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Bakgrunn 
Undertegnede er oppnevnt som tilsynssensor for matematisk-naturvitenskapelig 

fakultet, Universitietet i Oslo, for perioden vår 2009 t.o.m. høst 2010. Jeg skal føre 

tilsyn for emnene GEO 4011, GEO 4012, GEO 4840, GEO 4850, GEL 2130, 

GEL2140, GEL 2150.  

 

 

Denne rapporten omfatter emner undervist i vårsemesteret 2009, og er basert på 

informasjon på instituttets nettsider og beste/dårligste besvarelse for GEL 2140, som 

hadde skriftlig eksamen. For de andre emnene var eksamensformen muntlig. For GEO 

4840 ble 2 besvarelser av obligatoriske, karaktergivende oppgaver tilsendt fra 

faglærer. Emnene omfattet av denne rapporten er: 

 

GEL 2140 – Geofysikk og global tektonikk 

GEL 2150 – Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk 

GEO 4840 – Tektonikk 

GEO 4850 – Advanced structural geology 

 

 

For alle kurs er emnebeskrivelse, undervisningsmål, krav til opptak, 

undervisningsform og -mengde, eksamensform samt kontaktinformasjon m.h.p. 

kursleder etc. ryddig utlagt på instituttets nettsider. 

 

 

Vurdering av kurs; innhold, eksamen, studentprestasjoner og vurdering av 

studentprestasjoner 
 

GEL 2140 – Geofysikk og global tektonikk 

Kurset er todelt, og gir en innføring i geofysiske metoder, samt i platetektonikk og 

storskala deformasjonsprosesser. Målet er å vise hvordan geofysiske målinger kan gi 

informasjon om prosesser i jordens indre, og hvordan jordskjelv, vulkaner og formen 

på hav og kontinenter kan relateres til bevegelse av tektoniske plater. 

 

Undervisningen består av 4 timer forelesning og 2 timer øvelser pr. uke i 15 uker. 

 



Vurderingen skjer gjennom obligatoriske, skriftlige oppgaver (hjemme-eksamener) 

som teller til sammen 30%, og en skriftlig eksamen som teller 70%.  Begge må bestås 

for at ståkarakter kan kunne gis.  

 

19 kandidater møtte til eksamen. Karakterene fordelte seg som følger:  

A: 2., B: 3, C: 7., D: 5., E: 0, F: 2.  Gjennomsnittskarakter er dermed C. 

 

Eksamensoppgavene synes å reflektere kursets hovedtema godt, og undertegnede er 

enig i bedømmelsen av beste og dårligste oppgave.   

 

GEO 2150 Felt-og metodekurs i geologi og geofysikk 

Kurset gir en innføring i innsamling og bearbeiding av geologiske og geofysiske data. 

Det blir lagt vekt på integrering av forskjellige datatyper. Feltmetodikk innenfor 

sedimentologi, strukturgeologi og tektonikk og mineralogi/petrologi blir gjennomgått, 

sammen med en gjennomgang av generell kartlegging og innsamling av geologiske 

og geofysiske data. Undervisningen består av 4 timer forelesninger/øvelser i uka fra 

Januar til Mai. Kurset inneholdt i alt 8 øvelser samt et feltkurs/ekskursjon. 

Vurderingen skjer på grunnlag av obligatorisk innlevert feltrapport. Karakter 

bestått/ikke bestått. Faglærer opplyser at øvelser også blir obligatoriske fra neste år. 

10 studenter deltok i og besto kurset.  

 

GEO 4840 Tektonikk 

Kurset søker å gi systematisk oversikt over tektoniske prosesser i kontinentale rifter, 

oseanske spredningssentre, transformforkastninger, subduksjonssoner og fjellkjeder. 

Tektoniske prosessers betydning for deformasjon, metamorfose, samt magma- og 

bassengdannelse blir spesielt belyst. Kurset gis i form av 2 timer forelesning og 2 

timer seminar/øvelser pr. uke.  Kurset inneholder i tillegg 10 dager med ekskursjon og 

feltkurs. I 2009 ble feltkurs arrangert på Korsika, i samarbeid med GEO 4850. 

Innlevering av semesteroppgave, presentert som seminar, samt rapport fra 

ekskursjon/feltkurs er obligatoriske. Semesteroppgaven og presentasjonen av denne er 

karaktergivende.    

Kursets pensumliste bedømmes som relevant og oppdatert i forhold til kursets 

tema. Deler av pensum representerer forskningsfronten innenfor sentrale temaer i 

kurset. Ettersom kurset har muntlig eksamen er det ikke mulig å bedømme 

eksamensbesvarelser i forhold til oppgaver, eller oppgavenes relevans i forhold til 

kursets pensum. Det er foretatt vurdering av karakter på to semesteroppgaver, vurdert 

til henholdsvis A og C tilsendt fra faglærer. Karaktergiving vurderes å være innenfor 

rammene satt av fakultetet.  

 5 studenter var oppmeldt til eksamen, alle møtte. Studenter møtte til eksamen. 

Karakterene fordelte seg som følger: A: 2, B: 2., C: 1. Gjennomsnittskarakter er 

dermed B. 

  

GEO 4850 – Advanced structural geology 

Kurset fokuserer på metamorfe tektonitter, og på å gjøre studenten i stand til å 

analysere disse. Kurset gir en oversikt over strainanalyse, kløvdannelse og 

kinematiske indikatorer is skjærsoner og forkastninger. Undervisningen skjer i form 

av 3 timer forelesning og 2 timer øvelse pr. uke de siste ukene av vårsemesteret. 6 

dagers feltkurs avholdes før kursets avslutning. Obligatoriske hjemmeoppgaver må 

godkjennes og en feltrapport leveres før eksamen. 

Kursets pensumliste bedømmes som relevant og oppdatert i forhold til kursets tema.  



Pensum og tema er knyttet direkte til metodikk og førsteordens tolkninger som er 

sentrale i strukturgeologi. 

Eksamen er muntlig og teller 100%. Eksamensformen gir derfor ikke mulighet til 

uavhengig vurdering av oppgavene i forhold til pensum, eller kandidatenes 

prestasjoner i forhold til oppgavene. Faglærer opplyser at obligatoriske oppgaver vil 

være karaktergivende fra 2010.  

 

7 studenter var oppmeldt til eksamen. Alle møtte. 

Karakterene fordelte seg som følger: A: 0, B:2., C:2., D: 3. 

Gjennomsnittskarakteren blir dermed C. 

 

 

 

Totalvurdering 

De vurderte kursene synes å holde en jevnt over meget god faglig standard, med 

innhold som er godt tilpasset nivået kursene undervises på og programmene de 

undervises under. 

Tematisk er de godt definert. Karaktersetting synes å følge kriteriene fakultetet legger 

til grunn, basert på det materialet som har vært tilsendt fra faglærerne. To av de fire 

kursene vurdert her hadde muntlig eksamen. Vurdering av eksamensoppgaver i 

forhold til kursets tema, eller vurdering av studentenes prestasjoner i forhold til 

eksamensoppgavene kunne derfor ikke gis for disse kursene.   
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