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Periodisk emnerapport – GEO4171 - Floods and 

landslides, Høst 2013 

1. 1. Pensum 

Kurset er nyopprettet, og erstatter GEO4170 - Landslides and debris flow og deler av 

GEO4350 - Environmental Hazards and Risk Analysis (som også er avsluttet) 

Kursinnholdet er slik oppgitt på hjemmesiden: «Extreme precipitation, flooding and 

landslides are ultimately connected and the course discusses flood processes and estimation 

methods, and physical processes that govern landslides. Special focus is on the link between 

extreme precipitation, severe flooding and landslides. The course introduces different types of 

floods (e.g. flash floods and large-scale river flooding) and their main generation processes as 

well as the underlying physics of landslide processes, including an overview of typical gravity 

mass flows (e.g. granular flows and rock avalanches, rock falls and topples). Basic concepts 

in friction, cohesion, shear strength, fluid mechanics and granular flow are applied to slope 

instability, slope failure and slide dynamics. The course further gives an introduction to 

extreme value theory and flood frequency analysis, including at-site and regional procedures 

is given. Risk and uncertainty analyses are also discussed.». 

I praksis har kurset vært delt i to like deler, skreddel og en flomdel, med risk som fellesdel. 

Pensum i skreddelen har vært veldefinert, og består i hovudsak av kapitler frå to bøker: 

 Jakob, M. and Hungr, O. (2005) "Debris-flow Hazards and Related Phenomena". 

Praxis Publishing Ltd., Berlin, Heidelberg. 

 Blasio, F.V. (2011) “Introduction to the Physics of Landslides: Lecture notes on the 

dynamics of mass wasting”. Springer Netherlands, Dordrecht. 

På flomsiden har pensum i hovudsak bestått av kompendium-stoff fra GEO4350: 

 A short introduction to extreme value theory. Kolbjørn Engeland, Department of 

Geosciences, University of Oslo, 2005.  

 Regional flood frequency analysis - a theoretical background. Lecture notes in 

Stochastic Hydrology. Lars Gottschalk and Irina Krasovskaia, Department of 

Geophysics, University of Oslo. July 2001 

 Economic Risk of Flooding - a case study for the floodplain upstream Nor in the 

Glomma River, Norway. Lars Gottschalk and Irina Krasovskaia. HYDRA-rapport nr. 

R01, NVE 1999. 

Flomdelen av pensum har fokus på ekstremanalyse, og er nokså matematisk orientert.  

Det er klare forbedringspunkt i pensum og opplegg: 

 Pensum i flomdelen bør fornyes og ha en bredere innretning, med meir vekt på 

prosesser. Slik kurset ble gitt 2013 er flomprosessene i hovudsak dekket av 

forelesningspresentasjonene. Vi har så langt ikke funnet en god lærebok på dette 

nivået.  
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 Fellesstoffet bør utvikles betre, og naturlig komme først i kurset. 

1.2. Undervisning 

Kurset har hatt tre dobbeltimer pr uke, forelesninger og øvelser, til sammen 30 dobbeltimer 

pluss et tre timers seminar i NVE. En dobbeltime forelesning i geofysikk ble gitt av Isabelle 

Lecomte og inngikk i hennes kurs i universitetspedagogikk. 

Skred-delen: Forelesninger, og fire obligatoriske innleveringer. Kristin Myhra var hjelpelærer. 

Flom-delen: Forelesninger, en obligatorisk innlevering og seminar i NVE (også relevant for 

flomdelen). 

Forbedringspunkt: 

 Totalt sett nok innleveringer, men flere øvelser i flomdelen. 

 Seminaret i NVE kom etter ønske fra studentene ved midtveisevalueringen. NVE 

(organisert av Hallvard Berg) la mye arbeid i det, og det var svært vellykket. Bør bli 

en fast del av kurset. 

 En endagsekskursjon i nærområdet bør vurderes. Leirskred og flomvern. 

1.3. Ressurser 

Instituttet er i utgangspunktet underbemannet på geohazardsiden, og kurset ble i 2013 avholdt 

uten fast ansatte lærerkrefter.  

NVE organiserte seminar uten kostnader for instituttet. 

Det bør avsettes midler til en dagsekskursjon. 

Det er viktig å ha hjelpelærer på emnet. 

1.4. Eksamen  

Tre timer skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen passer bra for kurset. 

2. Læringsutbytte 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en grei beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen. Det er mulig momentet «Flood initiated landslides» er litt 

dårlig dekket. Til gjengjeld inneholdt nok kurset i 2013 en god del om «mitigation» som ikke 

som er nevnt i læringsmålene. 

3.1 Statistikk 

10 avla eksamen (3 var falt fra tidligere, alle som fullførte kurset møtte til og gjennomførte 

eksamen). Karakterfordeling: A: 2, B: 2, C: 6, D: 0, E: 0, F: 0. 

3.2 Tilbakemeldinger 

I løpet av november 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene. Av i 

alt 13 studenter svarte 5, noe som gir en svarprosent på 39 % - 50% av de som avla eksamen. 

Svarprosenten er ikke høy og svarene fra studentene må dermed tolkes med varsomhet.  
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Studentene som deltok i undersøkelsen går på master i geosciences på studieretningene MGN 

(3), og Physical geography, Hydrology and Geomatics (2). Studentene ble spurt om 

informasjon om emnet på web. De fleste synes denne er «Veldig bra/Bra» (40/60 %) på 

emnets innhold, delt på «Veldig bra/Bra» på beskrivelse av læringsmål, og anbefalte 

forkunnskaper. Emnet benytter Fronter, og studentene synes dette fungerer bra. Når det 

gjelder kontakt mellom lærer og student er de fleste godt fornøyd med muntlig beskjeder gitt 

på for eksempel forelesninger, e-post og via Fronter. Studentene foretrekker beskjeder på e-

post og Fronter (begge 80 %). 

 

Studentene gir undervisningen gode tilbakemeldinger, der 60 % er «Helt enige» i påstandene 

om at undervisningen vart gjennomført entusiastisk, anbefalte forkunnskaper er riktige (60 % 

«Helt enige»), men svarer noe med delt på skalaen på om undervisningsmetodene og struktur 

på undervisningen er god, med hovedvekt på den positive siden. De fleste synes pensum er 

dekkende for læringsmål (60 %). Studentene er delt på om de synes antall undervisningstimer 

var passe (40 % svarer for mange / 40 % svarer akkurat passe). Majoriteten (4) synes at 

arbeidsbelastningen i emnet er passe (80 %). De fleste av studentene som svarte i 

undersøkelsen er «Helt enige» i at det var givende å lese pensum (60 %), men svarer noe mer 

delt «Helt enige/Delvis enige/Helt uenig» i at forelesningene er nyttige og interessante. De 

fleste var «Helt enige» i at bruk av Fronter i undervisningen var nyttig. Emnet har fått gode 

tilbakemeldinger på spørsmål om læringsmiljøet. De fleste er «Helt enige» i at det var 

tilrettelagt for samarbeid mellom studentene (60 %), samarbeidet mellom studentene har 

fungert bra (60 %), det er enkelt å spørre lærer faglige spørsmål (100 %), det er gode 

undervisningsrom og andre fasiliteter (60 %). Avslutningsvis er det spørsmål om emnets 

vurderingsformer, og studentene er «Helt enige/Delvis enige» i at evalueringsformen i emnet 

gir de en god sjanse til å vise hva de har lært. De synes det er enkelt å finne informasjon om 

eksamen. Tre av studentene oppgir at emnet er obligatorisk for de, mens to tar det av egen 

interesse.  

 

3.3. Emnegruppe 

Fungerer emnet godt i emnegruppen det inngår i? Ja.  

Overlappreduksjonene bør gjennomgås. (for eksempel er det 100% reduksjon mot GEO4170, 

og ingen mot GEO4350). 

Some students have taken this course (GEO4171) before the course GEO4131 Geomechanics, 

which is a recomended prerequisite. It was quite obvious that for these students, the landslide 

part (1st part of GEO4171) was more difficult to grasp because of the lack of background 

knowledge on Geomechanics. It is recommended that the GEO4131 Geomechanics course is 

moved  to the list of "Formal prerequisite knowledge" 

(http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEO4171/). 

3.4 Plassering av emne 

Er emnet riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester? Ja 

3.5 Definering av emne 

Er emnet riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper? De som har lite 

forkunnskaper i matematikk sliter med pensum slik det er i dag, og dette gir seg utslag i en 
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bimodal fordeling av resultatene i flomdelen. En nedtoning av teoridelen av 

ekstremverdianalyse til fordel for prosessforståelse og risikoanalyse vil hjelpe. 

4. Forrige evaluering 

Dette var første gang kurset ble avholdt. 

5. Forslag til forbedringer  

Tatt under enkeltavsnittene. 

 

Blindern 10.01.2014 

Nils Roar Sælthun      José Maurico Cepeda 

Foreleser og emneansvarlig     Foreleser 


