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Undertegnede er oppnevnt som tilsynssensor ved Det Matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet, Universitetet i Oslo der jeg blant annet skal føre tilsyn med fire emner som ble gitt 

høsten 2012. Disse er:  

GEO 3710 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 

GEO 4140 – Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 

GEO 4220 – Depositional environments and biostratigraphy (10 studiepoeng) 

GEO 9220 – Depositional Environments and Stratigraphy (10 studiepoeng)    

Jeg har evaluert ovenstående emner. Denne rapporten er basert på den informasjonen som er 

lagt ut på nettsidene til Institutt for Geofag samt beste og dårligste eksamensbesvarelse for de 

enkelte emnene.  

 

GEO3710 

Under kursbeskrivelsen står det at undervisningen er basert på forelesninger, kollokvier og 

øvelser tilsvarende 6 timer undervisning pr uke. I timeoversikten er det derimot kun oppført to 

timer forelesninger pr uke i 11 uker, til sammen 22 timer. Det er tilsynelatende ikke gitt 

kollokvier eller øvelser som i henhold til kursbeskrivelsen skulle ha utgjort 4 timer pr uke. 

Uoverensstemmelsen mellom kursbeskrivelse og forelesningsoversikt må rettes opp slik at det 

blir overensstemmelse mellom disse.  

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 %.  

Bokstavkarakterer A-F.  

Eksamenssettet består av 3 oppgaver hvorav oppgave 1 er i 5 delspørsmål. Det er ikke angitt 

hvor mye hver oppgave skal telle i karaktersammendraget, og derfor må man gå ut fra at hvert 

hovedspørsmål teller like mye. Oppgave 1 omfatter generelle sentrale temaer mens de to siste 

delspørsmålene går spesifikt inn på to forskjellige fossiler som er kjent fra henholdsvis 

ediacarafaunaen og fra Burgess shale. Oppgave 2 tar for seg utviklingen av fjær basert på 

fossilmateriale fra to sentrale lokaliteter. I oppgave 3 skal studentene sammenlikne 

tafonomien mellom to godt kjente fossillokaliteter.  

47 kandidater hadde fremstilt seg for eksamen. Av disse besto 46 mens en strøk. Ser man på 

karakterfordelingen er det en klar skjevhet med forbausende mange gode karakterer. Enten 

har mange av kandidatene vært svært gode, spørsmålene for enkle eller sensuren har vært for 

mild.  

 

 

 



GEO4140 

Undervisningen har bestått av to timer forelesninger pr uke i 15 uker. I kursbeskrivelsen står 

det at det skal være 4 timer øvelser pr uke, men timeoversikten er det i begynnelsen av kurset 

to timer pr uke og på slutten øker dette til 5 timer pr uke slik at totalt blir 39 øvelsestimer. Det 

blir derved 21 færre øvelsestimer enn hva man skulle kunne forvente ut fra kursbeskrivelsen. 

Uoverensstemmelsen mellom antall øvelsestimer i kursbeskrivelsen og det faktisk gitte antall 

må rettes opp.  

Ved karakterfastsettelsen teller hjemmeeksamen teller 30 % og avsluttende skriftlig eksamen 

(3 t) teller 70 %.  

Bokstavkarakterer A-F.  

Eksamenssettet består av fire oppgaver der oppgave 1 består av to delspørsmål, oppgave 2 av 

tre delspørsmål, oppgave 3 av et hovedspørsmål og oppgave 4 av 5 delspørsmål. Spørsmål 1 

er innen temaet stratigrafi og tar for seg spørsmål om eutrofiering av kystområder og 

variasjoner i konsentrasjon av metaller og metaller i en sedimentær lagrekke. Spørsmål 2 er 

innen kronologi og tar for seg metoder for direkte og indirekte aldersdatering av unge 

sedimentære avleiringer, kronologisk fordeling av PCBer og PAHer i sedimentasjons-

bassengene i indre Oslofjord samt omleiring av eldre forurensinger. Oppgave 3 tar for seg 

pockmarks i indre Oslofjord sammenliknet med andre lokasjoner. I oppgave 4 skal 

kandidatene gi korte svar på 5 vidt forskjellige temaer.  

4 kandidater hadde fremstilt seg til eksamen og alle besto. Halvparten fikk karakteren B mens 

de andre fikk C. Dette er en karakterfordeling som virker sannsynlig.  

 

GEO4220 

Forelesninger og seminarer utgjør 4 timer pr uke i 15 uker, til sammen 60 timer. Øvelser 

utgjør to timer pr uke i 15 uker, til sammen 30 timer. Det er også to dager feltundervisning. 

Det kreves rapport for øvelser og ekskursjoner. I kursbeskrivelsen står det at det er 8 timer 

undervisning pr uke, men ifølge timeoversikten er det kun gitt 6 timer. Denne 

uoverensstemmelsen mellom kursbeskrivelse og timeoversikt må rettes opp.  

Midt i semesteret blir det holdt en eksamen som teller 30 % mens avsluttende skriftlig 

eksamen (3 t) teller 70 %.  

Bokstavkarakterer A-F.  

Eksamenssettet datert 04.10.2012 består av 6 hovedspørsmål hvorav alle teller like mye. I 

oppgave 1 er det vist et utsnitt av en brønnlogg fra Nordsjøen, og på grunnlag av denne skal 

studentene tolke avleiringsmiljøet. I oppgave 2 skal kandidatene forklare hva som 

karakteriserer en “underfilled lake”. Oppgave 3 tar for seg lesiden av eoliske dyner. Oppgave 

4 er todelt der første delspørsmålet tar for seg relasjonen mellom havnivåforandringer og 

akkumulasjon av fossiler og deres oppbevaring mens det andre spørsmålet tar for seg 

biostratigrafiske prinsipper ved havnivåvariasjoner. Oppgave 5 omhandler palynologi og 



deres stratigrafiske betydning. Oppgave 6 tar for seg 5 forskjellige grupper av mikrofossiler 

der kandidatene skal beskrive de viktigste morfologiske karakterene og økologien innen disse 

gruppene.  

Eksamenssettet datert 06.12.2012 består av 3 hovedspørsmål der hvert spørsmål teller 33 1/3 

% ved karakterfastsettelsen. Oppgave 1 tar for seg turbidittavsetninger og består av 4 

delspørsmål. Oppgave 4 omhandler palynofacies og består av 4 delspørsmål. Oppgave 3 

består av 5 spørsmål fra vidt forskjellige deler av pensum.  

26 kandidater hadde fremstilt seg for eksamen hvorav 24 besto og to strøk. Karaktersettingen 

virker helt tilforlatelig på grunnlag av en statistisk fordeling av karakterene. 

  

GEO9220 

GEO9220 og GEO4220 har identiske eksamenssett. Det er også et overlapp på 10 

studiepoeng mellom disse kursene. Det er derfor forbausende å se at kursbeskrivelsen for 

disse to kursene avviker fra hverandre. Hvis undervisningen er identisk, vil jeg anbefale at 

kursbeskrivelsene for de to kursene like.  

En student hadde fremstilt seg for eksamen, og denne ble evaluert med bestått/ikke bestått. 

Kandidaten bestod eksamen.  

 

 

Konklusjon 

Undervisningen i GEO3710 later til å ha vært noe mangelfull da jeg på grunnlag av 

timeoversikten ikke kan se at det har vært gitt kollokvier eller øvelser i dette kurset. Jeg vil 

også sterkt anbefale at det blir gitt noen dager med feltundervisning basert på utvalgte 

lokaliteter i Oslofeltet. På denne måten vil kandidatene kunne få et innblikk i utviklingen av 

marine flora- og faunasamfunn fra kambrium til silur.  

Bortsett fra mine kommentarer til undervisningen i GEO3710, vil jeg betegne 

undervisningsopplegget som godt med en god blanding av teori og praktiske øvelser. 

Eksamensoppgavene dekker emnene på en god måte og synes å ha en adekvat 

vanskelighetsgrad.  

Informasjonen på instituttets nettsider angående emnebeskrivelse, læringskrav, krav til 

opptak, forkunnskaper, undervisningsform og mengde samt vurdering og eksamen er fremstilt 

på en klar og oversiktlig måte. Det er imidlertid viktig at det blir samsvar mellom de angitte 

undervisningstimer i kursbeskrivelsen og det faktiske antall slik dette fremgår av 

timeoversiktene.   



Det er viktig at faglærerne gir informasjon om pensum til tilsynssensorene da det ellers kan 

være forbundet med visse vanskeligheter å gi en korrekt vurdering av undervisningen og 

karakternivået.  

 

 

Tromsø, 03.04.2013 

 

Nils-Martin Hanken 

 

 

 

 

    

              


