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Kursens gång denna vårtermin blev påverkat av en av föreläsarnas längre sjukdomsperiod 

och övergång till distansundervisning i sluten av kursen. Detta gjorde att vi fick stuva om i 

kursschemat och få in en ny föreläsare på seismikdelen, samt att projektveckan, 

kursvärderingen och omtentorna blev gjort på på distans. Det lyckades likaväl att genomföra 

kursen på ett bra sätt enligt kursplanen. I år var det 11 studenter på kursen och alla har fått 

godkänd kursen. 

Kursens mål

Studenterna anser att kursens övergripande mål har uppfyllts och de har fått en bred insikt i 

olika geofysiska metoder. Kursen har fortfarande ett högt nivå, men får lite lägre poäng i 

genomsnitt jämfört med förre året. Detta gäller också momentet borrhålsloggning. Mikael 

Erlström, som har föreläst de senaste 9 år på denna del av kursen, hade inte möjlighet att 

fortsätta. Vi körde denna del av kursen på ett nytt sätt som kanske inte var lika bra som 

tidigare, vilket mest var på grund av det inte var möjligt att få in en ny föreläsare med 

samma erfarenhet som Mikael Erlström. Dock tycker nästan alla studenter att 

borrhålsloggning fortsatt skal vara en del av kursen, och att speciellt demonstrationen av 

borrhålsloggning på LTH var bra.

Kurserfarenheter

Kursen får igen generellt höga betyg av studenterna. På frågan ”Jag är överlag nöjd med 

kursen” ger studenterna kursen 4,4 av 5 möjliga. Speciellt tycker studenterna också att 

kursen har hjälpt dem utveckla sig som geologer. När det gäller återkoppling och 

kommunikation till studenterna kan vi fortfarande förbättra kursen. Det var första gång att 

lärplattformen CANVAS användas på kursen, och där finns många möjligheterna för 

återkoppling och kommunikation som vi kanske kan använde.

Omdömen om föreläsningar och föreläsarna

Studenterna tycker att föreläsarna är duktiga och ger intressanta föreläsningar. Vissa 

studenter föreslår att omstrukturera med kortare föreläsningar för att göra det lättare att ta 

till sig nytt material.

Litteratur

Kompendierna är fortsatt uppskattade av studenterna och beskrivas som välskrivna och 

pedagogiska. Litteraturen till kursen är dock ganska omfattande och en mer tydlig läsplan 

skulle hjälpa studenterna inför föreläsningar och tentor.



Kursens generella upplägg, övningar och ingående moment

Kursens struktur upplevdes som bra av studenterna, och speciellt datorövningarna 

uppskattas. Fältövningen värderas också som bra, men tiden för momentet uppleves kanske 

lite komprimerad. Övningsledarna hade i år ända mer fokus på att kommunicera 

säkerhetsprocedur i fält, och det verkar ha fungerat bra. En student föreslår kommunikation 

via radio vid moment var kommunikation är nödvändig över större avstånd. I 

projektuppgiften upplevda en del studenter lägra arbetspress. Det är dock mer upp till 

studenterna hur mycket tid dem ligger på projektet, speciellt i år eftersom vi gick över till 

distansundervisning under projektveckan. 

Sammanfattning och åtgärder

Kursen är från i år periodiserad och går näste gång under vårterminen 2022. Detta ger tid för

att undersöka olika möjligheter för att uppdatera kursen utifrån i) kurserfarenheter de 

senaste år ii) hur kursen skal ingå i utbildningen på geologi i ett långsiktigt perspektiv iii) 

vilka resurser som är tillgängliga och iv) vilka ämnen och föreläsare som skal ingå i kursen, 

och vilka dela som skal uppdateras.

På grund av omstuvning i schemat och den brist på förberedelses tid för föreläsarna det 

medförda blev vissa planerade åtgärder inte genomfört i år, och därför inkluderas de igen på 

listan nedan.

 Uppdatera datorövningar för gravimetri och magnetometri med nya 

programfunktioner.

 Under första eller andra veckan av kursen lägges in et kort moment om 

vektorberäkningar. Detta skulle kunna hjälpa studenternas förstående av 

gravimetri, magnetometri och elektromagnetism.

 Undersöka möjlighet för att använde radio till kommunikation på fältkursen.

 Bättre användning av CANVAS för återkoppling till studenterna.

 Mer tydlig läsplan till föreläsningar och inför tentor.

 Inläsningsfrågor för borrhålsloggning inkluderas inför första tentamen.
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