
Kursutvärdering GEOA80 ht 2015 

Som ett resultat av ett förbiseende centralt på LU-nivå blev fler studenter antagna till kursen 

än vad som kursen var dimensionerad för. Detta ledde till schematekniska problem och 

problem med föreläsningssalar, vilket upplevdes negativt av en del studenter. Dessutom 

hade två lärare inte noterat att deras respektive föreläsningstider blivit ändrade. En 

föreläsning fick därför helt ställas in. I det andra fallet blev det möjligt att genomföra 

momentet på halva den planerade tiden. En annan lärare var tvungen att korta ned sin 

föreläsning på grund av ett sjukt barn. En kommentar som väl sammanfattar ovanstående är 

”Dock har det varit rörigt kring administrationen, men det vet ni nog”. Under alla de nio år 

kursen gått och som undertecknad varit kursansvarig har liknande problem av 

teknisk/administrativ karaktär aldrig inträffat och måste betraktas som en 

engångsföreteelse. 

Totala antalet studenter på kursen var 68. Av dessa har 51 lämnat in kursvärdering (75%). 

Kursen består av två delkurser där delkurs 1 som heter Grundläggande geologi och delkurs 

två som heter Georesurser och miljögeologi. 

På frågan om studenterna upplever att kursmålen är uppfyllda svarar 88% att så är fallet när 

det gäller delkurs 1. Det finns praktiskt taget inga följdkommentarer. Några exempel: ”Fick 

mersmak”, ”Uppskattade de olika momenten, övningarna och exkursionerna. Ger väldigt bra 

överblick”, ”Jag hade gärna haft större andel grundläggande geologi”, ”Superspännande 

kurs!” Resterande 12% anger att de delvis är uppfyllda. Även här finns få följdkommentarer. 

Då det gäller delkurs 2 svarar 90% att kursmålen är ”väl uppfyllda” medan resterande 8% 

anger att de är ”dåligt uppfyllda”. 

Till delkurs 1 finns kursboken ”Geobiosfären”. 54% av studenterna upplever att den är 

”Generellt lättläst, känns relevant”. Nästan en tredjedel av studenterna är av uppfattningen 

att kursboken är ”Generellt svårläst, för mycket detaljer, komplicerad”. Sex studenter (12%) 

anger båda alternativen. Två studenter anger att de inte använt sig av kurslitteraturen! 

Till delkurs 2, som utgörs av flera olika mer eller fristående moment finns ingen kursbok. 

Sju studenter (14%) anger att föresläsningarna på delkurs 1 varit ””Utmärkta”, medan 41 

(80%) anger att de varit ”Bra”. Två studenter (4%) anger att föreläsningarna på delkurs 1 

varit ”Dåliga”. En student (2%) har inte svar på frågan. 

På frågan avseende delkurs 2 om det finns någon/några georesurser som behandlats ”För 

mycket”, om det varit ”Lagom avvägning”, om någon georesurs behandlats ”Lite eller inte 

alls och som borde varit med” samt om antalet föreläsningar på de olika momenten varit 

”För få” svarade 30 studenter (59%) att det varit ”Lagom” avvägning mellan de olika 

georesurser som behandlades på delkursen. Sju studenter (14%) menar att vissa georesurser 



givits för stor plats (t.ex. mifo – 5 studenter, bergvärme  - 1 student, geoenergi – 1 student). 

Fem studenter (10%) menar att olika områden behandlats för lite (bergvärme – 1 student, 

hypoxiaföreläsningen, som av olyckliga skäl utgick - 1 student, ”De flesta” – 1 student, ”mer 

behandling av miljöproblem i allmänhet” – 1 student, ”föreläsaren hoppade över många 

olika mineral i föreläsningen” – 1 student). Åtta studenter (16%) besvarade inte frågan. 

På totalintrycket av kursen på en skala från 1-5 (1 sämst och 5 bäst) blev resultatet följande: 

• 5 – 1 (2%) 

• 4 – 18 (35%) 

• 3 – 22 (43%) 

• 2 – 9 (18%) 

• 1 – 1 (2%) 

Genomsnittbetyget på kursen som helhet blir då 3,2. Sammanlagt 40 studenter (80%) 

upplever således kursen som bra eller mycket bra men 10 studenter (20%) upplever kursen 

som mindre bra eller dålig (1 student). 

Den här kursen gavs för sista gången under ht 2015. Den kurs som ges till hösten 2016 

(GEOA81) är i allt väsentligt lik föregångaren men den har fått en ny moderniserad kursplan 

som även tar hänsyn till de gångna årens erfarenheter och kursvärderingar där vi har försökt 

rätta till en del mindre brister som har uppmärksammats, bland annat efter årets kurs. 

Exempelvis hoppas vi kunna utöka och uppdatera momentet om miljörisker relaterat till 

täktverksamhet och eventuellt lägga till en exkursion på delkurs 2 om georesurser och 

miljögeologi.  
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