
 
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

Institutt for geologi 

Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, Norge, Telefon (+47) 77 64 44 64, Telefax (+47) 77 64 56 00 

Steffen Bergh, Professor, e-post: Steffen.Bergh@ig.uit.no 

 

 

 

 

                                                       
Institutt for geofag 

Universitetet i Oslo 

v/undervisningsleder Bernd Etzelmüller 

Postboks 1047, Blindern 

0316 Oslo                                                                                                      Tromsø 04.09.08 

 

 

RAPPORT FRA TILSYNSSENSOR VÅR 2008 

 

Undertegnede er oppnevnt som tilsynssensor ved Universitetet i Oslo med ansvar for følgende 

kurs som ble avholdt i vårsemesteret 2008:  

 

GEL 2140 – Geofysikk og global tektonikk 

GEL 2150 – Felt og metodekurs i geologi og geofysikk 

GEO 4850 – Videregående strukturgeologi 

 

Som kjent skal tilsynssensor 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.  

 

For vårsemesteret har jeg innhentet opplysninger om de tre aktuelle kursene på nettsidene og via 

Class Fronter, samt mottatt rapport om gjennomføringen av kursene GEL 2150 og GEG 4850 fra 

faglærer. Jeg har ikke mottatt noen konkret informasjon fra fagansvarlig for kurset GEL 2140.  

 

GEL 2140 – Geofysikk og global tektonikk   

Kurset gir innføring i grunnleggende geofysiske metoder som seismologi og seismikk, gravimetri 

og magnetometri. Andre del omhandler platetektonikk, med spesiell vekt på plategrenser og 

storskala deformasjonsprosessene som foregår der. Det teoretiskske stoffet etterfølges av 

praktiske øvelser i bl.a. seismologi, refleksjonsseismikk og geofysisk modellering. Evalueringen 

utføres på bakgrunn av obligatoriske, skriftlige oppgaver som teller ca. 30 %, samt en 

avsluttende, skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca. 70 %. Begge eksamensdelene må bestås. 

Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av eksamensdelene.  

Nettsidene gir en oversiktlig informasjon om fagets innhold, omfang og vurdering, men jeg 

savner en konkret undervisningsplan. Kursets innhold er viktig og relevant for geologistudenter 

på bachelor nivå, og spesielt anvendelig er etter mitt skjønn analysen og tolkningen av 

jordskjelvdata. Når det gjelder pensum og tematisk innhold, er det desidert størst fokus på 

geofysiske metoder og relativt lite om global tektonikk. Innholdet bør derfor koordineres 
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nærmere med undervisningen i andre kurs i for eksempel tektonikk, anvendt geofysikk og 

grunnleggende seismisk tolkning. Jeg stiller også spørsmål ved hvor stort utbytte studenter på 

begynnernivå vil ha av å anvende geofysiske metoder på tektoniske problemstillinger uten å ha 

kunnskap om prosessrelatert tektonikk (jfr. kurset GEG 4840).      

 

Jeg har ikke evaluert eksamensformen og oppnådde eksamensresultater for dette kurset, men 

antar at kurset er gjennomført uten at det har skjedd noen endringer i undervisningsopplegget i 

forhold til det som er skissert på nettsidene.  

 

GEL 2150 – Felt og metodekurs i geologi og geofysikk 

I følge studieplanen på nettsidene, er dette et ”felt- og metodekurs som tar utgangspunkt i 

geofysisk innsamlete data til å tolke geologiske/geofysiske grenser, strukturer, topografi etc. 

Modelleksempler sammenliknes med virkelige geologiske eksempler. Innsamling av geofysiske 

data, geologiske kartleggingsmetoder, oppgaveløsning og rapportering står sentralt. Det inngår en 

feltdel med introduksjon; generell kartlegging og geofysisk datainnsamling. Spesielle feltmetoder 

innen sedimentologi /stratigrafi, geofysiske metoder, strukturgeologi/tektonikk og 

mineralogi/petrologi vil bli gjennomgått”. Evalueringen baseres på fire innleverte feltrapporter 

som vurderes med bestått/ikke bestått. Alle feltrapportene må være bestått for at emnet skal bli 

godkjent. 

Min vurdering av innhold og gjennomføring av dette kurset er basert på nettsideinformasjon og 

kommentarer fra faglærer. Kurset, som ble overtatt av ny ansvarlig leder fra vårsemesteret 2008, 

inneholder to deler: a) Et geofysikkk feltkurs som består av et par forelesninger og 1 dag 

feltarbeid hvor studentene skal samle inn gravimetriske og magnetiske data over en mafisk 

intrusiv bergart i Oslofeltet. b) Geologisk feltkurs (5 dager) som starter med 4-6 timers 

forberedende forelesninger i mai og en feltdel i juni hvor studentene skal kartlegge berggrunnen 

og skaffe til veie geologiske og geofysiske data.   

 

Faglærer har noen viktige innvendinger til årets faglige opplegg. En kommentar er at det har vært 

vanskelig å få geofysikklærerne involvert i undervisningen, samt at manglende respons fra andre 

geofagmiljø vanskeliggjorde undervisningen. Årets opplegg for den geologiske feltdelen var 

annerledes enn tidligere. Det skyldtes at faglærer, etter å ha testet studentenes forkunnskaper, 

raskt forsto at de færreste hadde erfaring med å beskrive og tolke geologiske kart. Av den grunn 

har faglærer måttet gi ukentlig forelesninger (2 timer) over temaer som vanligvis inngår i 

kartlæredelen av grunnkurset i geologi ved andre universiteter. Dette har vært frivillig. I tillegg 

har det blitt gjennomført 2 halve dager i felt hvor studentene har fått erfaring med å beskrive 

henholdsvis (1) umetamorfe sedimentære bergarter og intrusiver (på Hovedøya) og (2) 

høymetamorfe prekambriske gneisser (Østmarka). Selve feltkart leggingen fant i år sted omkring 

Nevlunghavn i Vestfold, et område som er godt egnet for kursets innhold og problemstillinger. 

Gjennomføringen av feltkurset gikk i følge faglærer greit, og det var 9 studenter som tok kurset. 

Alle ni leverte rapporten i tide og fikk denne godkjent (bestått).  

 
Etter min vurdering er faglig integrert feltundervisning særdeles viktig i opplæringen på bachelor 

nivå. Det er derfor viktig å bruke flere innfallsvinkler for anvendte metoder, både stratigrafiske, 

sedimentologiske og kvartærgeologiske metoder i tillegg til de strukturelle. Det er også 

beklagelig å registrere at grunnkunnskaper i geologisk kartlære er en mangelvare blant studenter 

på dette nivået. Undertegnede støtter således fullt ut faglærers og studentenes eget ønske om at 
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antall dager i felt blir utvidet slik at de får mer erfaring med ulike bergarter og problemstillinger 

enn hva tilfellet er i dag. Dette nødvendiggjør uasnett en bedre samkjøring mellom innledende 

teoretiske kurs som inneholder geologisk kartlære (f.eks. kursene GEO 1010 og GEG 1240) og 

de etterfølgende praktiske feltkurs.  

 

GEL4850 – VIDEREGÅENDE STRUKTURGEOLOGI 

Emnet behandler temaer som strain, kvantitativ strainanalyse, kløv og kløvutvikling, kinematiske 

indikatorer og deres anvendelse. Videre vil utvikling av skjærsoner og deres karakteristika bli 

behandlet samt strukturanalyse av polydeformerte områder. Studentene skal beskrive og tolke 

duktile deformasjonsstrukturer dannet under ulike temperatur- og trykkregimer. Evalueringen av 

studentene skjer ved avsluttende muntlig eksamen som teller 100 %. 

Undervisningen ble i år gjennomført som ukentlige forelesninger og øvelser i gjennom hele 

semesteret. I tiden 20-29. april ble det gjennomført en ekskursjon til Korsika. 3 studenter fulgte 

undervisningen i første del av semesteret, men kun 2 studenter deltok på ekskursjonen til Korsika 

og var kvalifisert til å gå opp til avsluttende muntlig eksamen 6. juni. Begge studentene fikk C. 

Nettsidene for dette kurset gir lite informasjon om kursets konkrete faglige innhold, praktiske 

øvelser og eventuelle ekskursjoner (i år til Korsika). Det bør også opplyses om krav til 

godkjenning av ekskursjonsrapport og eventuelle obligatoriske øvelser før tilgang til endelig 

muntlig eksamen. Dette er opplysninger som bør tas med i en ny og oppdatert versjon av kursets 

nettsider. Når det gjelder kursets faglige innhold tolker jeg beskrivelsen av kurset slik at man bare 

omhandler den duktil deformasjon og dypskorpeprosesser, og at sprø deformasjon ikke inngår i 

tema for dette kurset.   

Til slutt vil jeg påpeke at det på nettsidene for de tre overnevnte kursene oppgis hvor mye de 

overlapper med andre kurs på 100-nivå (f.eks. G180, G190, G223), men ingen 100-nivå kurs fins 

blant de 90 studieemnene som er listet under emner i geologi, geografi og geofysikk. 

 
 
Med vennlig hilsen 

 

 

Steffen Bergh, tilsynssensor 

 

 

 


