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Periodisk emnerapport – GEO1010 Naturgeografi, Høst 2012 

1. 1. Pensum 

Emnet tar for seg klima og klimasoner, noe geologi (platetektonikk, oppbyggende krefter), 

dannelsen av det fysiske naturmiljøet og til slutt en introduksjon til kart og geodata. Vi går 

gjennom ulike elementer i naturgeografien, som kyst, ørken, vannressurser, elver, breer, 

skråningsprosesser, kvartærgeologi og periglasiale områder. 

Pensum:  

Robert W. Christopherson: Geosystems. An Introduction to Physical Geography. 7th Edition, 

2008. Pearson, Prentice Hall. ISBN-10: 0-13-600598-5.).  

Leif Sørbel: Siste istid i Fennoskandia, 2006. Universitetet i Oslo. Kompendium. 

T. Sutton, O. Dassau, M. Sutton: A Gentle Introduction to GIS, 2009.  

1.2. Undervisning 

Undervisningen består av to dobbelttimer forelesning per uke, en dobbelttime øvelser per uke, 

og to (H2012; Finse og Østfold) obligatoriske ekskursjoner på tilsammen 4 dager per student. 

1.3. Ressurser 

Togbilletter t/r Oslo-Finse, opphold på Finse forskningsstasjon, buss med sjåfør to dager for 

ekskursjon til Østfold. Hjelpelærer til Finse og evt. til øvelsene. 

1.4. Eksamen  

I løpet av kurset skal det leveres to rapporter, en ekskursjonsrapport fra Finseekskursjonen og 

en prosjektoppgave over ett tema fra ekskursjonen i Østfold. Hver av disse rapportene teller 

ca. 20 % i totalvurderingen. Skriftlig avsluttende eksamen på tre timer teller ca. 60 %. Den 

avsluttende eksamen bestod høsten 2012 av fire oppgaver med deloppgaver, der en av 

oppgavene var en flervalgsoppgave (multippel choice) og korte definisjonsoppgaver. 

2. Læringsutbytte 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en  god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen.  

3. 1 Statistikk 

I alt var det 68 studenter som var meldt opp til eksamen på dette emnet høsten 2012. Av disse 

møtte 64 til eksamen. I alt 4 studenter valgte å ikke møte opp til eksamen. 

Karakterfordelingen er som følgende; 5 studenter (8 %) oppnådde A, 12 studenter (19 %) fikk 

B, 26 studenter (41 %) fikk C, 13 studenter fikk D (20 %), 5 studenter fikk E, mens 3 

studenter strøk (5 %). Det var ingen sykemeldinger eller trekk fra eksamen. En tok 

konteeksamen og bestod.  

3.2 Tilbakemeldinger 

Det ble gjennomført en studentevaluering i løpet av november 2012 der alle studentene på 

emnet ble invitert til å delta. I alt 40 studenter av 72 svarte, noe er en svarprosent på 56 %. 
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Det er flest kvinner som har svart (23 %), det er 17 menn (42 %). Aldersmessig er flesteparten 

mellom 18-20 år (68 %), og de fleste går på bachelor i geofag på studieretningen geologi og 

geofysikk (21), naturgeografi (4), annet (12).  Studentene er i starten av studiet, med 

hovedvekt på 1. semester (89 %).  

Når det gjelder informasjon om emnet på web svarer de aller fleste at den er bra eller veldig 

bra, dette gjelder for innhold, læringsmål, anbefalte og formelle kunnskaper, og 

undervisningsformer.  Studentene benytter Fronter og de fleste synes dette fungerer bra (77 

%). Studentene er delt i om de synes oppslag på emnets websider fungerer bra (53 %) eller 

dårlig (34 %). De fleste synes beskjeder via e-post fungerer bra, men aller best kommer 

muntlige beskjeder på forelesning.  De fleste studentene oppgir at de foretrekker å få 

beskjeder via Fronter (67 %) og muntlig og per e-post (begge rundt 30 %).  

Evalueringen viser at studentene synes at undervisningen har vært engasjerende (97 % helt 

eller litt enig), dekkende (55 % litt enig, 42 % helt enig), strukturert (34 % helt og 49 % litt 

enige). Pensumslitteraturen får delte tilbakemeldinger, de fleste av studentene er helt eller litt 

enige i påstanden om at den samsvarer med emnets mål og innhold (76 %), mens 18 % er litt 

uenige i dette. De aller fleste studentene er enige i at antall forlesningstimer er passe (92 %), 

og at arbeidsmengden er passe (94 %).  

 

Under arbeidsformer og utbytte av disse oppgir de fleste studentene at de er litt enig at det var 

lærerikt å lese pensum (50 %), mens andre er litt uenige i dette.  De aller fleste synes 

forelesningene er spennende og nyttige (30 % helt enig, 64 % litt enige), arbeid på 

terminalstuen har vært nyttig (74 % helt eller delvis enige), gruppearbeid (50 % helt enig). 

Studentenes vurdering av læringsmiljøet er positiv. Hovedvekten av studentene er litt enige 

eller litt uenige forholdene er lagt til 1)  rette for samarbeid mellom studentene (77 %) og 2) 

samarbeidet med andre studenter fungerer godt (83 %). De aller fleste er enige i det er helt 

klart hvem de skal spørre og det er lett å stille faglige spørsmål i undervisningen.  I emnet har 

det vært PC-lab øvelser, og alle er helt enige (37 %) eller litt enige (51 %) i at disse fungerer 

bra. På påstanden om at antall timer med PC-lab øvelser er passe er studentene mer delt og 30 

% oppgir at de er uenige i denne påstanden. Dette kommer også frem i kommentarer til 

hvordan PC-lab kan forbedres, studentene ønsker seg noe med timer i PC-labben.  

 

I emnet har det vært to ekskursjoner, en til Finse og en i Østfold regionen. Flesteparten av  

studentene oppgir at de er helt (42 %) eller litt enige (45 %) i at ekskursjonene har fungert bra. 

Den samme svaret gjelder for utbytte av ekskursjonene.  De fleste av studentene oppgir at de 

synes antall timer på ekskursjon er passe, mens 19 % er litt uenige i dette. Kommentarer fra 

10 av studentene gir spesielt tilbakemeldinger på en av ekskursjonene som kunne ha vært mer 

relevant.  Når det gjelder gruppearbeid svarer studentene gjennomgående positivt på om de 

har fungert bra, nytteverdi, antall timer.    

 

Når det gjelder emnets vurderingsformer er de fleste positive til disse, og studenten føler at de 

har en god mulighet til å vise det de har lært. De fleste synes det er lett å finne informasjon 

om eksamen. Flere av studentene synes det derimot ikke er så lett å finne informasjon om 

kontinuasjonseksamen.  Avslutningsvis kommer en kommentar om informasjonskanaler; - 

Bruk en informasjonskanal, forvirrende å holde oversikt over flere. 
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3.3. Emnegruppe 

Emnet fungerer godt i emnegruppen det inngår i. 

3.4 Plassering av emne 

Emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester. 

3.5 Definering av emne 

Emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

4. Forrige evaluering 

Det ikke kjent om emnet har blitt periodisk emenevaluert tidligere.  

5. Forslag til forbedringer  

I tillegg til ekskursjon til Finse ble en ekskursjon til Østfold gjennomført for første gang høst 

2012. Opplegget for ekskursjonen til Østfold kan forbedres noe ved neste gangs 

gjennomføring. 

 

Blindern 05.02.13 

Karianne Staalesen Lilleøren 

Foreleser og emneansvarlig 


