
Kursutvärdering för GEOB25 HT-2 2019 

GEOB25: Geologi i samhället gavs för tredje gången HT-2 2019. Kursutvärderingen 
besvarades av 16 av de 24 studenter som fullgjorde kursen. 

Överlag fick kursen ett högt betyg, 4,3 på en skala från 1-5 (där 5 är ”mycket bra”). 
Kursen uppskattas framförallt för att den ger en konkret samhällsanknytning till 
innehållet i tidigare geologikurser. 

På delkurs 1: Hydrogeologi uppskattas generellt sett föreläsningar med tillhörande 
räkneövningar och laboration som upplevdes som välanpassade för kursens innehåll. 
Till nästa år kommer vi att förbättra upplägget av övningarna ytterligare, med bättre 
tillgång till övningsmaterial i förväg, samt förlänga enstaka föreläsningar där det 
behövs mer tid. Delkurs 2: Miljögeokemiska processer upplevdes överlag som väldigt 
lärorik med intressanta föreläsningar. Delkursens utformning lägger stor vikt på 
självstudier vilket av en del uppfattats som en temposänkning från delkurs 1. Vi 
kommer att se över om detta till nästa år. Delkurs 3: Georesurser uppskattas för sitt 
breda och innehållsrika innehåll samt för en bra exkursion. Inför nästa år kommer vi att 
se över examinationsmomentet samt tillhörande inläsningsmaterial. Överlag framförs 
kritik från miljövetare som upplever att kursen innehåller en del upprepning med vissa 
delar från framförallt GEOA82. Detta är olyckligt, men har uppmärksammats och 
förhoppningsvis åtgärdats i samråd med kursansvarig på GEOA82. 

Den fullständiga rapporten från kursutvärdering med tillhörande statistik är bifogad 
nedan. 

 

Lund 22 april 2020, 

 
  
Andreas Nilsson (kursansvarig) 
 
 
  
Linn Möller (kursombud) 
 
 
  
Oskar Sundberg (kursombud) 

Kursutvärdering för GEOB25 HT-2 20L9

GEOB25: Geologi i samhället gavs för tredje gången Hf -2 20L9. Kursutvärderingen
besvarades av L6 av de24 studenter som fullgjorde kursen.

överlag fick kursen ett högt betyg, 4,3 på en skala från L-5 (där 5 är "mycket bra").
Kursen uppskattas framförallt för att den ger en konkret samhällsanknytning till
innehållet i tidigare geologikurser.

På delkurs L: Hydrogeologi uppskattas generellt sett föreläsningar med tillhörande
räkneövningar och laboration som upplevdes som välanpassade för kursens innehåll.
Till nästa år kommer vi att förbättra upplägget av övningarna ytterligare, med bättre
tillgång till övningsmaterial i förväg, samt förlänga enstaka föreläsningar där det
behövs mer tid. Delkurs 2: Miljögeokemiska processer upplevdes överlag som väldigt
lärorik med intressanta föreläsningar. Delkursens utformning lägger stor vikt på
självstudier vilket av en del uppfattats som en temposänkning från delkurs 1. Vi
kommer att se över om detta till nästa år. Delkurs 3: Georesurser uppskattas för sitt
breda och innehållsrika innehåll samt för en bra exkursíon. lnför nästa år kommer vi att
se över examinationsmomentet samt tillhörande inläsningsmaterial. överlag framförs
kritik från miljövetare som upplever att kursen innehåller en del upprepning med vissa
delar från framförallt GEOA82. Detta är olyckligt, men har uppmärksammats och
förhoppningsvis åtgärdats i samråd med kursansvarig på GEOA82.

Den fullständiga rapporten från kursutvärdering med tillhörande statistik är bifogad
nedan.
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Kursutvärdering för GEOB25 HT-2 2019 

GEOB25: Geologi i samhället gavs för tredje gången HT-2 2019. Kursutvärderingen 
besvarades av 16 av de 24 studenter som fullgjorde kursen. 

Överlag fick kursen ett högt betyg, 4,3 på en skala från 1-5 (där 5 är ”mycket bra”). 
Kursen uppskattas framförallt för att den ger en konkret samhällsanknytning till 
innehållet i tidigare geologikurser. 

På delkurs 1: Hydrogeologi uppskattas generellt sett föreläsningar med tillhörande 
räkneövningar och laboration som upplevdes som välanpassade för kursens innehåll. 
Till nästa år kommer vi att förbättra upplägget av övningarna ytterligare, med bättre 
tillgång till övningsmaterial i förväg, samt förlänga enstaka föreläsningar där det 
behövs mer tid. Delkurs 2: Miljögeokemiska processer upplevdes överlag som väldigt 
lärorik med intressanta föreläsningar. Delkursens utformning lägger stor vikt på 
självstudier vilket av en del uppfattats som en temposänkning från delkurs 1. Vi 
kommer att se över om detta till nästa år. Delkurs 3: Georesurser uppskattas för sitt 
breda och innehållsrika innehåll samt för en bra exkursion. Inför nästa år kommer vi att 
se över examinationsmomentet samt tillhörande inläsningsmaterial. Överlag framförs 
kritik från miljövetare som upplever att kursen innehåller en del upprepning med vissa 
delar från framförallt GEOA82. Detta är olyckligt, men har uppmärksammats och 
förhoppningsvis åtgärdats i samråd med kursansvarig på GEOA82. 

Den fullständiga rapporten från kursutvärdering med tillhörande statistik är bifogad 
nedan. 

 

Lund 14 april 2020, 

 
  
Andreas Nilsson (kursansvarig) 
 
 
  
Linn Möller (kursombud) 
 
 
  
Oskar Sundberg (kursombud) 



Kursutvärdering GEOB25 HT2019

Antal respondenter: 25
Antal svar: 16

Svarsfrekvens: 64,00 %

Vilket betyg vill du ge kursen? Ange ett av följande alternativ   
Vilket betyg vill du ge kursen? Ange ett av följande 
alternativ Antal svar
Mycket bra 6 (37,5%)
Bra 8 (50,0%)
Medel 2 (12,5%)
Mindre Bra 0 (0,0%)
Dålig 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilket betyg vill du ge kursen? Ange ett av följande alternativ 4,3 0,7

Kommentar
Hydrogeologidelen - mycket bra 
Hydrogeologi- mycket  bra. 
I sin helhet väldigt informativt och lärorikt.  Skulle rekommendera denna kurs till andra
Intressanta delkurser med värdefull information.
helt okej är en viktig kurs det kul att få info om en geoleogs roll i arbetslivet främst.
För att täcka in så mycket olika saker är det ändå givande. Svårt att hinna få upp intresse/engamemang innan det var dags för nästa tema 
ibland.
Kul att lära sig om hur samhället berörs av geologi från flera olika personer
Jag gick bara första delkursen. Den höll mycket hög kvalitet och föreläsningarna framfördes på ett högst pedagogiskt sätt.
Känns härligt att få en verklighetskoppling till alla förgående kurser, gillar att kursen har lite mer konkreta exempel på vilken betydelse geologin 
har för samhället. 
Det som drar ner kursen är att den innehöll mycket repetition för mig.
Geohydroinledningen var galant, senare delkurser gick det utför.



Hur upplevde du nivån/svårighetsgraden på kursen? Ange ett av följande 
alternativ   

Hur upplevde du nivån/svårighetsgraden på kursen? 
Ange ett av följande alternativ

Antal 
svar

Mycket svår 0 (0,0%)
Svår 1 (6,3%)

Medel
13 

(81,3%)

Lätt
2 

(12,5%)
Mycket lätt 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde du nivån/svårighetsgraden på kursen? Ange ett av följande alternativ 2,9 0,4

Kommentar
Hydrogeologi var lite svårt resterande del var medelsvårt 
Lätt info, men väldigt många områden. 
Det nya var svårt såklart. 
Den var väl utformad efter våra kunskaper, men inte lika utmanade under examinationerna som tidigare kurser varit.
Väldigt varierande. ffa eftersom helt olika sätt att lära in / prestera. bra blandning
mer fokus på bredd än djup
Lätt pga mycket repetition
Geohydron något svårare pga nytt moment, senare delkurser något lättare.



Anser du att målen i kursplanen har uppfyllts? Ange ett av följande alternativ   
Anser du att målen i kursplanen har uppfyllts? Ange ett 
av följande alternativ

Antal 
svar

Instämmer i hög grad
11 

(68,8%)

Instämmer delvis
5 

(31,3%)
Varken instämmer eller instämmer inte 0 (0,0%)
Instämmer inte helt 0 (0,0%)
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Anser du att målen i kursplanen har uppfyllts? Ange ett av följande alternativ 4,7 0,5

Kommentar
Rätt mycket gammal kunskap, ingen djupdykning i senare delkurser.

Upplevde du att examinationsmomenten var adekvata för kursinnehållet? Ange ett
av följande alternativ   

Upplevde du att examinationsmomenten var adekvata för
kursinnehållet? Ange ett av följande alternativ

Antal 
svar

Instämmer i hög grad
7 

(43,8%)

Instämmer delvis
7 

(43,8%)
Varken instämmer eller instämmer inte 0 (0,0%)

Instämmer inte helt
2 

(12,5%)
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Upplevde du att examinationsmomenten var adekvata för kursinnehållet? Ange ett av följande alternativ 4,2 1,0



Kommentar
Det som var fokus på föreläsningarna var inte alltid fokus på tentan
De var bra, men de flesta var även enkla. Men eftersom de testade kunskaperna föreslås inga förändringar.
på georesurs tentan var det många av sakerna från jäst föroläsningaran utteblev i tentamen eller hade frågor på väldigt låg nivå.
Bra att det var två och inte tre tentor
I del 2 hade kanske en tenta gjort att man bättre tar in helheten än att fokusera på ett visst ämne
Jag tyckte att det saknades en svårare och komplicerad uträkningsfråga. 
Gillade att det fanns variation i examination, det lättade lite på stressen då inte allt examinerades genom skriftliga tentor.
Jag tycker det är bra med en blandning av olika examinationsmoment, men rent inlärningsmässigt tycker jag det var sämre med 
examinsationsmomentet på delkurs 2 eftersom man inte blev examinerad på (och därmed inte behövde ta till sig) hela kursinnehållet. Sedan 
har iofs varje individ ett eget ansvar att lära sig...
Presentationerna var sisådär, tråkigt att diskussionsdel utesluts ifrån kursmålen. 

Vad var bra och mindre bra på delkurs 1: Hydrogeologi?   
Vad var bra och mindre bra på delkurs 1: Hydrogeologi?
Bra: övningar direkt efter föreläsning, bra att vi gick igenom lösningar, givande övningar 
Jättebra upplägg på denna del med föreläsning under fm och räkneövning på em. 
Kul ämne, men för lätta uppgifter. Jag blev irriterad på att saker kändes för lätta, så jag lärde mig inte så mycket so jag hade kunnat. 
Tempot var väldigt högt och växlade inte i tempo vilket var bra. Många övningar, skitbra!  
Uppskattade räkne exempel
Mycket bra föreläsningar och ypperliga övningar där man verkligen fick lära sig att använda det man hade lärt sig. 
Examinationerna var bra, men hade kunnat vara mer anpassade efter vad man la mest tid på under resten av kursen.
Bra med övningstillfällen. 

Hade varit bra med labbupdelningar som blandade kurstagarna mer. Egen uppdelning blev ofta geologer med geologer och miljövetare med 
miljövetare istället för blandat. 
Tentan hade med det vi hade lärt oss och man hade mycket nytta av tillhörande räkne övningar efter föroläsningar om samma ämne fortsätt 
med detta.
Det som var bra var att man kände att man hade tid på sig att plugga in allting. kan inte komma på något som var mindre bra
Bra med mkt övningar! Räkna. 
Ibland lite stressade föreläsningar, svårt att ha tid att ställa frågor när man inte förstod. 
Laborationen var gedigen. Fick bra hjälp och kommentarer.
Bra att lära sig räkna på hydrogeologi och intressant labb
Jag tyckte kursen var mycket bra. 
Det kunde vara lite väl högt temp på visa delar, mest pga att mycket var nytt så det blev väldigt mycket att lära sig på en gång. Tycker däremot 
att delkurse var lärorik och kul då vi inte gått igenom grundvattenmagasins egenskaper förr. 
Mycket intressant, bra och lärorikt med övningarna som befäste det man lärt sig på föreläsningarna. Övningarnas upplägg kunde varit
/kommunicerats tydligare, med eget arbete och en gemensam genomgång vid en i förväg överenskommen tidpunkt. Ett annat upplägg på 
övningen skulle kunna vara att man får ut övningarna i förväg så man kan sitta hemma och förbereda/göra övningarna och så har men en 
schemalagd gemensam genomgång. Alternativt att man har övning en dag och den gemensamma genomgången vid nästa övningstillfälle. Så 
behöver de som är klara tidigt inte sitta och vänta på den gemensamma genomgången. Inför laborationen kunde man fått tydligare 
instruktioner i förväg, så man hinner läsa igenom handledningen. Några av resultaten, som skulle användas i rapporten, kom lite väl sent. 
Kanske det behövs tydligare kommunikation till studenterna när/att alla måste lägga in sin data.
Övningarna var galanta, laborationen var också bra. Tentamen representerade ej dom svåra momenten i övningarna.



Vad var bra och mindre bra på delkurs 2: Miljögeokemiska processer?   
Vad var bra och mindre bra på delkurs 2: Miljögeokemiska processer?
Tyvärr mycket upprepningar för miljövetare 
Jag minns inte. 
Tempot tvärdök nedåt. Jag hade velat se att kursen höll kvar tempot och införde mer diskussionstillfällen som man ska göra i grupp.
Rolig kurs, men ytterligare examination vore bra då man mest la ned tid på att lära sig om sitt område, inte kursinnehållet som helhet.
Bra föreläsningar. 

Instuderingsfrågorna blev inte särskilt instuderade då man väntade tills att man fick reda på vilket ämne som man skulle redovisa. 
Det som var bra med kursen var att det hade ett bra flyt och de olika momenten i delkursen kändes varierande vilket gjorde inlärningen roligare
och lättare. kan inte komma på något som var mindre bra
Bra föreläsningar. Bra upplägg med att svara på frågor och läsa varje dag. gav stor på självstudierna.
Intressant ämne, hade gärna haft mer tid på projektarbetet
Deltog inte
Det var lärorikt och roligt att få lära sig mer om medicinsk geologi samt vilka sjukdomar som kan uppstå pga bristfällig kunskap om 
arbetsprocesser och material som företag använder. Tyckte dock att det var lite missvisande att säga att föreläsningen skule vara epedemier, 
fick det att låta som att vi skulle få lära oss mer om nutida och forna epediemier och deras spridning ex pesten eller kolera.
Intressant kursinnehåll, men tyvärr mycket repetition (för en miljövetare som dessutom har lästa förorenad mark-kursen). Tycker nog att det 
positiva med examinationsmomentet i form av presentation (omväxling!) överväger det negativa (man behöver bara befatta sig med en del av 
kursinnehållet). Mycket individansvar i hur mycket arbete man lägger på detta delmoment! Mycket positivt med externa föreläsare!
Ingen djupdykning.

Vad var bra och mindre bra på delkurs 3: Georesurser?   
Vad var bra och mindre bra på delkurs 3: Georesurser?
Stor bredd på föreläsningar, Mycket upprepningar för miljövetare men även en del nytt. Lite tråkigt att många föreläsningar var lika som i 
kursen GEOA82
GEOENERGI: Dåliga förklaringar. Fokus på fel saker, ex företag
Extremt informativt och väldigt lärorikt med fler föreläsare. Utflykterna var väldigt bra!
Intressant kurs med vra föreläsningar, men examinationen var enkel.
Malmövning var kul men lite dåligt planerad då presentationen i samband med övningen gjordes på morgonen och fick de flesta att gå på 
morgonövningen istället för på eftermiddagen. 
Tentamen var lite dåligt uppbyggd på malm delen blev fårgorna för lika samma begrep förklarades kunde 3 gånger. Sedan fanns det frågor på 
saker som vi inte fått information om ex hade det inte nämnts specifika namn på aktvia geenergis tekniker dom kallades bara för aktiv 
geoenergi så fråga kändes då lite sub optimal. Sedan så saknades  det info om skriftligt material föreläsningar ska vara ett alternativ inte ett 
måste. 
Det som var bra var att det liksom delkurs två kändes varierat med bra flöde. kan inte komma på något som var mindre bra
Kule med gästföreläsare. Bra med tid (lagom) tid för tentaplugg.
Kul med utomstående föreläsare. Jättekul exkursion
Deltog ibte
Älskade att vi fick bättre koll på hur stor påverka geologin har på samhället samt vilka delar av geologin som utnyttjas var och hur. Vill gärna se 
att tentan ligger före julen så blir man mer motiverad att komma till föreläsningarna och det hela känns inte lika utdraget. Det var rätt tufft att 
komma tillbaks från "lovet" och direkt ha en tenta...
Intressant kursinnehåll, men tyvärr mycket repetition (för en miljövetare). Mycket positivt med externa föreläsare!
Adekvat med besök ifrån zinkgruvan. Dunderbra!

Har du några förbättringsförslag till oss som håller i kursen?   
Har du några förbättringsförslag till oss som håller i kursen?
Inget jag kommer på. 
Knyt ihop tempot mellan delkurs 1&2 så blir det perfekt. 
En mycket bra kurs med bra föreläsningar och övningar! Jag tycker att nivån är bra då svårare examinationer skulle bli svårt att plugga till med 
de kortare delkurserna.
Nej, det mesta var bra. 
gör georesurser till flervalls å fler sidor av kursen kan komma med
Nej, allt har funkat bra
Gör hydroföreläsningarna längre ibland, tid över kan gå till beräkning.
mer tid på arbetet i del 2 och kanske mindre på det avslutande arbetet.
Nej
Att se över de föreläsningar som var under delkurs 3, stora delar av materialet var exakt samma som från kursen GEOA82 så miljövetarna(och 
jag) kännde sig inte lika motiverade att faktiskt aktivt studera och närvara på föreläsningarna eftersom vi redan hört det en gång förrut. Det 
tycker jag är synd. Det hade nog hjälpt om det inte var så himla tydligt att det mesta i princip var samma PP-slides... 
Det är synd att kursen innehöll så mycket stoff som jag (miljövetare) redan gått igenom på andra kurser (berg, jord och vatten i ett 
miljöperspektiv, miljörätt, förorenad mark). Skulle man kunna göra delkurs 1 till en separat kurs? Så har man ev. möjligheten att läsa en annan 
kurs istället för delkurs 2 och 3.
Svårare hydrogeologi tenta, även miljögeokemiska processer och georesurser kan göras svårare.



Har du andra synpunkter eller kommentarer du vill föra fram?   
Har du andra synpunkter eller kommentarer du vill föra fram?
Dela kursen i två delar så att de som bara vill gå hydrogeologi kan välja bara det.
En bra kurs för allmänbildning trevligt med semenarie skulle gärna vilja se mer skriftligt material utifall man missar en föroläsning vill man lätt 
kunna få samma information.
Nej
Det var kul!
Kul kurs
Nej
Inte mer än vad jag redan gjort.
Mycket intressant med exkursion och bra med många externa föreläsare. En eloge också till alla lärare som var både engagerade och 
hjälpsamma.
Rätt spretig kurs. Känner att diverse delar på basblocket skulle kunna tas bort för att få en fördjupning i tex geokemi.


