
GEOC07

KURSUTVÄRDERING  GEOC07,  Geofysiska  undersökningsmetoder,
15 hp, VT 2019

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 Genomsnitt: 4,47

Kommentar:
 Mycket info, kräver erfarenhet

 Ha utförliga kunskaper om olika geofysiska metoder och deras tillämpningar för 
att lösa olika geologiska problemställningar

 1  2  3  4  5 Genomsnitt: 4,29

Kommentar:

 Behärska grunderna i bearbetning och tolkning av geofysiska data.

 1  2  3  4  5 Genomsnitt: 4,24

Kommentar: 
 Klurigt. Speciellt bearbetningen! Saknar att lära mig hur man bearbetar 

TEM eller TDEM
 Kommer med träning och erfarenhet
 ”grunderna” vilka är det?

• Kunna självständigt planera och genomföra enklare geofysiska undersökningar

 1  2  3  4  5 Genomsnitt: 4,29

Kommentar:
 Mycket övning inom detta
 träning och erfarenhet

• Kunna självständigt presentera resultat och slutsatser från en enklare geofysisk 
undersökning i en skriftlig rapport.

 1  2  3  4  5 Genomsnitt: 4,59

Kommentar:
 Svårt och lärorikt att sammanställa all olika data
 Detta har vi fått öva mkt på i rapporten så att jag känner mig säker på det

• Översiktligt kunna redogöra för olika borrningsmetoder och deras tillämpning 
samt geologisk borrhålsloggning.
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 1  2  3  4  5 Genomsnitt: 3,94

Kommentar:
 4 på loggning, 3 på borrningsmetoder

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

Genomsnitt:  1,76

2 Lärarna på kursen motiverar studenterna att göra sitt
bästa

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,12

3 Arbetsbördan på kursen är alltför tung 1    2    3    4    5

Genomsnitt: 2,47

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

Genomsnitt: 4,88

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 1,88

6 Lärarna lägger ner mycket tid på att kommentera 
studenternas arbete 

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,71

7 Föreläsningarna på kursen är mycket intressanta 1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,53

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 1,94

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 2,12

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,47

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,65

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,47

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,53

14 Kursens målsättning är tydlig 1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,29
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15 Lärarna jobbar hårt på att göra sina delar av kursen 
intressanta

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,47

16 Som student på kursen känner jag mig mycket 
pressad

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 2,41

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,81

18 Lärarna på kursen visar inget egentligt intresse för 
vad studenterna har att säga

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 1,35

19 Kursen stimulerar verkligen alla studenter att göra 
sitt bästa

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,88

20 Litteraturen på kursen är bra 1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,82

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 3,88

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

1    2    3    4    5

Genomsnitt: 2,59

23 Jag är överlag nöjd med kursen 1    2    3    4    5

Genomsnitt: 4,76

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

 Person som var ny föreläsare gav lite svårigheter. Lite svårt att 

förstå ibland.

 Om möjligt hade det varit intressant att se hur seismiska data 

bearbetas i programvara. Ofta får vi nöja os med att ”detta 

korrigeras med programvara”.

 Grundigt förklarade, mycket bra! Svårt att förståsig på hur 

processering funker, både i refraktion och reflektion. Förstår 

fortfarande inte riktigt
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 Det var lagom mycket tid till den här delen och kändes viktigt med 

övningar till seismiken för att förstå tolkning lättare

 Varieand innehåll som häll intrest uppe. Lite jobbigt med brytningen

i början men blev mycket bättre

 Bra övningar, där man fick gott om tid på sig. Var lagom svårt

 Allt va jättebra

 Jag var tyvärr borta mycket på grund av sjukdom. På tentan var vi 

tvungna att räkna vilket inte sas något om på delkursen. Att behöva

komma i håg formler är orimligt! Alfredo Mendoza var eb jättebra 

föreläsare. Svårt att hinna smälta all då man direkt gick på nästa 

grej!

 Väldigt bra introduktion till geofysik. Lite tråkigt att det nästan känns

som att man lär sig seismiken men sen knappt använder den igen 

förrens på tentorna och att det används inte jättemycket praktisk. 

Hade varit najs att ha lite seismik data att få tolka på projektet.

 Alfredo ska ha beröm för sin insats gällande tempo, pedagogik och 

intresse

 Föreläsningarna och övningarna var bra. Har inga 

förbättringsförslag

 Man hade glömt mycket mot sluten, en frågestund inför sista tentan

hade varit nice

 Bra, intressant. Möjligen lite snabbare tempo på föreläsningar

 Kunnig föreläsare. Bra övningar

 Intressant och väldigt bra lärare

 Bra föreläsningar, föreläsaren var duktig på att förklare ingående. 

Lärde mig mycket på övningarna

Gravimetri

 Skulle behöves lite mer tid för att kunna bli bättre insatt. Annars 

bra. Bra övningar.

 Var svårt att förstå ”geoiden” endast från föreläsning

 Generelt bra. Svårt att förstå koncept som referenselipsoid och 

geoid. Kanske tydigare beskrivet hur själva utförandet går till
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 Under presentationerna på projektet nämnde Hans skaer man kan 

göra i GravMag som vi inte lärt oss underövningarna vilket hade 

kunne vara bra att lägga till i dom

 Lite små förvirande under föreläsningar men blev förståeligt under 

övningarna

 Bra med både kartövningar och datorövningar. Det var lagom 

mycket tid till övningarna

 Bra

 Intressant! Kompendierne förklarede det bra

 Jesper ”jet lag” drog ner intrycket och innehållet på ämnet

 Bra föreläsningar

 Spännande ämne, bra föreläsare. Ôvningerna var bra men var 

svårt att koppla dem till föreläsningarna

 Lite svårtförstått i början men blev lättare att första i slutet

 Ibland något otydiga föreläsningar, men för det mesta bra! Bra 

övningar, larorika

Magnetometri

 Skulle behöves lite mer tid för att kunna bli bättre insatt. Annars 

bra. Bra övningar.

 Man kanske kan använda mer moderna magnetometriska kartor, 

som de ser ut i SGU (oviktigt).

 Generellt bra!

 Samma sak som med gravimetrin men annars bra

 Samma som grav.

 Bra övningar här med, med lagom mkt tid

 Bra

 Intressant!

 Jesper ”jet lag” drog ner intrycket och innehållet på ämnet

 Bra 

 Samma som ovan. Spännande ämne!

 Intressant

 Detsamma som gravimetri
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Geoelektrik

 Bra föreläsningar.

 Bra del. Men i fält aser jag att radiokommunikation är nödvändigt 

för at undvika att behöva skrila genom skogen (och kanske ej bli 

hörd)

 Bra! Lite fokus på SP, vet knappt vad det är. Men i övrigt bra 

fördelning och förklaringar

 Ibland lite svårt att förstå exakt när SP-mätning är bra att utföra och

hur vid olika scenarion (när man ska undersöka olika saker)

 Väldigt förvirrande med så många metoder på så kort tid. Under de 

förutsättningarna som finns är det dock MYCKET bra

 lagom tid och lagom svåra övningar på detta också

 Bra

 Bo Bergman är en jättebra föreläsare. Bra föreläsningar och 

övningar

 Bra, roligt och intressant

 Bra

 Väldig kunnig föreläsare. God pedagogik

 I början enkelt att blanda i hop de olika metoderna

 Pedagogiska föreläsningar. Föreläsaren tog sig tid att se till att 

studenterna förstod ordentligt. Bra övningar, men lite för ont om tid 

att göra dem

Elektromagnetiska metoder

 Svårt att förstå ibalnd, men det kan vara för att det är svår teori 

bakom det.

 Mycket fokus på at förstå grunderna, som är svåra. Kanske bra att 

förstå dem, men ibland känns det som att det las ner väldigt mkt tid

på det när det viktigtste är att man ska kunna tolka

 Det som hade kunne förtydigas är att en ekstra gång gå igenom 

hur cirklarna med h0 och h1 fungerade och när det var en god/dålig 

ledare i de olika metoderna

 Samma som ovan! Hade varit intressant att höra lite mer om TEM/

SkyTEM
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 EM-metoderna var lite svårare att förstå från början, men man fick 

ändå tid till att lära sig det bra

 Bra

 Svärt att greppa skillnaderna mellan alla olika EM-metoder. Mer tid 

hade kunnat läggas på detta, samt på tolkning av kurvar osv. Allt 

blev enda ??? Bra föreläsningar och föreläsare

 Väldigt många metoder som har mycket gemensamt. Smälte då 

ihop och var på kort inläringstid svåra att skilja åt. Lite mer tålamod 

mot studenterna hade inte skadat även efter avslutat moment

 Lite svårt att veta vad man behövda/inte bevövde kunna

 mycket bra och intressante föreläsningar

 Samma som ovan

 Väldigt många metoder att hälla reda på som inger i EM metoder

 Detsamma som geoelektrik. Här särskilt bra föreläsningar!

Fältundersökningsmetodik (Föreläsning, ej fältövning)

 Bra för att undvika större misstag i fält

 Bra! Tydligt attt få se applicering

 Det var tydigt och bra

 JA!

 Bra. Gav bra tips om vad man ska tänka på när man gör mätningar

 Missade

 Bra genomgång. Lite lång

 Bra, för att få exempel

 Kommer knappt ihåg denna del, men var säkert bra

 Bra för förståelse av de olika metoderna

 Bra koncis, konkret föreläsning

Borrhålsloggning och borrningsmetodik

 Väldig bra övningar som komplicerades med föreläsningar.

 Mycket intressant. Kul med rigtig dada ock borrkax

 Bra, och väldgit mkt info. Bättre användning av PP hade varit bra. 

Många slides som bara hoppades över och svårt att förstå vad som

är viktigt ifrån dom
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 Ibland blev det lite förvirrande med de olika namnen och 

förkortningarna på loggarna. T. ex. när man gjorde gamla extentor 

för där fanns förkortningar som inte hade nåts i föreläsningar. 

Övningen hade kunnat kortas ned lite

 Mycket intressant och bra. Roligt med lite kluringar

 Bra. Vissa skaer svåra i början, men eftersom man fick mycket tid 

till övningarna hann man lära sig det bra.

 Bra

 Intressant! Övningar gav mer än föreläsningar, då PP var rörig och 

dessutom på engelska när vi skulle lära oss på svenska begrepp

 Bra

 Jättespännande område, bra föreläsare. Skulle varit med frågor på 

denna del i första tentan!

 Svårare än de andra, behövs lite tid att förstå sig på. Känns som att

det är väldigt användbart

 Bra, men lite för mycket information på lite för kort tid

Föreläsningar om Case histories

 Kanske viktig men var fokuserad på tenta i det tillfället.

 Innan föreläsaren berättar vilken metod som användas, kan elever 

få diskutera vad de tror (så man håller sig vaken).

 Bra!

 ?

 Bra, men har får mig att det var många ganska liknande fall (inom 

samma problem område). Hade varit intressant med mer olika typer

av fall.

 Missade

 Bra, men alldeles för lång!

 Kanske kort ??? tenta. Bättre att försöka få in vissa delar i oloka 

föreläsningar ex de viktigaste för varje geo.fys. Metod

 Minns inte denna så väl, men var säkert bra!

 Roligt att höra om verkliga fall

 Bra
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Fältkurs/sammanställning

 Bästa med kursen. Lär sig mycket mer när man själv gör det.

 Mycket trevligt och lärorikt

 Väldigt intressant och lärorikt. Man lite märklig tidsfördelning med 

tentan som kom direkt efter. Svårt att fokusera på en sak. Väldigt 

stressigt precis innan presentation

 Roligt och lärorikt med fältarbete

 Mycket bra och lärorikt. Bra instruktioner och allt

 Mycket bra och spännande fältkurs. Fick bra hjälp med frågor vid 

bearbetning av data

 Väldigt bra, fantastisk med varm mat till lunch. Enda vårt att ändra 

är att det skulle va bra att ha sammanställt översiktliga 

undersökningar innan IP

 Säkerhetsproblem i fält då det var mobile stångslingramsmätningar 

samtidigt som IP mätningar och vi höll på att krocka med deras 

elektroder. Lite ont om tid att sammanställa sista dagen, då 

seismiken var krånglig (men nyttig att läsa sig)

 Mycket roligt och bra för att verkligen lära sig i praktiken

 Väldigt kull att få använda metoderne i praktiken. Gick bra med 

sammanställningen. Inga problem

 Väldigt givande och kul! Man lär sig väldigt mycket av att själv vara 

ute och utföra de olika uppgifterna

 Lärorikt, gav bättre insikt i vad som redan tagits upp på kursen

Projektuppgift

 Bra avslut samlade ihop mycket vi har lärt oss.

 Mycket givande och lärorikt

 Mycket bra! Lagom med tid. Bra att få göra ett längre arbete

 Bra del av kursen där man fick nytta av sina kunskaper

 Mycket bra och intressanta uppgifter. Snälla försök boka datorsal till

nästa år!

 Spännande projekt. Man hade kunnat ha mindre tid till projektet 

och mer tid till tentan

 Väldigt bra
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 Skönt med en luftigare uppgift efter att ha haft 2 tentor inum loppet 

av 3 veckor. Man lär sig mycket!

 Mycket bra upplägg! Gillar det skarpt. Väldigt givande. Problem 

med dubbelbokad datorsal (eller inte bokad alls?)

 Bra uppgifter och upplägg

 Gick jättebra, men det beror helt på gruppsammansättningen. 

Kanske (?) bättre med förbestämda grupper. Inte säker

 Roliga projekt att välja mellan. Ger en bra förståelse att själva 

försöka tyda undersökningar utan tidigare facit

 Mycket lärorokt! Vill särskilt betona hur bra tidsupplägget var – det 

fanns ordenligt med tid att göre uppgiften

Del 4: Allmänna frågor

Vad är Din uppfattning om kompendierna?

 Mycket bra, tydigt

 Välskrivna, en adefull tillgång

 Mycket bra!

 Lättlästa och bra, jag tycker ni ska fortsätta med dom

 Mycket bra!

 Mycket bra och pedagogiska

 Välskrivna med all relevant information som krävs för att klara 

kursen; bra att de går lite djupare än föreläsningar 10/10

 Bra

 Väldigt bra och lärorika

 Mycket bra!!

 Fantastiska, en verklig tillgång

 Mycket välskrivna och lätta att följa. Bra att ha all info samlad

 Riktigt satans bra 10/10. Hade helt klart villig att käpa dem om de 

hade kostat pengar

 Mycket bra! Stor användning för dem

 Utmäkta!

 Väldigt bra och omfattande kompendier

 Mycket bra! Hade all information jag behövda
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Vad är Din uppfattning om kursens generella uppläggning?

 Kort tid till tentaplgg. Annars bra.

 Känns bra

 Intensiv, men bra. Ibland lite märklig tidsfördelning mellan 

momenter. Och svårt (ibland) att förstå vad som förväntas av en på 

olika tentorna och under presentation vem man presenteror för

 Bra men man hade kunnat ha en till dag för självstudier innan den 

2:a tentan samt en frågestudnd och tagit en dag från projekt 

uppgiften

 Bra och fungerar med två tentor då fältmomentet hjälper en att 

förstå de metoder som används bra

 Bra men tentor först och projekt senare. Var bra inför tenta 2 att 

fältkuyrs var innan, så man lärde sig mycket av den

 Bra, kanske lite överflödigt med dugga och tenta utan föreläsningar

emellan. Kanske bättre med 2 tentor med fokus på olika metoder

 Allt var välldigt ihopmosat med alldeles för mycket obligatorsika 

tillfällen

 Känns genomtänkt

 Bra!!

 Välgenomtänkt. Alla moment känns perfekt lagda i tiden

 Bra!

 Bra med deltanta så man får in grunderna tidigt

 Bra, man lär sig mycket, det är det viktiga

 Bra upplägg, dock något tight pluggtid innnan tentan

 Bra, men undantag för vissa moment som gick för snabbt (ex. 

borrhålsloggning)

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

 Viktigt att relaterbara exempel kontinuerligt nämns, tycker det har 

varit bra.

 Mycket bra! Ev. korta ner bakgrund till elektromagnetiskt? Men 

ändå viktigt för att förstå metoden…

 De var bra och kändes lagom långa

 Mer TEM/SkyTEM
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 Tycker det var lagom mängd föreläsningar för varje kursmoment

 Väldigt bra

 Bra och innehållsriska, ligg mer tid på EM-metoder

 De var bra, har inte mycket att tillägga

 Bara bra!

 Väldigt bra! Inga direkta kommantarer

 För det mesta bra! Vissa dock mindre engagerande (vissa av 

gravimetri-föreläsningarna)

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

 Tyckte alla var bra.

 Mycket bra

 Mycket lärorikt och bra!

 De var bra, det var lite mer tid till datorövningarna än vad som 

behövdes men annars lagom långa

 BRA! Forsätt så!

 Lagom här med

 Bästa övningarna/övningsuppgifter på hela utbildningen

 MER tolkningsuppgifter! Det behövs!

 De var bra

 de magnetometriska kartövningsuppgifterna hade kunnat vara med

i en föreläsning

 Möjligtvis korta ner de längre något

 Bra med obligatoriska övningsuppgifter! Hade ev. varit bra att ha 

övning samma dag som föreläsningan. Inte sådär

 Mycket bra! Dock lite för kort tid till att göre geoelektrik och EM-

övningarna

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

Ja  Nej 

Kommentarer

 Inte den viktigast delen. Om ont om tid kan den tas bort. 

 Kan vara viktigt att se i verkligheten
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 Väldigt lärorikt!

 Den var lärorik

 Ja, den ger en bra bild av vad man faktiskt kan vänta sig

 Ja, det var bra att få komma dit och se hur det funkar och hur man gör 

det i verkligheten

 Ja, väldigt bra att se saker i verkligheten. Bra upplägg med miniproblemet

som skulle lösas på plats

 Det var där allt det där med loggningen verkligen klickade för mig

 Ja

 Ja, det var ett roligt och givande moment

 Ja

 Ja, det är nyttigt att kunna tolka resultat för borrhål

 Ja, den var både rolig och lärorik. Den cementerade mycket kunskap

 Ja

 Ja. Superkul att se praktiken. Larorikt!

 Ja, för bättre förstå loggarna krävs det praktiska moment

 Ja, lärorikt och spännande

Vad är Din uppfattning om datorövningarna?

 Bra lätte instruktioner.

 Enkla att följa

 Mycket bra och viktiga för att kunna göra uppgifter på egen hand

 De var bra, speciellt inför projektuppgiften

 Bra men… bråkiga program

 Bra

 Väldigt bra

 Lärana som håll i dem var inte alltid så insatte i programmen

 Lärorika

 Oftast bra, synd när datorsalen dubbelbokas

 Givande och lätta att följa. Hade kunnat vara lite svårare. Alltid bra att 

lära sig fler avancerade funktioner som kunde andvänts till projektarbetet.

 Helt okej

 Bra. Lär sig grunderna i datorprogrammen

 Bra, ibland svärt att koppla an till föreläsningarna

 Bra för förståelsen

 Mycket bra. Tydliga instruktioner
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Är det några moment, tillämpningar, aspekter som Du saknade? Något som 
kunde strykas?

 Nej
 Nej
 Nej
 TEM och TDEM

 Nej

 Nej, det tycker jag inte

 Nej

Vad tycker du om examinationsformen?

 Bra. Både rapport, presentation och tenta. Bra med variation.

 Bra, den mindre tentan var bra så att man kunde grunderna

 Det kanske räcker med bara en tenta?

 Bra, men det kändes som vissa saker blev lite upprepning i och 

med att hade två tentor på typ samma men bara mer tolkning in 

den 2:a tentan

 Bra och varierat

 Bra med två olika tentor och projekt – blev en bra fördelning och 

man lärde sig på olika sätt

 Bra, kanske ändra upplägget med dugga följt av tenta

 2 tentor inom 2 veckor är orimligt, specielt om man dessutom har 

fältövningar emellan. Den andra tentan var väldigt svar

 Den var okej, vanligt, klassiskt upplägg

 Examinationsformerna kändes bra och konkreta

 Rimlig

 Bra!

 Bra

 Inget att anmärka

 Bra, men lite mer tid att plugga till andra tentan hade behövts

Hade Du tillräckliga förkunskaper för kursen? Vad var svårt?

 Inte så mycket förkunskaper men blev snabbt insatt.

 Ja

 Mindes inte tillräckligt mycket från fysik

14



 Jag hade tillräckligt med förkunskaper. Dock sa Bo ibland att han 

inte förklarar saker från kursen Fysik 2 från Gymnasiet för att man 

borde komma ihåg/pugga upp det själv. Men geologiprogrammet 

kräver inte att man har läst Fysik 2. Så känns konstigt om det 

förväntas att man ska kunna saker från det kursen om man ska 

läsa geofysik

 Ja!

 Ja. Vissa fysikaliska förståningar till hur vissa saker fungerade 

kunde vara lite svåra att förstå ibland

 ja

 Ja, hade kanske behövt mer fysik

 Jag hade tillräckligt med kunskaper

 Ja

 Ja, men det svåra var att lära sig när/varför man skulle använda en 

viss undersökningsmetod

 Relativt svår pga mycket info men mycket givande

 Jag är inte geolog och känner ändå att jag hade tillräckliga 

förkunskaper!

 inget känders orimligt svårt. Mina förkunskaper var tillräckliga

Plats för ytterligare synpunkter:

 Fortsätt så! Bra jobbat!

 Bo Bergman var den som egentligen basade över kursen. Den 

egentlige kursansvarige hade ingen koll på någonting utan alla 

frågor fick gå till Bo istället

 Hade helst haft en liten utvärdering efter varje avslutat moment. 

Mycket föresvinner efter så lång tid

 Säkerheten i fält upplevede jag var bristfällig – när vi använde 

elektroder med farlig mängd ström i, var det inte alltid tydigt när det 

gick ström i dem. Eventuell lösning hade kunnat vara att med 

walkie-talkies eller dylikt i fält så att kommunikation på längre 

avstånd blir enklare. Kursansvarig upplevedes inte alltid som 

närvarande och lätt att kontakta. Framför allt gäller detta den 

tidligare delen av kursen
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KURSUTVÄRDERING GEOC07, Geofysisk undersökningsmetodik,

15 hp, VT 2019

Kursens mål

Studenterna anser att kursens övergripande mål har uppfyllts och de har fått 

en bred insikt i olika geofysika metoder. Studenterna får undervisning i 

många olika metoder och det är tydligt att det har varit svårt för studenterna 

att behålla översikten, även om studenterna genomgående gir kursen bra 

betyg. Detta ses också av att studenterna ger lite lägre betyg på frågorna i 

Del 1 om att ”att lösa olika geologiska problemställningar”, ”bearbetning och 

tolkning av geofysiska data och” och ”självständigt planera och genomföra 

enklare geofysiska undersökningar”. Detta kan också bero på att vissa 

metoder kräver databehandling på en nivå som inte kan genomföras på 

kursen utan starka matematiska förkunskaper.

Kurserfarenheter

Studenterna upplever kursen som intensivt med en ganska hög arbetsbörda, 

men verkar nöjda med kursen. På frågan ”Jag är överlag nöjd med kursen” 

svarar ca. 50% av studenterna 5/5 (50%) och resten svarar 4/5. På frågor 

anknuten till feedback och kommunikation till studenterna får kursen lite 

lägre poäng, och det verkar som studenterna saknar lite tydligare 

kommunikation från lärarna vad gäller förväntningar och återkoppling på 

övningar. Även om kursen har ganska hög teknisk nivå bedömer de flesta 

studenter att de har tillräckliga förkunskaper.

Omdömen om föreläsningar och föreläsarna

Detta år hade kursen ny kursansvarig som också föreläste på gravimetri och 

magnetometri-delen samt ny föreläsare på seismik-delen. För det mesta 

hade studenterna positiva kommentarer inom dessa dela av kursen, även om

vissa dela av  gravimetri och magnetometri-föreläsningarna bedömdes som 

lite oklara. Helt generellt verkar studenterna att uppskatta föreläsningarna 

och de tycker att föreläsare är bra. 

Litteratur

Studenterna är väldigt nöjda med kurslitteraturen som utgörs av kompendier 

skrivit av Hans Jeppsson. Dessa beskrivas t.ex. som ”fantastiska” och 

”välskrivna”.
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Kursens generella upplägg, övningar och ingående moment

Studenterna är positiva överför kursens generella upplägg, dock tycker någon

av studenter att det var brist på tid för att plugga inför huvudtentan. 

Dessutom upplevda många av studenterna att delkurs 1 var mycket mer 

intensivt än delkurs 2 (projekt).

Fältkursen dras fram som ett mycket positivt moment och beskrivas som 

lärorikt och givande. Tyvärr upplevdes säkerheten under 

resistivitetsmätningerna som bristfällig av två studenter. Övningar, inklusive 

datorövningar, bedömes som lärorika och med bra instruktioner. Även om 

antal av datorövningar inom gravimetri och magnetometri ökats jämfört med 

förre året saknades vissa programfunktioner att genomgås under övningarna 

som skulle hade varit användbara under arbetet med projekten. Utifrån de 

huvudsakliga positiva kommentarer till kursens upplägg med föreläsningar, 

övningar, fältkurs och projekt är kursens struktur välfungerande.

Sammanfattning och åtgärder

 Förbättra kommunikation om syftet för olika moment samt 

förtydliga förväntningar till studenterna vid varje moment.

 Tydliggör säkerhetsprocedur vid fältarbeta. Det är självklart inte 

acceptabelt om studenterna upplever säkerheten som bristfällig.

I tillägg till detta bör det dock nämnes att mätning inte utförs 

(ström förs inte på utrustningen) innan övningsledaren vet att 

studenterna inte är i närheten av utrustningen (gäller IP och 

resistivitetsmätning).

 Lägga in extra pluggtid inför huvudtentan inklusive en 

frågestund.

 Mer information om TEM och SkyTEM efterfrågades igen under 

elektromagnetism föreläsningen.

 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.
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Kursansvarig

Jesper Sjolte

Kursanalysen har kommunicerats till kursens studentrepresentanter 

och har godkänts. 
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