noe dårligere snitt enn tidligere år. Vi har 



ingen informasjon om karakterfordelingen til de fem som svarte på evalueringen.  Det var 

ingen formelle klager på karakteren, men en (den med F) ba om begrunnelse.  

 
1.6  Vurdering av emnegruppe, plassering av emne, definering av anbefalte forkunnskaper 

Emnet GEG 2110 er riktig plassert i emnegruppa for naturgeografi. Kurset er anbefalt tatt i 4. 

semester med forkunnskaper fra GEO1010, GEO 1020 og GEO 1030. Evalueringen viser også at 

dette er riktig plassering. Tanken, og anbefalingen, er at GEG 2110 tas før GEG2130 (Landformer  

i Norden).  

 

2.  Tilbakemeldinger 

 

Evalueringen av emnet GEG2110 – Landformende prosesser (vår 2012) ble gjennomført i mai 

2012, og 5 av totalt 12 studenter svarte, noe som gir en svarprosent på 42 %. Svarprosenten er 

lav, og dataene bør tolkes med forsiktighet. De fem studentene følger studieprogrammet 

Geofag bachelor, studieretningene; Geologi og geofysikk, Hydrologi, Naturgeografi, 

Lektorprogrammet, og en er enkeltemnestudent. De fleste oppgir at de er i sitt 6 semester. 

Hovedresultatene fra undersøkelsen presenteres her: 

Studentene synes informasjon om emnet, læringsmål, undervisningsformer, anbefalte og 

formelle forutsetninger på nettet er bra. Når det gjelder kommunikasjonskanal mellom lærer 

og student, benytter emnet Fronter, men ikke alle foreleserne bruker denne kanalen, og de 

fleste studentene oppgir at den fungerer dårlig.  Andre kanaler er e-post, og muntlige 

beskjeder på forelesninger/øvelser etc, som de aller fleste synes fungerte godt. Studentenes 

foretrukne infokanaler er: Fronter (3), Emnets webside (3), og E-post (5). Informasjon fra 

studieadministrasjonen ble vurdert delt som både bra og dårlig. 

Studentene er generelt fornøyd med undervisningen, og synes den er engasjerende. Nesten 

alle oppgir at de er «Helt enige» om at de anbefalte forkunnskapene passer i forhold til 

pensum, og at undervisningen dekket kursets innhold godt. Til spørsmålet om undervisningen 

har vært strukturert, så varierer svarene, noen er helt enige, mens andre er helt uenige. 

Studentene synes heller ikke at pensumslitteraturen samsvarer godt med emnets innhold og 

mål. Når det kommer til antall forelesningstimer, er de fleste enige i at de er i riktig mengde. 

De fleste mener også at arbeidsmengden i emnet har vært passe. Det kom en kommentar:           

1) pensum må bli klarere, Anderson er veldig fokusert på mekanikk og fysikk, og lite 

relevant. Bedre struktur på forelesningene, foreleserne bør undervise ”på lik måte”, alle bør 

legge opp i Fronter om denne kanalen skal brukes. 

 

Studentene er uenige i at det er lærerikt å lese pensum, men er derimot enige i at 

forelesningen har vært spennende. De synes ikke innleveringsoppgave har tatt for lang tid. 

Når det gjelder læringsmiljøet er tre studenter litt enige i at det er lagt til rette for samarbeid 

mellom studentene, mot tre er helt uenige i det. Svar på om de synes samarbeidet har fungert 

godt spriker mye, utvalget er for lite til å få en eventuell retning. De er også delt enige/uenige 

i at det er klart hvem de kan spørre dersom de lurer på noe, og at det er lett å stille faglige 

spørsmål. Dette kan kanskje komme av at det er så mange lærere på emnet.  

I evalueringen av feltøvelsene er de fleste studentene positive, og mener at disse fungerte bra. 

Alle svarer at øvelsene gjør at de forstår innholdet i emnet bedre. To studenter er «helt enig» i 



at antall timer i gruppeøvelser er passe, mens 3 er uenige i dette. Det kom flere kommentarer 

til hvordan forbedre feltøvelsene: 1) feltøvelsene burde avholdes på et tidligere tidspunkt, og 

de kunne ha vært betre strukturert og lagt opp mer effektivt over færre dager, 2) feltøvelsen 

burde samles på færre dager, heller lengre få dager enn mange korte, kanskje tre dager.  

Studentene er helt likt delt i spørsmålet om de synes gruppeøvelsen fungerer, både enige og 

uenige. De fleste mener gruppeøvelsen gjør at de forstår stoffet bedre, og at antall 

gruppeøvelser er OK. Kommentarer til hvordan forbedre gruppeøvelsene: 1) en 

oppgaveinnlevering hver uke, oppgave som er relevant til pensum og som er typisk en 

eksamensoppgave, 2) hadde vært fint med tenke og gruble oppgaver som løses med 

veiledning av gruppelærer, til nå har oppgave vært enkle og det er derfor ikke nødvendig å 

komme på gruppeøvelsene. 

Studentene er delt i om de er enige/uenige i om vurderingsformene gir de anledning til å vise 

det de kan. De synes ikke det er for mye faglig vurdering i emnet.  

En avsluttende kommentar til slutt: 1) svært bra forelesninger og øvelser hele veien, alle 

forelesere veldig gode til å lære bort og gjøre stoffet godt forståelig. men beskjeder, struktur, 

bruk av fronter/web til info, info om eksamen osv ekstremt dårlig/nesten fraværende.  

 

3. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

Emnet har ikke vært  periodisk emneevaluert tidligere.  

Den vesentlige endringene som er gjort de siste år er innføring og bruk av fronter. Dette fungere 

som evalueringen viste, ikke tilfredsstillende. Årsaken til det er primært at det er mange forelesere 

og noen bruker ikke fronter i det hele tatt.  

Det er også gjort endringer i pensumlitteraturen. Dette har ikke slått ut i endringer av innhold i 

forelesningene. Planen er å få mer kvantifisert prosessforståelse og da må det inn litteratur med 

mer fysikk/mekanikk. Dette ble i evalueringen kritisert av noen av studentene. Imidlertid er dette 

en ønsket retning fra oss slik at vi heller må arbeid med at forelesningene tilpasses noe bedre 

læreboka.  

 

4. Forslag til forbedringer.  

1. Informasjonskanalen må bli bedre. Det må brukes flere kanaler samtidig, både hjemmesiden, e-

mail og fronter. 

3. Alle lærerne må bruke fronter. 

2. Vi må se på pensumlitteraturen en gang til. Det har vært litt vanskelig å finne dekkende 

lærebøker. 

 

Blindern, august 2012 

 

Jon Ove Hagen 

emneansvarlig 


