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RAPPORT FRA TILSYNSSENSOR HØST 2007 

 

Undertegnede har inngått avtale med Universitetet i Oslo om å være tilsynssensor for følgende 

kurs som ble avholdt i høstsemesteret 2007:  

GEG1240 - Kart og geodata 

GEL2130 - Strukturgeologi 

 

På et møte ved Institutt for geofag i Oslo den 9.nov 2007 ble generelle forhold omkring 

tilsynssensorordningen diskutert. Det ble da vedtatt at tilsynssensor skal ivareta alle sider av et 

emnes vurderingsopplegg som har relevans for emnets kvalitet og karakterresultat. Tilsynssensor 

skal blant annet innhente opplysninger om emnet ved semesterstart (nettbasert) og påse at det 

gjennomføres i tråd med fagplanen, vurdere emnets innhold og omfang, eksamensform, 

oppgavevurdering, karakterresultater og nivå, samt vurdere eventuelt avvik fra fagplanen.  

Denne rapporten bygger på min vurdering av overnevnte forhold og informasjon om 

undervisning, pensum karakterresultater og eksamensbesvarelser fra faglærerne i de to aktuelle 

kursene, Geir Moholdt (GEG1240) og Dani Schmid (GEL2130).    

 

GEG 1240 – Kart og geodata   

Kurset gir en innføring i kartografi, fjernanalyse (flybilde) og geografisk informasjons- 

behandling. Det blir lagt vekt på praktiske øvelser i bl.a. flybildetolkning, geomorfologisk- og 

geologisk temakartlegging og ressurskartlegging. Evalueringen utføres på bakgrunn av en 

skriftlig prosjektoppgave (20 %) og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) (80 %). 

Nettsidene gir en oversiktlig og grei informasjon om fagets innhold, form og undervisningsplan, 

og ved en egen link til det aktuelle årskull oppdateres denne informasjonen fortløpende. Det er 

også lagt ut forelesninger og annen oppdatert informasjon om emnet på Classfronter med linker 

til web-ressurser som er nytting for kurset.  

 

Undertegnede har evaluert eksamensform og resultater basert på informasjon om tema for 

prosjektoppgaven (20 %) og avsluttende skriftlig prøve. I prosjektoppgavene fikk studentene 

velge mellom 4 prosjekter som alle var knyttet opp mot  problemstillinger i Oslo-området, bl.a. 

sammenheng mellom bonitet, berggrunn og løsmasser, effekten av kraftlinjetraseer, støysoner, og 

egendefinert prosjekt. Min vurdering av en tilsendt prosjektbesvarelse (beste resultat) er at 
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studenten har tilegnet seg gode teoretiske kunnskaper og behersker metodene til å løse det 

aktuelle problemet. Min oppfatning er således lik hovedlærerens, at prosjektoppgavene ble 

gjennomført med god kvalitet. Et pluss er det også at prosjektoppgaven kunne utføres individuelt 

eller i grupper, og at studentene måtte fremlegge resultatene muntlig, noe som generelt burde 

styrke læringsutbyttet. Av de 16 studentene som gjennomførte kurset og avla skriftlig eksamen 

fikk alle bestått. Karakterfordelingen ble bedre enn normalfordelingen, bl.a. fikk 8 studenter (50 

%) A eller B, mens en student fikk sluttkarakteren E. Det gode resultatet påpekes også av 

hovedlærer som vesentlig bedre enn fjorårets kull som hadde en omvendt karakterfordeling.  

 

Jeg anbefaler at prosjektoppgavene (samt eksamensspørsmål) kanskje utformes mer med hensikt 

å løse konkrete geologiske problemstillinger, f.eks. å vurdere sammenhengen mellom berggrunn 

og landskapsformer, svakhetssoner, forkastninger/skrenter, type løsmasser, etc. Men kanskje har 

ikke studentene god nok geologisk bakgrunn på dette nivået. De avsluttende skriftlige eksamens- 

oppgavene, som dekker fire sentrale deler av pensum, kan også, med noen unntak, reduseres i 

omfang og gjøres mer fordypende, jfr. høstens eksamensoppgaver som var av typen som krever 

korte og konsise svar. Det er også noe overlapp i øvelser angående kartdata i dette kurset og 

kurset GEO1010 Naturgeografi.  

 

Min konklusjon er at emnet GEG 1240 er blitt undervist av dyktig foreleser og kursansvarlig helt 

i tråd med de faglige mål som er lagt for kurset.   

 

GEL2130 – Strukturgeologi 

Dette emnet er et introduksjonskurs i strukturgeologi som skal gi en innføring og oversikt over de 

viktigste strukturer dannet ved sprø og duktil bergartsdeformasjon, strukturgeologisk analyse og 

bergarters mekaniske egenskaper. Det fokuseres også på deformasjonsmekanismer som virker 

under ulike betingelser når trykk, spenninger, deformasjonshastighet, temperatur og fluidinnhold 

varierer. Øvelsene fokuserer på metoder og teknikker for kvalitativ og kvantitativ forståelse og 

presentasjon av strukturgeologiske data, herunder analyse av geologiske kart. Som evaluerings- 

grunnlag benyttes skriftlig eksamen i midten av semesteret (teller 30 %), og avsluttende skriftlig 

eksamen (3 timer) som teller 70 %.  

Tilsynssensor har fått all nødvendig informasjon fra faglærer både om kursets innhold og 

omfang, og også tilsendt eksamensoppgaver (for avsluttende eksamen) og resultater av både 

midt-termin og den avsluttende eksamen. Men verken undervisningsplan eller pensumoversikt er 

tilgjengelig på nettsidene. Resultatene av deleksamenen (30 %) er enten meget gode (A) eller 

dårlige (E), mens det er få med gjennomsnittskarakter (B-D), dvs. et avvik fra antatt 

normalfordeling. Dette tolker jeg som at studentene enten har forstått det faglige innholdet eller 

ikke, noe som ofte er vanlig på begynnernivå i strukturgeologi. Spørsmålene for deleksamen er 

imidlertid for mange og omfattende for kun 1 ¾ t (3 spørsmål vedrørende sentrale deler av 

pensum). Hva angår den avsluttende eksamen (3 t) er oppgavene utformet helt i tråd med 

læringsplanen for kurset. Vurderingen av besvarelsene (beste og dårligste) viser at nivået for den 

beste er meget høyt, mens dårligste kandidat fikk stryk. Statistikken for den endelig eksamen 

viser at 50 % fikk A eller B, mens 50 % var dårligere enn B, noe som stort sett samsvarer med 

resultatene fra deleksamen.  

Min samlede vurdering er at kurset GEL2130 holder meget høy standard og undervises av 

forelesere med solid strukturgeologisk kompetanse. Kurset er imidlertid omfattende og temmelig 
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avansert for begynnernivå i strukturgeologi, fordi pensum dekker både teori (geometri, 

kinematikk, strain, stress, deformasjonsmekanismer, m.m.), og øvelsesoppgaver med blant annet 

numerisk modellering og MATLAB regneprogrammer, og kun to dager feltundervisning (iflg. 

faglærer). Dette kan sikkert begrunnes i at geofagmiljøene ved UiO (og PGP) har en sterkere 

fokus på kvantitativ analyse, numerisk modellering og geofysikk, enn for eksempel en mer 

tradisjonell feltbasert forskningsprofil. Bruk av numeriske modelleringsverktøy synes jeg heller 

ikke hører hjemme i et introduksjonskurs. Twiss & Moores lærebok er etter mitt skjønn alt for 

avansert for et begynnerkurs i strukturgeologi, men dette er vel en vurdering faglærer selv har 

tatt. Uansett sliter mange studenter i strukturgeologi med å tilegne seg geometri og romfølelse, 

noe som lettest tilegnes ved feltundervisning. Jeg regner med at feltundervisning i strukturgeologi 

på begynnernivå blir ivaretatt på eget feltkurs i vårsemesteret (GEL2150?). Til slutt, en tellende 

semesteroppgave og/eller rapport fra feltundervisningen står for meg som en kanskje bedre 

evalueringsform enn to nokså like skriftlige eksamener.  

Med vennlig hilsen 

 

 

Steffen Bergh 

 

 

 


