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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

Studieplanendringer for 2014/2015 - Institutt for geovitenskap 
 
Viser til ePhortesak 13/9703 vedrørende studieplanendringer for studieåret 2014/15 - MN-
fakultet.  
 
Følgende studieplanendringer har vært til behandling i Programstyret ved Institutt for 
geovitenskap, som anbefaler gjennomføring av studieplanendringer under. Endringen som 
berører masterprogrammet i geovitenskap har tidligere vært behandlet i Studiestyret.  

 

Store studieplanendringer:  

Masterprogrammet i geovitenskap, opptakskrav alle retninger: Det innføres krav tilsvarende 

realfagskrav for opptak til studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

gjennom Samordna opptak. De nye opptakskravene gjøres gjeldende fra og med 

masteropptaket våren 2014 (jf. vedtaksbrev 2013/10179).  

Nedlegging av emner – følgende emner legges ned: 
o GEOV215 – «Signalteori»  

o GEOV311 – «Bergartsmagnemagnetimsme» (5 stp) 

o GEOV354 – «Analytisk paleomagnetisme» (5 stp) 

o GEOV369 – «Basins Analysis: Structure and Stratigraphy of Sedimentary 

Basins».  

o GEOV371 – «Prosessering av seismiske data»  

Oppretting av emner – følgende emner opprettes:  

- Kursrekke på fire moduler for videreutdanning av geofaglærere (emnebeskrivelse 

vedlegg 1 og 2):  
o GEOV601 (Modul 1). «Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag» 

o GEOV602 (Modul 2). «Naturkatastrofer – argumentasjon og rollespill i 

geofag»  

o GEOV603 (Modul 3). «Georessurser og miljø – vurdering i geofag»  

o GEOV604 (Modul 4). «Jorda i forandring – læringsteori benyttet på 

geofagundervisning»   

- GEOV313 – «Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme» (emnebeskrivelse vedlegg 

3) 

Referanse Dato 

2013/9703-KANE 01.10.2013 
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- GEOV320 – «Terrestrial palaeoclimatology» (foreløpig emnebeskrivelse vedlegg 4) 

 

Små studieplanendringer:  

Emnebeskrivelse:  
- GEOV106 – «Innføring i kvartærgeologi»: Mindre justering i beskrivelse innhold etter 

endring i feltkursgjennomføringen. Ny formulering: «Emnet begynner med et 

firedagers feltkurs på Finse, hvor avsetninger fra breer og brenære geologiske miljø 

studeres.» 

- GEOV228 – «Dateringsmetoder i kvartær»: Mindre justering i beskrivelse innhold 

(Vedlegg 5). 

- GEOV229 – «Geomorfologi»: Presisering av obligatoriske arbeidskrav: «Tre tekster 

og en feltoppgave (1-3 dager) med rapport, samt refleksjonsnotat (alle er elementer i 

mappen).»  

- GEOV231 – «Maringeologisk/geofysisk felt- og laboratoriekurs»: Tilleggsinformasjon 

under vurdering/eksamensform: «Det er kun moglegheit for vurderingsmelding og 

innlevering av rapport i semestra emnet vert undervist.» 

Emnenavn:  

-  GEOV231 – «Maringeologisk/geofysisk felt- og laboratoriekurs»: Endret navn til 

«Maringeologisk felt- og laboratoriekurs» / «Marine Geological Field and Laboratory 

Course».  

- GEOV362 – «Sedimentologiske og strukturgeologiske feltmetoder»: Endret navn til 

«Pyreneene feltkurs i tektonikk og sedimentologi» / «Pyrenean tectonics and 

sedimentology field course». 

Fargekoder:  

- GEOV101 – «Innføring i geologi» skifter fra fargekode grønn til fargekode gul.  

- GEOV105 – «Innføring i historisk geologi og paleontologi» skifter fra fargekode rød til 

fargekode grønn.  

Overlapp:  
- GEOV325 – «Glasiologi»: 5 stp overlapp med UNIS-emnet AG-325 – «Glaciology» 

(10 stp)  

Forkunnskapskrav/anbefalte forkunnskaper:  
- GEOV112 – «Den faste jordas fysikk»: Det innføres krav til forkunnskap om enten 

MAT102 eller MAT121.  

- GEOV254 – «Geodynamikk og bassengmodellering»: Det innføres krav til 

forkunnskap om GEOV112 – «Den faste jordas fysikk».  

- GEOV321 – «Kvartær stratigrafi»: Det innføres krav til forkunnskap om GEOV228 – 

«Dateringsmetoder i kvartær». 

- GEOV350 – «Geodynamikk og platetektonikk»: Det innføres:  

o Krav til forkunnskap om GEOV254 – «Geodynamikk og bassengmodellering» 

o Anbefalte forkunnskaper om GEOV219 – «Computational Methods in Solid 

Earth Physics».  
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VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE I GEOFAG VED UIB       

 
Emnekode GEOV6XX (Modul 1) 

Namn, bokmål Feltarbeid i geotop 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust og vår. Emnet undervises over to semester.  

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Laveregradsnivå, Emnet gis som et tilbod om etterutdanning for lærere 

Institutt Institutt for geovitenskap 

Krav til studierett Programmets målgruppe er geofaglærere i den videregående skolen, men ordinære studenter kan også ta emnet. 

Innhald Etter- og videreutdanningsemnet Geofag i skolen – Feltarbeid i geotop er for lærere i videregående skole som underviser i geofag, 

eller som ønsker å gjøre det. Emnet inneholder både geofag og fagdidaktikk, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for 

programfag geofag.  

Læringsutbytte Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne få: 

 Bred kunnskap om grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk 

 Kunnskap om geofaglige klassifikasjonssystemer til bruk i geotoparbeid 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet kan studentene: 

 Utføre feltundersøkelser av geologi, hydrologi, meteorologi og naturkatastrofer 

 Bruke tradisjonelle kart, elementer i geografiske informasjonssystemer og GPS 

 Planlegge feltundervisning som bidrar til at elevene lærer å observere og tolke spor etter geofaglige prosesser i felt 

 Utvikle undervisningsopplegg i geofag ved å bruke en geotop i nærområdet til egen skole, og reflektere over erfaringer med 

å bruke dette med elever 

Generell kompetanse: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Vurdere og anvende ulike områder som geotoper til geofaglige undersøkelser i skolen. 

Tilrådde forkunnskapar  

 



 

 

 

 

Krav til forkunnskapar  Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i et realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller 

KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 

Fagleg overlapp   

Undervisning og omfang 3+3+2+2 dager. Det er fire samlinger i Bergen eller i felt (totalt 75 timer). Det vil være egenarbeid mellom samlingene. I løpet av 

samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være 

et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene, der vi benytter en læringsplattform. Mer informasjon om undervisningen studieåret 

2014-2015 vil ligge på Skolelaboratoriet og Geo sine hjemmesider. 

Obligatoriske arbeidskrav  Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk 

tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved 

avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon 

av geofaglig stoff. 

 Presentasjon: På siste samling er det muntlig eksamenspresentasjon av et eget undervisningsopplegg. 

 Skriftlig oppgave: For de som tar emnet som videreutdanning er det innlevering av en skriftelig oppgave med 

innleveringsfrist 1. august 2014. 

Vurderingsform Eksamen vil være en skriftlig beskrivelse og en muntlig presentasjon av utarbeidet opplegg for egen undervisning som samsvarer med 

emnets innhold, inkludert refleksjoner etter utprøving av det opplegget som studenten har utarbeidet. Skriftlig besvarelse og muntlig 

presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %.  

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å få gå opp til eksamen. 

Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister. 

 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart vårsemester 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon  

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

 



Emnekode GEOV6XX (Modul 2) 

Namn, bokmål Naturkatastrofer 
 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust og vår. Emnet undervises over to semester. 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Laveregradsnivå, Emnet gis som et tilbod om etterutdanning for lærere 

Institutt Institutt for geovitenskap 

Krav til studierett  

Innhald Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet kombinerer innføring i 

geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av naturkatastrofer, og fagdidaktikk med hovedvekt på argumentasjon og 

rollespill. 

Læringsutbytte Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Hovedtrekkene i platetektonikk og å bruke sin innsikt i platetektonikk til å kommentere utvalgte tilfeller av jordskjelv, 

tsunamier og vulkanutbrudd 

 Hovedtrekkene i meteorologi, geoteknikk og hydrologi med tanke på ekstremvær, skred og flom 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Reflektere over fagdidaktiske utfordringer i tilknytning til platetektonikk 

 Utarbeide sammendrag av ulike mediers presentasjon av naturkatastrofer 

 Bruke argumentasjon og rollespill for å gi elever erfaring med å debattere naturkatastrofer 

Holdninger: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene i medienes omtale av naturkatastrofene 

 Være bevisst på hva gode vitenskapelig argumenter er 

 

Tilrådde forkunnskapar  



 

 

 

 

 

 

Krav til forkunnskapar  Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i et realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller 

KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 

Fagleg overlapp   

Undervisning og omfang Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og to på tre dager (totalt 75 

timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og 

gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene. 

 

 

Obligatoriske arbeidskrav  Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk 

tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved 

avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon 

av geofaglig stoff 

 Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene utvikler egne 

undervisningsopplegg. 

 Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av undervisningsopplegg. På siste 

samling er det eksamenspresentasjon. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å få gå opp til eksamen. 

Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister. 

Vurderingsform Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. 

Vurderingssemester Det er eksamen kvart vårsemester 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon Standard: 

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

 



Emnekode GEOV6XX (Modul 3) 

Namn, bokmål Georessurser og miljø 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust og vår. Emnet undervises over to semester. 

Undervisningsspråk Norsk 

Studienivå Laveregradsnivå, Emnet gis som et tilbod om etterutdanning for lærere 

Institutt Institutt for geovitenskap 

Krav til studierett Programmets målgruppe er geofaglærere i den videregående skolen, men ordinære studenter kan også ta emnet. 

Innhald Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet kombinerer innføring i 

geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av georessurser og fagdidaktikk med hovedvekt på klargjøring av elevenes 

forståelse for ressurser og miljø. 

Læringsutbytte Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Gjøre rede for hovedtrekkene i petroleumsgeologi, inkludert letevirksomhet og utvinningsteknologi 

 Gjøre rede for utnyttelse av andre energikilder og drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av dem 

 Gjøre rede for utnyttelse av mineraler, bergarter og løsmasser i fastlands-Norge 

 Gjøre rede for situasjonen når det gjelder ferskvann som ressurs i deler av verden som har stor mangel på drikkevann og 

vann til jordbruksvanning 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Kunne ta i bruk ulike type underveis- og sluttvurderinger som har som mål å klargjøre elevens forståelse for geofaglige 

forhold 

 Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og miljøutfordringer ved utnyttelse av 

dem 

Holdninger: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av georessurser 

Tilrådde forkunnskapar  



 

 

 

 

 

Krav til forkunnskapar  Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i et realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller 

KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 

Fagleg overlapp   

Undervisning og omfang 

 

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og to på tre dager (totalt 75 

timer).. I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og 

gruppevis. Det vil være stort innslag av egenarbeid mellom samlingene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoriske arbeidskrav 

 Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk 

tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved 

avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon 

av geofaglig stoff. 

 Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene utvikler egne 

undervisningsopplegg. 

 Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av undervisningsopplegg. På siste 

samling er det eksamenspresentasjon. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen. 

 

Vurderingsform Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %.  

Vurderingssemester Det er eksamen kvart vårsemester 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

 



Emnekode GEOV6XX (Modul 4) 

Namn, bokmål Jorden i forandring 
 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust og vår. Emnet undervises over to semester. 

Undervisningsspråk Norsk 

Studienivå Laveregradsnivå, Emnet gis som et tilbod om etterutdanning for lærere 

Institutt Institutt for geovitenskap 

Krav til studierett Programmets målgruppe er geofaglærere i den videregående skolen, men ordinære studenter kan også ta emnet. 

Innhald Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet kombinerer innføring i 

geologiske og meteorologiske prosesser og utvalgte deler av læringsteori som er spesielt relevant for undervisning i geofag. 

Læringsutbytte Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Hovedtrekk når det gjelder geologisk tid, platetektonikk, mineralerog bergarter  

 Hovedtrekkene i klimautvikling og teorier om årsaker til klimaendringer 

 Hovedtrekkene i det pedagogiske rammeverket ”Teaching for Understanding” 

 Forklare hvordan geoprosesser er med på å forme jorda, og hvordan man har kommet fram til dagens forståelse av viktige 

geoprosesser 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Bruke læringsteoretiske argumenter for valg av mål, aktiviteter og evalueringsmetoder i sin undervisning om geofaglige 

prosesser 

Holdninger: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Være bevisst når det gjelder de pedagogiske utfordringene som er knyttet til å skape innsikt hos elevene i geoprosesser som 

foregår over store tidsrom 

Tilrådde forkunnskapar  

Krav til forkunnskapar  Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i et realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller 

KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 



 

 

Fagleg overlapp   

Undervisning og omfang Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og to på tre dager (totalt 75 

timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og 

gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene. 

Obligatoriske arbeidskrav  Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. Dersom kravet om obligatorisk 

tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved 

avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon 

av geofaglig stoff. 

 Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene utvikler egne 

undervisningsopplegg. 

 Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av undervisningsopplegg. På siste 

samling er det eksamenspresentasjon. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å 

holde seg informert om de gjeldende frister. 

Vurderingsform Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. 

Vurderingssemester Det er eksamen kvart vårsemester 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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Videreutdanning for lærere i geofag ved UiB 

Tirsdag 24.09.2013 

Høsten 2013 og våren 2014 vil Institutt for Geofag ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med 

Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo og Skolelaboratoriet i realfag ved UiB, utarbeidet en 

kursrekke på fire moduler for videreutdanning av geofaglærere. Videreutdanningen inneholder 

50 % geofag og 50 % didaktikk.  

Hver modul er på 15 studiepoeng og går over to semestere. De fire modulene vil tilbys etter hverandre 

over fire år. Det er fire samlinger á tre dager for hver modul, og ellers selvstendig arbeid knyttet til eget 

arbeid med undervisning i geofag. Videreutdanningstilbudet er gratis, men reise og opphold på 

samlinger må betales av deltakerne. 

Det er et begrenset antall studieplasser. I den grad det er ledig plass etter at geofaglærere har søkt om 

plass for videreutdanning, tilbys studiet også for andre enn lærere som underviser i geofag. Ved ledig 

plass vil det også være aktuelt for geofaglærere å delta på samlinger i studiet bare som etterutdanning. 

Nedenfor er en oversikt over de fire modulene i videreutdanningstilbudet. Modulene kan tas 

enkeltvis—uavhengig av hverandre. 

Tittel på modul Tidspunkt 

Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag Høst 2014 – vår 2015 

Naturkatastrofer – argumentasjon og rollespill i geofag Høst 2015 – vår 2016 

Georessurser og miljø – vurdering i geofag Høst 2016 – vår 2017 

Jorda i forandring – læringsteori benyttet på geofagundervisning Høst 2017 – vår 2018 

Første modul i videreutdanningen for lærere er ”Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag”. Læreplanen for 

programfag geofag viser at feltarbeid, gjerne i skolens umiddelbare nærhet, er et viktig prinsipp i det 

nye faget. Det er ganske lite feltarbeid i norsk skole, og spesielt mangler skolen tradisjoner for 

geofaglig feltarbeid. Læreplanen for geofag bruker begrepet GEOTOP om et feltområde der det gjøres 

geofaglige observasjoner og de geofaglige forholdene blir analysert. 

Modul to kombinerer geofaglig stoff om naturkatastrofer med undervisning om bruk av rollespill og 

argumentasjon. Modulen skal gi solid bakgrunn for å undervise i hovedområdet Naturkatastrofer. Det 

handler om hvordan naturkatastrofer rammer natur, samfunn og mennesker, om konsekvenser av 

naturkatastrofer og om hvordan media presenterer katastrofene. I tillegg handler hovedområdet om 

organiserte tiltak ved naturkatastrofer, som varsling, beredskap og fysiske tiltak, og om betydningen av 

internasjonalt samarbeid. 

Tredje modul tar for seg georessurser. Dessuten behandles vurdering i geofagundervisningen i denne 

modulen. Georessurser spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle i det norske og 

internasjonale samfunnet. Georessurser er av mange slag: bergarter, løsmasser, vann og atmosfære. Det 

dreier seg om hvordan bergarter og løsmasser kan brukes som råvarer til industri, veibygging og 

bygningsindustri. Videre handler det om georessurser som energikilder. I undervisningen er det en stor 

utfordring å gi elevene et godt geofaglig grunnlag når de senere skal delta i demokratiske beslutninger 

om ressursutnyttelse eller vern av naturmiljøer. 

Fjerde og siste modul tar for seg hovedområdet ”Jorda i forandring”. Videre går dette emnet inn på 

grunnleggende læringsteori. Jorda i forandring handler om hvordan bergarter, løsmasser, landformer og 

værfenomener dannes. Modulen handler også om de store havstrømmene og hvordan de virker inn på 

klimaet, og klimatiske forandringer som kan være skapt av mennesker. 
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Geofag gir norske elever muligheten til å få god og dypere for forståelse geofaglige prosessene på 

jorden og viktige energi-, klima- og miljøspørsmål. 

Geofag ble innført som programfag i den videregående skole i 2007 og omfatter emner fra 

fagområdene geologi, geofysikk og naturgeografi. De færreste lektorer har kompetanse i alle emnene 

som inngår i programfaget, noe som kan være en utfordring både faglig og didaktisk. Et nytt fag er en 

stor utfordring for læreren som skal undervise det. Ved å gjennomføre Geofag, videreutdanning for 

lærere, får lærere oppdatert og utviklet sine kunnskaper både i geofag og i geofagdidaktikk. Studiet er 

på bachelornivå. 

Programmet er en videreutdanning for lærere i videregående skole som underviser, eller skal undervise 

i programfaget geofag. Emnene inneholder både geofag og fagdidaktik, og er strukturert etter 

hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag. 

Du vil lære om geofaglige emner som mineralogi og petrografi, meteorologi, geomatikk, 

platetektonikk, geoteknikk, hydrologi, ekstremvær, skred, flom, petroleumsgeologi og 

petroleumsutvinning, andre georessurser, ferskvann i et globalt perspektiv, historisk geologi og 

klimatologi. I tillegg vil du lære om bruk av feltarbeid i undervisningen, om argumentasjon og 

rollespill, om underveis- og sluttvurdering i geofag og grunnleggende læringsteori knyttet til eksempler 

fra undervisning i geofaglige emner. 

Programmet er hovedsaklig tenkt for deg som allerede underviser i geofag, men er også mulig å ta 

dersom du planlegger å bli lærer i geofag. Du trenger en klasse som du kan bruke når du jobber med å 

utvikle undervisningsopplegg. Har du ikke en egen klasse må du gjøre avtale med en lærer om å få 

"låne" en. 

Opptak 

Programmets målgruppe er geofaglærere i den videregående skolen, men ordinære studenter kan også 

ta emnet. Opptak krever normalt generell studiekompetanse (ref? UiB) Søkere som er 25 år eller eldre, 

og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse (ref 

UiB?) 

I tillegg er det spesielle opptakskrav: 

 Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og enten 
 Matematikk (R1+R2) eller 
 Fysikk (1+2) eller 
 Kjemi (1+2) eller 
 Biologi (1+2) eller 
 Informasjonsteknologi (1+2) eller 
 Geofag (1+2) eller 
 Teknologi og forskningslære (1+2) 

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, 

eller på andre måter. 

Rangeringsregler 

Lærere som allerede underviser i geofag prioriteres framfor de som ikke gjør det. 

På neste nivå vil studenter som tar programmet som videreutdanning prioriteres framfor de som tar det 

som etterutdanning. 
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Oppbygning og gjennomføring 

Geofag - etter- og videreutdanning for lærere er et deltidsstudium over totalt fire år. Studiet består av 

fire emner, hvert på 15 sp, og hvert emne består av omtrent halvparten geofag og halvparten 

fagdidaktikk. Hvert emne tar for seg tema som er dagsaktuelle for geofaglærere.Programmet er på 

bachelornivå og kan inngå i en bachelorgrad. Emnene kan tas uavhengig av hverandre. 

Kurs Studiepoeng Samlinger Start Eksamen 

Geofag i skolen - Feltarbeid i 
geotop (GEOXXX) 

15 3+3+2+2 dager Høst 2014 Vår 2015 

Geofag i skolen - 
Naturkatastrofer (GEOXXX) 

15 2+2+3+3 dager Høst 2015 Vår 2016 

Geofag i skolen -
 Georessurser og miljø 
(GEOXXX) 

15 2+2+3+3 dager Høst 2016 Vår 2017 

Geofag i skolen – Jorden i 
forandring (GEOXXX) 

15 2+2+3+3 dager Høst 2017 Vår 2018 

Modulene legges opp som deltidsstudium for lærere som arbeider i skolen. Gjennom studiet brukes en 

læringsplattform for å holde kontakt med studentene, gi tilgang på fagressurser og levere inn 

besvarelser. Hvert emne har tre-fire samlinger med forelesninger, øvinger, diskusjoner og veiledning. 

Hver samling går over to-tre dager. Totalt blir det 75 timer undervisning per emne. 

Undervisning og eksamen 

Tid og sted for undervisning og eksamen vil det bli opplyst om på web/minside/facebook og  på 

samlingene. Undervisningen vil hovedsaklig holdes ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i 

Bergen og i felt. 

Undervisning og læringsformer 

Undervisningen på samlingene vil være eksemplarisk faglig og didaktisk, i den forstand at den tar 

utgangspunkt i de geofaglige forholdene der undervisningen finner sted. Det blir et arbeidskrav til 

studentene å tilpasse undervisningen på samlingene til lokale fysiske og organisatoriske forhold ved 

egen skole. 

I studiet vil det mellom samlingene være et stort innslag av selvstendig arbeid knyttet til konkrete 

undervisningsutfordringer i geofag ved egen skole. På samlingene vil forelesninger og øvinger 

forberede studentene på det arbeidet som kreves gjort før neste samling. Studiet medfører pålagte 

arbeidskrav og det vil være obligatorisk veiledning. På samlingene vil studentene legge fram sine 

undervisningsopplegg og resultatene av andre oppgaver. 

Eksamen 

Eksamen vil være en skriftlig beskrivelse og en muntlig presentasjon av utarbeidet opplegg for egen 

undervisning som samsvarer med emnets innhold, inkludert refleksjoner etter utprøving av det 

opplegget som studenten har utarbeidet. 

http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2910v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2910v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2920v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2920v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2930v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2930v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2940v/index.html
http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/geo2940v/index.html


 4 

MODUL 1. GEOFAG I SKOLEN—FELTARBEID I GEOTOP 

Etter- og videreutdanningsemnet Geofag i skolen – Feltarbeid i geotop er for lærere i videregående 

skole som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. Emnet inneholder både geofag og 

fagdidaktikk, og er strukturert etter hovedmomenter i læreplanen for programfag geofag. 

Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne få: 

 Bred kunnskap om grunnleggende prinsipper innen feltdidaktikk 

 Kunnskap om geofaglige klassifikasjonssystemer til bruk i geotoparbeid 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet kan studentene: 

 Utføre feltundersøkelser av geologi, hydrologi, meteorologi og naturkatastrofer 

 Bruke tradisjonelle kart, elementer i geografiske informasjonssystemer og GPS 

 Planlegge feltundervisning som bidrar til at elevene lærer å observere og tolke spor etter 

geofaglige prosesser i felt 

 Utvikle undervisningsopplegg i geofag ved å bruke en geotop i nærområdet til egen skole, og 

reflektere over erfaringer med å bruke dette med elever 

Generell kompetanse: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Vurdere og anvende ulike områder som geotoper til geofaglige undersøkelser i skolen. 

Undervisning: 

Det er fire samlinger i Bergen eller i felt (totalt 75 timer). Det vil være egenarbeid mellom samlingene. 

I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye feltarbeid. Feltarbeidet vil være 

både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene, der vi 

benytter en læringsplattform. Mer informasjon om undervisningen studieåret 2014-2015 vil ligge på 

Skolelaboratoriet og Geo sine hjemmesider. 

 Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. 

Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå 

opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette 

for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av 

geofaglig stoff. 

 Presentasjon: På siste samling er det muntlig eksamenspresentasjon av et 

eget undervisningsopplegg. 

 Skriftlig oppgave: For de som tar emnet som videreutdanning er det innlevering av en 

skriftelig oppgave med innleveringsfrist 1. august 2014. 

Vurdering og eksamen: 

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å 

få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister. 

MODUL 2. NATURKATASTROFER 
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Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. 

Emnet kombinerer innføring i geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av naturkatastrofer, 

og fagdidaktikk med hovedvekt på argumentasjon og rollespill. 

Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Hovedtrekkene i platetektonikk og å bruke sin innsikt i platetektonikk til å kommentere 

utvalgte tilfeller av jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd 

 Hovedtrekkene i meteorologi, geoteknikk og hydrologi med tanke på ekstremvær, skred og 

flom 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Reflektere over fagdidaktiske utfordringer i tilknytning til platetektonikk 

 Utarbeide sammendrag av ulike mediers presentasjon av naturkatastrofer 

 Bruke argumentasjon og rollespill for å gi elever erfaring med å debattere naturkatastrofer 

Holdninger: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene i medienes omtale av naturkatastrofene 

 Være bevisst på hva gode vitenskapelig argumenter er 

Undervisning: 

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og 

to på tre dager (totalt 75 timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye 

feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av 

egenarbeid mellom samlingene. 

 Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. 

Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå 

opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette 

for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av 

geofaglig stoff 

 Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene 

utvikler egne undervisningsopplegg. 

 Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av 

undervisningsopplegg. På siste samling er det eksamenspresentasjon. 

Vurdering og eksamen: 

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å 

få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister. 

 

MODUL 3. GEORESSURSER OG MILJØ 
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Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. 

Emnet kombinerer innføring i geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av georessurser og 

fagdidaktikk med hovedvekt på klargjøring av elevenes forståelse for ressurser og miljø. 

Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Gjøre rede for hovedtrekkene i petroleumsgeologi, inkludert letevirksomhet og 

utvinningsteknologi 

 Gjøre rede for utnyttelse av andre energikilder og drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse 

av dem 

 Gjøre rede for utnyttelse av mineraler, bergarter og løsmasser i fastlands-Norge 

 Gjøre rede for situasjonen når det gjelder ferskvann som ressurs i deler av verden som har stor 

mangel på drikkevann og vann til jordbruksvanning 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Kunne ta i bruk ulike type underveis- og sluttvurderinger som har som mål å klargjøre elevens 

forståelse for geofaglige forhold 

 Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og 

miljøutfordringer ved utnyttelse av dem 

Holdninger: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av 

georessurser 

Undervisning: 

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og 

to på tre dager (totalt 75 timer).. I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye 

feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være stort innslag av egenarbeid 

mellom samlingene.  

 Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. 

Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå 

opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette 

for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av 

geofaglig stoff. 

 Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene 

utvikler egne undervisningsopplegg. 

 Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av 

undervisningsopplegg. På siste samling er det eksamenspresentasjon. 

Vurdering og eksamen: 

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent. 

MODUL 4. JORDEN I FORANDRING 
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Videreutdanningsemne i geofag for lærere som underviser i geofag, eller som ønsker å gjøre det. 

Emnet kombinerer innføring i geologiske og meteorologiske prosesser og utvalgte deler av læringsteori 

som er spesielt relevant for undervisning i geofag. 

Kunnskapsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Hovedtrekk når det gjelder geologisk tid, platetektonikk, mineralerog bergarter  

 Hovedtrekkene i klimautvikling og teorier om årsaker til klimaendringer 

 Hovedtrekkene i det pedagogiske rammeverket ”Teaching for Understanding” 

 Forklare hvordan geoprosesser er med på å forme jorda, og hvordan man har kommet fram til 

dagens forståelse av viktige geoprosesser 

Ferdighetsmål: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Bruke læringsteoretiske argumenter for valg av mål, aktiviteter og evalueringsmetoder i sin 

undervisning om geofaglige prosesser 

Holdninger: 

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne: 

 Være bevisst når det gjelder de pedagogiske utfordringene som er knyttet til å skape innsikt 

hos elevene i geoprosesser som foregår over store tidsrom 

Undervisning: 

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattform og dessuten fire samlinger, to på to dager og 

to på tre dager (totalt 75 timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og mye 

feltarbeid. Feltarbeidet vil være både individuelt og gruppevis. Det vil være et stort innslag av 

egenarbeid mellom samlingene. 

 Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på de tre samlingene. 

Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå 

opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette 

for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av 

geofaglig stoff. 

 Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene 

utvikler egne undervisningsopplegg. 

 Presentasjon: På de to første samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av 

undervisningsopplegg. På siste samling er det eksamenspresentasjon. 

Vurdering og eksamen: 

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F. 

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å 

få gå opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister. 

 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode GEOV313 

Namn, nynorsk Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme 
 

Namn, bokmål Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme  

Namn, engelsk Rock magnetism and paleomagnetism 

Studiepoeng 5 stp 

Undervisningssemester Uregelmessig, blir kun undervist ved tilstrekkelig antall studenter 

Undervisningsspråk Norsk; engelsk ved behov  

Studienivå master, phd 

Institutt Institutt for geovitenskap 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. 

opptakskrav. 

 

Innhald Emnet tar sikte på å gi studentene nødvendig bakgrunnskunnskap til å kunne bruke og kritisk vurdere 
paleomagnetiske metoder innen ulike anvendelsesområder som platetektonikk, miljømagnetisme og 
geokronologi. Prinsipper for prøveinnsamling, bestemmelse av magnetisk mineralinnhold og 

remanensvektorer, samt statistisk behandling og tolkning av resultater i en geologisk kontekst vil bli diskutert.  
De viktigste naturlig forekommende ferromagnetiske mineraler, og hvordan magnetiseringsprosessene i dem 

påvirkes av geologiske faktorer som temperaturhistorie, kjemiske endringer og kornstørrelse blir gjennomgått. 
Stoffet vil bli illustrert gjennom konkrete anvendelseseksempler og bruk av dataverktøy. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsutbytte Etter fullført emne GEOV312 skal studenten kunne: 

 

 Gjøre rede for forekomst, sammensetning, struktur og magnetiske egenskaper til de vanligst forekommende ferromagnetiske 

mineraler. 

 Drøfte hvordan ulike geologiske faktorer påvirker de magnetiske egenskapene til bergarter og sedimenter 

 Anvende dataverktøy for visualisering, analyse og tolkning av paleomagnetiske data  

 Gjennomføre retningsanalyse på bergartsprøver med multikomponent magnetisering, og kunne anvende Fisher-statistikk og 

paleomagnetiske felt-tester til å bedømme usikkerheten i magnetiseringens retning og alder 

 Drøfte påliteligheten av en paleomagnetisk undersøkelse ut fra gitte kvalitetskriterier, og tolke resultater i en geologisk 

sammenheng 

 

Tilrådde forkunnskapar GEOV211 eller tilsvarende 

Krav til forkunnskapar  Ingen  

Fagleg overlapp  GEOV311: 2 stp; GEOV354:2stp 

Undervisning og omfang Forelesninger og øvelser: 2t/uke; til sammen 24t 

Obligatoriske arbeidskrav Ingen 

Vurderingsform Muntlig eksamen 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester. 

Karakterskala 

 
 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering  

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon  

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 



 

EMNE-kode:      GEOV313 Bergartsmagnetisme og Paleomagnetisme 

 

Mål og innhold (Norsk) 

Emnet  tar sikte på å gi studentene nødvendig bakgrunnskunnskap til å kunne bruke og kritisk 
vurdere paleomagnetiske metoder innen ulike anvendelsesområder som platetektonikk, 

miljømagnetisme og geokronologi. Prinsipper for prøveinnsamling, bestemmelse av 
magnetisk mineralinnhold og remanensvektorer, samt statistisk behandling og tolkning av 
resultater i en geologisk kontekst vil bli diskutert.  De viktigste naturlig forekommende 

ferromagnetiske mineraler, og hvordan magnetiseringsprosessene i dem påvirkes av 
geologiske faktorer som temperaturhistorie, kjemiske endringer og kornstørrelse blir 

gjennomgått. Stoffet vil bli illustrert gjennom konkrete anvendelseseksempler og bruk av 
dataverktøy. 

 
Læringsutbytte (Norsk) 

Etter fullført emne GEOV313 skal studenten kunne: 

 

 Gjøre rede for forekomst, sammensetning, struktur og magnetiske egenskaper til de vanligst 

forekommende ferromagnetiske mineraler. 

 Drøfte hvordan ulike geologiske faktorer påvirker de magnetiske egenskapene til bergarter og 

sedimenter 

 Anvende dataverktøy for visualisering, analyse og tolkning av paleomagnetiske data  

 Gjennomføre retningsanalyse på bergartsprøver med multikomponent magnetisering, og kunne anvende 

Fisher-statistikk og paleomagnetiske felt-tester til å bedømme usikkerheten i magnetiseringens retning 

og alder 

 Drøfte påliteligheten av en paleomagnetisk undersøkelse ut fra gitte kvalitetskriterier, og tolke resultater 

i en geologisk sammenheng 

 

Mål og innhold (Engelsk) 

 

The course aims to give students the necessary background to be able to use and critically assess paleomagnetic 

methods in different applications such as plate tectonics , environmental magnetism and geochronology. 

Principles for sample collection, determining magnetic mineral content and remanence vectors, as well as 

statistic treatment and interpretation of results in a geological context will be discussed. The course also covers 



the principal naturally occurring ferromagnetic minerals, and how their magnetization  is influenced by 

geological factors such as temperature history, chemical changes and grain size. The subject matter is illustrated 

through application examples and the use of relevant software.   

 

 

 

Læringsutbytte (Engelsk) 

 

After completing the course GEOV312 the student should be able to: 

 

 explain the occurrence, composition, structure and magnetic properties of the most common magnetic 

mineral phases 

 Discuss how different geological factors affect the magnetic properties of rocks and sediments 

 Use available computer tools to visualise, analyse and interpret paleomagnetic data 

 Carry out directional analysis on rock specimens with multicomponent remanent magnetisations, and 

use Fisher statistics and paleomagnetic field tests to judge the uncertainty in a magnetic components  

direction and age 

 Discuss the reliability of a paleomagnetic study based on given quality criteria, and interpret results in a 

geological context 

 

 

 

 



Emnebeskriving for GEOV332 - MN-fakultetet        DATO 

 
Emnekode GEOV 3XX (Forslag: GEOV323) 

Namn, nynorsk Terrestrisk paleoklimatologi 
 

Namn, bokmål Terrestrisk paleoklimtologi 

Namn, engelsk Terrestrial paleoclimatology 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Høst 

Undervisningsspråk Engelsk [English]  

Studienivå Master and phd   

Institutt Institutt for geovitenskap i samarbeid med UMASS, US 

Krav til studierett For deltakelse t på emnet er det krav om at du har studierett knyttet til et masterprogram/Ph.d-utdanning ved Det matematisk-

naturvitenskaplige fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav 

Innhald Kurset er bygget opp rundt seminarer/forelesinger der grunnleggende problemstillinger innenfor terrestrisk paleoklimatologi vil bli 

belyst. Gjennom et samarbeid med University of Massachusetts (UMASS) vil forelesningene være web-seminarer med foreleser fra 

UMASS og vanlige forelesinger med forelesere fra Universitetet i Bergen. Hovedvekt vil bli lagt på istid og frem til i dag. Kurset vil 

gjennomgå både geologiske og biologiske dataserier som belyser jordens klimautvikling gjennom tusener av år og vil i særlig 

diskutere ulike mekanismer som påvirker klimaet og hvilken effekt disse endringene har på det terrestriske systemet.  

 

The course will be hold as lecture seminars focusing on the present understanding of terrestrial climate variability in the past and the 

current scientific debate within palaeoclimatology. The emphasis will be on the last glacial cycle and the last interglacial time period 

(the Holocene). The course will examine geological and biological evidence for how the Earth’s climate varied in the past, the 

forcings (both natural and anthropogenic) behind the observed changes, and the effects these changes had on terrestrial environments. 
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Læringsutbytte - Teoretisk og empirisk forståelse av hvordan klimaet har variert gjennom siste del av kvartærtiden. 

- Grunnleggende forståelse av ulike proksier som blir brukt til å rekonstruere endringer i temperatur, nedbør og 

havsirkulasjon.  

- Evne til å lese og kritisk vurdere vitenskapelig litteratur.  

- Inngående kjennskap til vitenskapelig metode og hypotesetesting   

 

 

- State-of-the-art understanding of the theoretical and empirical constraints on past climate development and variability during the 

Quaternary.  

- Understanding of the proxies used to reconstructing various aspects of past variability in temperature, precipitation and ocean 

circulation.  

- Ability to read and critically assess scientific literature.  

- Advanced understanding of the scientific methods and hypothesis testing.  

Tilrådde forkunnskapar  

Krav til forkunnskapar  GEOV106, GEOV222, GEOV225 eller GEOV226 

Fagleg overlapp   

Undervisning og omfang 12 webseminar (45 min) med førelesarar frå UiB og UMASS. Plattforma for undervisning er FuzeBox.  

Innlevering av essay over oppgitt tema relatert til ein eller fleire av webseminara.  

Munnelg presentasjon for resten av kurset av essay.  

 

Obligatoriske arbeidskrav Innlevert og godkjend essay 

Framført munnleg presentasjon 

Vurderingsform 4 timar skriftlig eksamen 

Vurderingssemester Haust 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

 



          
 
Emnekode GEOV228 

Namn, nynorsk Dateringsmetodar i Kvartær      

 

Namn, bokmål Dateringsmetodar i Kvartær      

Namn, engelsk Dating Methods in Quarternary 

Studiepoeng  

Undervisningssemester Vår.  Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: 

http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket  

 

Undervisningsspråk Engelsk, norsk dersom barre norskspråklege studentar 

Studienivå  

Institutt Institutt for geovitenskap  

Krav til studierett Emnet er åpent for studenter på Institutt for geovitenskap og Institutt for geografi. 

Innhald Emnet gir en innføring i prinsippene for aldersestimering av geologisk materiale og geologiske arkiv som benyttes i kvartærgeologi, 

paleoklimatologi og naturgeografi. Det blir gitt en innføring i det teoretiske grunnlaget for radioaktivitet, radioisotopiske  metoder 

(radiokarbon, uranserier, kosmogene nuklider) og radioisotopiske effekter (TL, OSL). Andre tema som vil omhandles kan være 

paleomagnetiske, kjemiske (aminosyreracemisering, tefra) og biologiske metoder for aldersbestemmelse. Emnet vektlegger praktiske 

anvendelser av de ulike dateringsmetodene, samt deres styrker og begrensninger.  

 

Læringsutbytte Ved fullført emne GEOV228 skal studenten kunne: 

 forklare prinsippa og det teoretiske grunnlaget for dei ulike dateringsmetodane 

 velje relevant(e) dateringsmetoda(r) til ei gitt problemstilling. 

 gi ei kritisk og grunngitt vurdering av dateringsresultat ifrå dei ulike metodane 

Tilrådde forkunnskapar  

Krav til forkunnskapar  GEOV101, GEOV105, GEOV107, GEOV111, GEOV106 eller GEOV109. For geografistudentar: GEO111 og GEO112 

Fagleg overlapp  10 sp overlapp med GEOL328 

Undervisning og omfang  

Obligatoriske arbeidskrav Øvingar og oppgåver. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.  

Vurderingsform 4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

 

http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket


 

 

 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no  

mailto:studiekonsulent@geo.uib.no
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