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GEOC07 
 
KURSVÄRDERING GEOC07, Geofysisk undersökningsmetodik, 15 
hp, vt 2018 
 

Del 1: Kursens mål 
Nedan formuleras några av kursens mål. Tänk efter i vilken omfattning Du tycker 
att respektive mål är uppfyllt för Din del. Markera i ruta vid lämplig siffra där 1 = 
Lite och 5 = Mycket. 
 

• Kunna redovisa grundläggande teoretisk kunskap om de vanligaste geofysiska 
metoderna, såväl markmetoder, flygmetoder och marina metoder som 
borrhålsmetoder.  

 
�  1 �  2 �  3  �  4 �  5 
  10% 60% 30% 
Kommentar: Kompetent och pedagogisk utlärning 
TEM hade vi kunnat haft som föreläsning 
 

 
• Ha utförliga kunskaper om olika geofysiska metoder och deras tillämpningar för 

att lösa olika geologiska problemställningar 
 
�  1 �  2 �  3 �  4 �  5 
  10 60 30 
Kommentar: 

 
• Behärska grunderna i bearbetning och tolkning av geofysiska data. 

 
�  1 �  2 �  3 �  4 �  5 
  30 50 20 
Kommentar:  
 

• Kunna självständigt planera och genomföra enklare geofysiska undersökningar 
 

�  1 �  2 �  3 �  4 �  5 
 10 20 50 20 
Kommentar: 
 

 
• Kunna självständigt presentera resultat och slutsatser från en enklare geofysisk 

undersökning i en skriftlig rapport. 
 

�  1 �  2 �  3 �  4 �  5 
  10 60 30 
Kommentar: Bra med Skryllerapport + fallstudie 

 
• Översiktligt kunna redogöra för olika borrningsmetoder och deras tillämpning 

samt geologisk borrhålsloggning. 
 

�  1 �  2 �  3 �  4 �  5 
  20 50 30 
Kommentar: 
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Del 2: Dina kurserfarenheter 
Var snäll och besvara alla påståendena genom att rita en cirkel runt det alternativ 
som bäst passar in på Din uppfattning. Svarsalternativen är numrerade 1 – 5, där 
1 betyder att Du inte alls instämmer i påståendet och 5 att Du instämmer helt 
och hållet i påståendet. 
 

1 Det finns för få möjligheter att utveckla mina 
specialintressen 

1    2    3    4    5 
20  50  30       % 

2 Lärarna på kursen motiverar studenterna att göra sitt 
bästa 

1    2    3    4    5 
            10  50 40% 

3 Arbetsbördan på kursen är alltför tung 1    2    3    4    5 
20  20  50  10  % 

4 Kursen har hjälpt mig att utvecklas som geolog 1    2    3    4    5 
                  40 60%  

5 Föreläsarna ger ofta intrycket att de inte har något 
att lära sig av studenterna 

1    2    3    4    5 
50  10  30    % 

6 Lärarna lägger ner mycket tid på att kommentera 
studenternas arbete  

1    2    3    4    5 
      20  10  30 40% 

7 Föreläsningarna på kursen är mycket intressanta 1    2    3    4    5 
            10  30 60% 

8 Ett gott minne är allt som behövs för att klara av den 
här kursen 

1    2    3    4    5 
50  40             10% 

9 Det är ofta svårt att veta vad som förväntas av mig 
på kursen 

1    2    3    4    5 
30  30  30  10   % 

10 Vi brukar få tillräckligt med tid på oss för att förstå de 
saker vi ska lära oss 

1    2    3    4    5 
            50  20 30% 

11 Lärarna på kursen försöker verkligen förstå de 
svårigheter studenterna kan ha med sina studier 

1    2    3    4    5 
            40  50 10% 

12 Lärarna på kursen ger vanligtvis värdefull feedback 
om hur det går för den enskilde studenten 

1    2    3    4    5 
      20  10  50 20% 

13 Våra föreläsare är duktiga på att förklara saker och 
ting för oss 

1    2    3    4    5 
      10  10  30 50% 

14 Kursens målsättning är tydlig 1    2    3    4    5 
            10  40 50% 

15 Lärarna jobbar hårt på att göra sina delar av kursen 
intressanta 

1    2    3    4    5 
           10  20  70% 

16 Som student på kursen känner jag mig mycket 
pressad 

1    2    3    4    5 
10  20  70% 

17 Vi studenter diskuterar ofta med våra föreläsare eller 
övningsledare om olika moment i kursen 

1    2    3    4    5 
            30  40 30% 
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18 Lärarna på kursen visar inget egentligt intresse för 
vad studenterna har att säga 

1    2    3    4    5 
70        20       10% 

19 Kursen stimulerar verkligen alla studenter att göra 
sitt bästa 

1    2    3    4    5 
            20  70 10% 

20 Litteraturen på kursen är bra 1    2    3    4    5 
            10  30 60% 

21 Lärarna på kursen klargör redan från början vad de 
förväntar sig av studenterna 

1    2    3    4    5 
            10  70 20% 

22 Arbetsvolymen på kursen är så stor att man inte 
hinner lära sig allt tillräckligt grundligt 

1    2    3    4    5 
10  40  30  20    % 

23 Jag är överlag nöjd med kursen 1    2    3    4    5 
            10  40 50% 

 

Del 3: Kursens olika moment 
 
I denna del kan Du ge synpunkter på respektive kursmoment. Konstruktiva svar, 
t ex hur något dåligt kan göras bättre, uppskattas särskilt! 
 
• Vad var bra/dåligt? 
• Varför var det bra/dåligt? 
• Var något för svårt eller för lätt? 
• Behöver tiden som schemalagts för respektive moment ökas eller kortas? 
• Hur kan ett moment göras bättre? 

Seismik 
Bra lärare (kunnig och snäll) men våra övningar blev inte mätta 

individuellt. Bra att göra det på Skrylle  

Bra föreläsning som gav väldigt mycket- det var bra pga pedagogiskt och 

Peter tog sin tid för att man skulle förstå. 

Mer tid för beräknignsexempel hade varit bra. Peter gjorde ett bra jobb 

med att förklara och föreläsa för oss.  

Bra föreläsningar och praktiska moment. 

Toppen. 

Bra. 

Bra föreläsningar, övningar och fältarbete. Intressant material, lagom 

svårighetsgrad. 

Bra föreläsningar och övningar. 
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Gravimetri 
Bra övning (intressant) med kartor. 

Bra föreläsning som gav väldigt mycket- det var bra pga pedagogiskt och 

Peter tog sin tid för att man skulle förstå. 

Övning med gravimetri var inte så givande. Den kan gärna revideras för 

att bli mer givande. 

Bra! 

Toppen. 

Bra. 

Intressant men ganska svårt. 

Bra föreläsningar och övningar. 

 

Magnetometri 
Intressant övning på datorer. 

Bra föreläsningar och övningar. Övningar gav mycket för att förstå mer om 

hur anomalierna ska tolkas. 

Intressant och bra delmoment. 

Bra! 

Toppen. 

Bra. 

Bra, ganska svårt. 

Bra föreläsningar och övningar. 

 

Geoelektrik 
Bra att göra det på Skrylle. 

Bra föreläsningar och bra övningar. 

Intressant och bra delmoment. 

Bra! Geoelektriken och EM-metoderna är svårast att förstå. Behövs 

kanske mer moment där teorin förklaras mer i praktiskt tillämpade 

situationer. 

Toppen. 

Bra. 

Intressant. 
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Fick mycket övning i detta via fältdagarna vilket är bra eftersom det är lite 

komplicerat. 

Elektromagnetiska metoder 
TEM hade varit bra att ha! Kanske bjuda någon från SKYTEM för att ge 

en föreläsning? 

Har inga direkta synpunkter, lärde mig mycket av föreläsningarna och 

övningarna. 

Intressant och bra delmoment. 

Bra!  

Bra! 

Toppen. 

Svår teori bakom. Med tid och repetition från läraren gör det enklare. 

Bra, intressant lite svårt ibland. 

Fick mycket övning i detta via fältdagarna vilket är bra eftersom det är lite 

komplicerat. 

Fältundersökningsmetodik (Föreläsning, ej fältövning) 
Bra och tydlig. 

Bra ämne att ha som föreläsning på då innan man gick ut i fält, var väldigt 

underlättande. 

Gav bra förberedelse inför fältövningen. 

Bra! 

Gav inte så mycket. Bättre att ha detta som en övning, där man får testa 

instrumenten innan man åker ut i fält. 

Toppen. 

Bra. 

Bra att ha lite koll före fält. 

Nyttig information 

Borrhålsloggning och borrningsmetodik 
Intressant ämne, kunnig lärare. Bra att verkliga loggar från Malmö 

analysera (jag har hängt den i mitt vardagsrum). 

Intressant föreläsning och bra övningar. Man lärde sig mycket om hur 

loggning går till. 

Mikael har superbra föreläsningar och övningar. Man lär sig jättemycket. 
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Bra och särskilt intressant! 

Bästa med hela kursen! 

Toppen. 

Mycket intressant. Borde lära mer av det. 

Intressant ämne. 

Bra och roliga och lärorika övningar. 

Föreläsningar om Case histories 

Det gick fort. Ta färre fall kanske. Men det var intressant. 

Bra ämne att ta upp man får en inblick i hur man gör i praktiken. 

Spännande och intressant, ger bra inblick till vad de olika metoderna 

faktiskt kan användas till. 

Missade den � 

Här skulle det passa med en gästföreläsare? 

Kändes intryckt och gav inget. 

Värdefullt och intressant. 

Bra repetition av allt vi skulle kunna. 

Fältkurs/sammanställning 
Mycket bra. Viktigt att ha tillräckligt mycket tid med det. God mat ☺... 

Bra upplägg (spec med mat på Skryllegården). Man lärde sig hur 

metoderna fungerar i fält, bra självständighet, man fick tänka till mer än att 

få allt serverat. 

Jättebra moment som var väldigt lärorik men då studenterna har väldigt 

olika förutsättningar för fältarbete tycker jag att tempot var aningen för 

högt för vissa studenter. 

Bra förutom att vi missade en dag i fält pga väder men löstes ändå på 

LTH. 

Bästa momentet under kursen. 

Det var otroligt skoj. Men kanske ett lite för stort område? Mer riktlinjer 

från läraren om var detaljmätningar skulle ha utförts. 

Bra och intressant. Man lär sig mer i praktiken än i teorin. Men teori 

behövs för att man ska förstå. 

Alltid bra med fältarbete och att arbeta med egen data. Intressant. 
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Lärorikt och roligt. Låg nära inpå tentan. Stressiga fältdagar vilket är en 

nackdel ur inlärningsperspektiv. Borde finnas ”back-up data” så att det inte 

var hela världen om gruppen inte hann vad den skulle.  

Projektuppgift 
Jätteintressant. Svårt att tolka data. Man behövde fundera extra mycket. 

Intressant uppgift, lärde mig mycket om hur man skriver till en viss läsare. 

Även det att man ska presentera det för en kund och får frågor som en 

kund kan ställa, bra sak! 

Intressant och lärorikt men lite mer ledning hade kunnat vara öka 

förståelsen hos studenterna, då vi alla är nybörjare. 

Sådär. För mycket tid gavs. Synd att projektet var påhittat. Hade varit 

bättre om vi hade en plats och fick leta efter egen information på SGU 

osv. 

Också bra! Lärde sig mycket. 

Rolig då den gav möjlighet att tillämpa kunskaper i ett sammanhang. 

Uppskattade den verkligen 

Bra och rolig. 

Bra att få träna på att samarbeta och sammanställa en rapport. Intressant. 

Roligt och lärorikt att verkligen få sitta och diskutera i grupp.  

Del 4: Allmänna frågor 

Vad är Din uppfattning om kompendierna? 

Det bästa som jag fått nånsin! 

Bra skrivna dvs lättlästa och bra. 

Mycket bra! 

Mestadels bra och välanpassade för kursen. Ibland konstiga fomuleringar 

och tillräckliga förklaringar. 

Väldigt bra. 

Riktigt bra och gav oftast svar på det man sökte. 

Läste inte, använde som uppslagsverk. 

Lärorik och användbart. 

Fantastiskt. Väldigt bra info. 

Bra sammanställning och lätta att hitta i. Verklilgen generöst att vi får dem! 
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Vad är Din uppfattning om kursens generella uppläggning? 

Bra men lite ojämnt tempo. I början var det mycket ”korvstoppning”. Sen 

blev det för lugnt mot slutet. 

Bra upplägg, man har fått ta del av många delar av geofysik. 

Mycket bra men lite för många moment. Kanske slå ihop projektarbete 

med fältkursens projekt? 

Intensiv början och lite slapp i slutet. Kanske kan struktureras om. Annars 

bra! 

Lagom med tid för varje moment. 

Bra! 

Bra fast stressigt i början. 

Väldigt bra. 

Möjligt att genomföra alla moment men det var lite ”fullt ös medvetslös” 

Det ena momentet avlöste det andra i snabb takt t.ex. dugga, fält/ projekt 

och tenta inom kort tid. Sista två veckorna var lugnare. 

Vad är Din allmänna uppfattning om föreläsningarna? Vad saknades? Vad kan 
kortas ned? 

Bra föreläsningar, duktiga pedagogiska lärare. Läraren kunde vara lite 

elak ibland, man kunde känna sig lite dum när man ställde frågor…Men 

han ville göra sitt bästa (så det blev bra till slut)!  

De var bra och informativa. 

De var bra, viss fysik på hög nivå hade kunnat hoppas över då det mest 

ledde till förvirring. 

Allt bra! 

Bra. Plus för att man visade metoderna (utrustningen) innan fält.   

Bra! 

De har varit bra. 

Innehöll allt viktigt. 

Bra föreläsare, strukturerade föreläsningar. Inget att tillägga. 

Vad är Din allmänna uppfattning om övningsuppgifterna? Vad saknades? Vad 
kan kortas ned? 

Bra övningar. Viktigt med att då tydliga svar på frågor. 
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Bra upplagda. Bra att man fick dem rättade så att man vet att man är på 

rätt spår. 

De var bra och lärorika men gravimetriövningen gav minst. 

Bra! 

Det var för kort tid under övningarna. 

Bra! Feedback man fick på uppgifterna uppskattades. 

Bra. Läraren hjälper en när man inte förstår. 

Mycket bra, lagom mängd. 

Bra övning. Hade inte förstått lika bra utan dem. 

Tycker Du att momentet med loggningsövning på LTH bör vara kvar i kursen?  

Ja � Nej � 

Kommentarer:....Vi missade den. 

Fick inte uppleva den 
En student tycker att momentet ska bort. Man behöver mer tid. Lite mastigt med 
info. 

Vad är Din uppfattning om datorövningarna? 

Bra men Surfer brukar krångla så att det hade varit bättre om läraren hade 

hjälpt oss då (instruktionerna räckte inte till). 

Bra övningar. Man fick bra inblick i hur man arbetar med respektive 

modelleringsprogram 

Bra! 

Bra! 

Lite röriga, var svårt att få grepp om vad exakt man gjorde och vad man 

skulle förstå. 

Lärorika. 

Bra och lärorik. 

Bra erfarenhet. Intressant. 

Bra och lärorik. 

 

Är det några moment, tillämpningar, aspekter som Du saknade? Något som 
kunde strykas? 

Lägg till TEM. Borra nånstans? 

Nej 

Nej! 
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Allt tillräckligt och relevant. 

Nej, är nöjd. 

Nej men mer tid har varit bra. 

Med reservation att det var mycket att göra så var alla moment 

nödvändiga. Skulle bli för mycket att lägga in mer. 

Vad tycker du om examinationsformen? 

Bra men lite repetativt. Känns som man fick samma tenta två gånger. 

Bra att ha dugga om generell teori och sedan mer bedömmande och 

större tentamen. 

Bra! 

Bra med två tentor så man kom igång i tid. 

Fler men kortare frågor till tentamen. 

Gillar upplägget med dugga och projekuppgift. Heller en uppgiftstentamen 

än salstenta. 

Gillade variationen i examinationsform. Man fick bekräftat i duggan att 

man tänkte i rätt riktning. 

Super duper bra. 

Kanske hade räckt med en tenta, men båda täcker viktiga aspekter. 

Bra! Fick alla möjliga varianter (tenta, uppsats, muntligt…) vilket är trevlig. 

 

Hade Du tillräckliga förkunskaper för kursen? Vad var svårt? 

Ja. Bra att kunna lite fysik innan! 

Tycker att jag hängde med ganska bra. 

Ja. 

Ja men geoelektrisk och EM-metoderna var svårt. 

Ja. Kursen var utmanande men inte FÖR utmanande. 

Ja. Repetion var allt som behövs. 

Ja. Gravimetri, magnetometri och EM var ganska svåra ämnen. 

Ja, men mina fysikkunskaper kanske är lite bristfälliga, men är inget stort 

problem. 

Plats för ytterligare synpunkter: 
Bo, Peter och Kim är alla väldigt bra pedagoger och geologer. 
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Du gjorde ett toppenjobb som ersättare Bosse! Fortsatt lycka till med allt 

☺ 

Bosse är en utmärkt lärare (och general). Han borde fortsätta som 

kursansvarig i geofysik. 

Bra jobbat av Bosse att hålla en så pass bra kurs utan erfarenhet!  



KURSUTVÄRDERING GEOC07, Geofysisk undersökningsmetodik, 
15 hp, vt 2018 

Kursens mål 

Studenterna anser genomgående att kursens mål har uppfyllts och man anser att de nu har 
kunskaper om olika geofysiska metoder och deras tillämpningar, att kunna bearbeta och 
tolka data och kunna presentera dessa skriftligt och muntigt. Det senare anser studenterna 
att de fått lära sig väl genom fältmomentet i Skrylle samt genom fördjupningsarbetet.    

Kurserfarenheter 

Studenterna förefaller nöjda med sina erfarenheter från kursen. Studenterna uppfattar 
arbetsbördan på kursen olika, vilket sannolikt är en kombination av att kursen faktiskt är 
krävande samt att studenternas utgångslägen är väldigt olika. Den matematiska 
kunskapsnivån är väldigt varierande hos studenterna, vilket gör att föreläsningarna kräver att 
bakomliggande matematiska resonemang ofta måste redogöras för för att studenterna ska 
kunna tillgodogöra sig av föreläsningarna om de geofysiska metoderna. Likaså har 
studenterna en varierande ambitionsnivå med sina studier.  

Omdömen om föreläsningar och föreläsarna 

Studenternas svar vittnar om att kursens upplägg, innehåll och att lärarnas insatser varit 
mycket bra.   

Studenterna anser att föreläsningarna och att föreläsarna håller hög klass, vilket framgår av 
deras höga omdömen på bl.a. frågorna ”Våra föreläsare är duktiga på att förklara saker och 
ting för oss”, ”Lärarna motiverar studenterna att göra sitt bästa”, ” Lärarna jobbar hårt på att 
göra sina delar av kursen intressanta” och ” Lärarna på kursen försöker verkligen förstå de 
svårigheter studenterna kan ha med sina studier”. Studenterna eftersöker dock att deras 
inlämningsuppgifter kommenteras i större utsträckning. Andra anser att feedbacken fungerar 
bra. 

Litteratur 

Studenterna anser att de kompendier som tagits fram är lättlästa och väldigt bra. 

Kursens generella upplägg, övningar och ingående moment 

Studenterna anser att kursen har ett högt tempo, där tempot är betydligt högre under delkurs 
1 än delkurs 2. Noteras bör att delkurs två består av ett fördjupningsarbete med avsikten att 
studenterna ska använda sina kunskaper från delkurs ett och disponera sin tid på egen 
hand. Detta är en del i att studenterna ska kunna samarbeta och producera en 
konsultrapport. Att studenterna anser att delkurs två är lugnare kan ha en koppling till 
studenternas engagemang.  

Övningarna anses värdefulla och att de lämnas in och rättas, vilket ger studenterna en 
vägledning så att de vet att de är på rätt väg. Gravimetriövningen är den övning som anses 
ha givit minst. 



Alla moment anses relevanta och omfattningen är tillräcklig. En student efterfrågar fler 
moment som handlar om TEM efterfrågas av en student.   

De geoelektriska och elektromagnetiska metoderna anses relativt komplicerade men att 
förståelsen av dessa ökar i och med repetition och praktiskt användande av metoderna 
under fältdelen.   

Fältmomentet i Skrylle anses värdefullt då studenterna får bättre förståelse för hur 
metoderna fungerar och att få arbeta med ”egen” data. Vissa ansåg att tempot var för högt, 
att undersökningsområdet var för stort och att läraren skulle ge mer riktlinjer för var 
detaljmätningarna skulle utföras. 

Momentet för borrhålsloggningen ansågs vara väldigt bra. 

Examinationsformerna för kursen anses bra (dugga, huvudtenta, projektuppgift) samt att 
man får redovisa muntligt.  

Flertalet studenter ansåg att Case histories var intressant och ökade förståelsen för vad 
metoderna kan användas till. Någon ansåg att för många fall togs upp, att momentet var 
intryckt och att det inte gav något.  

Sammanfattning och åtgärder 

· Ta upp färre antal fall under Case histories 
· Gravimetriövningen revideras så att den även rymmer en datorövning i datorsalen 
· Något ökat fokus på teorigenomgången av geoelektrik 
· TEM/ SkyTEM diskuteras ytterligare på föreläsningen om EM  
· Genom att justera schemat kan tiden mellan fältmomentet (Skrylle) och tentatillfället 

ökas. Eventuellt kan även en sådan justering påverka att arbetsbelastningen blir 
jämnare.  

 

 

Kursansvarig 

Bo Bergman, 2018-03-27 

 


