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Kursen GEOB24 gavs för första gången höstterminen 2O!7 och består av fyra delar: Från istid till nutid -
glaciation deglaciation och strandnivåförändringar (Del 1), Jordartskartering (Del 2), Fràn istid till nutid - mark,
vegetation och fauna (Del 3) samt Sveriges regionalgeologi - berggrund och jordtäcke (Del 4).

Liksom tidigare år genomfördes en omfattande webbaserad enkät som besvarades av lL av de 20 studenter
som fullföljde kursen. Därtill baseras denna kursanalys på synpunkter som lämnades i samband med ett
kursvärderingstillfälle på kursens sista dag då 9 studenterna närvarade. Efter att muntligt ha lämnat spontana
kommentarer kring kursen som helhet och enskilda moment fick studenterna genom ett digitalt
röstningsförfarande anonymt uppge i vilken grad (på en femgradig skala) de ansåg sig ha uppnått kursplanens
lärandemå1. Den webbaserade enkäten som besvarades efter kursens slut bestod av tre delar. lnledningsvis fick
studenterna möjlighet att lämna synpunkter på kursen som helhet genom att besvara de öppna frågorna "Vad
var bra med kursen?" respektive "Vad var dåligt med kursen?". I anslutning till dessa frågor uppmanades de
också att lämna förslag till förbättringar samt att ge sina omdömen om kursen som helhet på en skala från L

(minst positivt) till 5 (mest positivt). Därefter följde 19 frågor som berörde olika övergripande aspekter av
kursen, och slutligen ombads studenterna ange hur mycket de lärt sig i samband med enskilda
undervisningsmoment (skala L-5). Kursens lärare fick ta del av all information som inhämtades om
studenternas åsikter om kursen, och deras kommentarer har beaktats vid utformningen av denna kursanalys.

Kursen som helhet

Vid kursvärderingen framkom det att studenterna upplever att kursens lärandemål generellt har uppfyllts i hög
grad. Medelvärdena för lärandemålen varierar mellan 3,8 och 4,6. lngen valde svarsalternat¡vet 1 på den
femgradiga skalan (inte alls uppfyllt) för något av lärandemålen, men en student angav alternativet 2 för ett av
målen. Målen för färdighet och förmåga har generellt höga medelvärden (3,9-4,6), vilket är mycket positivt. De

båda målen för värderingsförmåga och förhållningssätt har något lägre medelvärden (3,8-3,9), vilket kan tolkas
som att det finns utrymme för förändringar som ger studenterna ökade möjligheter att uppnå en högre
kunskapsnivå.

Bland studenternas svar på frågan om vad som var bra med kursen som helhet nämns lärarnas skicklighet och
intresseväckande undervisning, träningen i att använda GIS samt den omfattande och givande
fältundervisningen. Som exempel på saker som var dåliga med kursen nämns att det var ett högt tempo och
intensiv undervisning med lite tid till återhämtning och utveckling av en djupare förståelse. Specifikt påpekas

att det är olämpligt att ha tenta på en måndag (Del 1), att ha introduktion för en ny kursdel (Del 2) och
stud¡ebesök direkt efter en tenta samt att det var kort t¡d efter exkursionen på Del 4 för vila och

rapportskrivning. Några studenter ifrågasätter också att rumsfördelningen vid övernattningarna under
exkursionen på Del 4 gjordes utifrån kön. Utöver ovanstående synpunkter framförde flera studenter vid den
muntliga kursvärderingen att regionalgeologin på ett bra sätt kopplade till tidigare kurser på programmet men
också att denna kursdel upplevdes som en separat kurs. överlag förefaller studenterna vara nöjda med kursens
innehåll och upplägg, vilket stöds av att medelvärdet för studenternas omdöme om kursen som helhet är 4,0.
Något högre värden noterades dock de tre senaste âren (202I:4,2,2020: 4,3,20L9:4,2). Dessförinnan var
värdena lägre (2018: 3,8,2017:3,4). Således verkar det som att kursen fortsatt fungerar vä|, men det något
lägre samlade omdömet i år kan tyda på att det behövs ytterligare åtgärder för att öka tiden för återhämtning
och självstudier utöver de som gjordes inför årets kurs.

Förkunskaper och relat¡on till andra kurser

Merparten (80%) av de svarande studenterna uppger att de hade tillräckliga förkunskaper för kursen, medan
resterande 2O%hade mer än tillräckliga förkunskaper. Hälften (50%) menar också att kopplingen tilltidigare



kurser inom kandidatprogrammet var utmärkt och resterande 50 % att den var bra. Tillsammans tyder detta på

att kursens innehåll knyter an på ett bra sätt till de kurser studenterna tidigare har läst samt att den har en

lagom kunskapsnivå.

Kursplanen och verkligheten

Knappt hälften (44%) av de svarande studenterna tycker att kursens innehåll enligt kursplanen stämmer

utmärkt med vad som behandlades på kursen, medan övriga (56%) menar att överensstämmelsen är god. En

klar majoritet (90%) anser att de har uppnått alla kursplanens må1, vilket är mycket positivt och stämmer

ganska väl med de uppgifter som lämnades vid kursvärderingen. Således förefaller läraktiviteterna i huvudsak

vara väl valda och utformade för att täcka in innehållet i kursplanen samt för att studenterna ska uppnå

lärandemålen.

Undervisningen

En stor andel (70%) av studenterna anser att balansen mellan teoretiska och praktiska undervisningsformer var

utmärkt för kursen som helhet, och resterande 30% anser att den var god. Hälften (50%) menar att

avvägningen mellan föreläsningar, grupparbete, självständigt arbete och självstudier var utmärkt, och en lika

stor andel menar att den var god. Baserat på dessa svarsfördelningar har kursen en lämplig sammansättning av

undervisnings- och studieformer.

Kurslitteratur, instruktionsmaterial och handledning

64% av studenterna tycker att kurslitteraturen som helhet var bra, och resterande 36% anser att den var

utmärkt. Alla svarande studenter (LOO%) anser att de instruktioner de fick i samband med kursens läraktiviteter

var tillräckligt tydliga. När det gäller handledningen i samband med fältövningar och skriftliga rapporter, uppger

50% att den var utmärkt och resterande 50% att den var bra. Således är studenterna generellt mycket positiva

till lärarnas instruktioner och handledning.

Tyvärr har ingen student följt uppmaningen att kommentera de enskilda kursböckerna, men en uppger sig inte

ha använt kurslitteraturen så mycket. Även om studenterna verkar relativt nöjda med kurslitteraturen, vore det

utifrån ett lärarperspektiv önskvärt med kursböcker som är bättre anpassade till kursens innehåll och

kunskapsnivå. Därför kommer vi att fortsätta söka efter alternativ kurslitteratur.

Kravnivå, studieprestationer och studieresultat

En klar majoritet (90%) av studenterna upplever att de krav som ställdes på dem var rimliga. Antalet

studietimmar (inklusive schemalagd undervisning) som studenterna bedömer att de har lagt ner per vecka

under kursen fördelar sig enligt följande: <20 (L0%1,20-40 (60o/o), omkring 40 (10%1, 40-60 (20%l och >60 (0%)

De allra flesta (80%) tycker att de har lärt sig mycket under kursen, medan resterande 209/oanser att deras

lärande har varit genomsnittligl. TOg/o menar att den kunskap de har tillägnat sig under kursen till lika stor del

baseras på inlärning som förståelse.20% bedömer att förståelse dominerar över inlärning, medan 10% anser

att inlärning dominerar över förståelse.78% uppger att deras intresse för kursens ämnesområden har ökat

jämfört med situationen före kursen.

Studenternas svar tyder på att kursens kravnivå är rimlig. Detta är något förvånande eftersom flera studenter i

kommentarerna om kursen som helhet påpekar att det var ett högt tempo och intensiv undervisning. Kanske

ska detta tolkas som att kraven var rimliga att uppnå men att detta förutsatte stora insatser i form av

deltagande i undervisning och självstudier. Bilden av en kurs med högt tempo och intensiv undervisning

stämmer dock inte helt överens med studenternas svar beträffande hur många timmar de har lagt ner på sina

studier per vecka. Liksom tidigare år är det anmärkningsvärt att en så stor andel (70%) uppger att de har ägnat

340 timmar åt sina studier, särskilt som den schemalagda undervisningen under en vecka ofta uppgick till 20-25



timmar. lcke desto mindre finns det anledning att vid planeringen inför nästa år försöka skapa ytterligare
utrymme för reflektion och därigenom gynna utvecklingen av förståelse för kursens ämnesområden. Att en så

stor andel av studenterna anser att deras intresse för dessa har ökat, trots ett högt tempo och intensiv

undervisning, är förstås glädjande. Kanske kan utmaningar i undervisningen bidra till ökat intresse hos en del

studenter?

Examination

Studenterna uppmanades att i den webbaserade enkäten ange vilka examinationsformer de föredrar och

motivera sina preferenser. De uppmanades också att kommentera upplägget av kursens examination -två
skriftliga tentamina (Del 1 och 3), en skriftlig grupprapport (Del 2) och en skriftlig, individuell rapport (Del a) -
samt utformningen av de enskilda examinationerna. Svaren visar, liksom tidigare år, att studenterna har olika

åsikter om vilka examinationsformer som är bra och varför vissa är bättre än andra. Flera studenter påpekar

också att det är lämpligt att kombinera flera examinationsformer så som är fallet på denna kurs.

En student påpekar att det kan vara svårt att rättvist bedöma grupprapporter, vilket är något som kursens

lärare är väl medvetna om. För att förbättra möjligheterna till rättvis bedömning av rapporterna som utgör
examinationen av Del 2 infördes därför för några år sedan en skriftlig självreflektion om hur arbetet fördelades
inom gruppen samt hur gruppen fungerade under såväl fältarbetet som i samband med den påföljande

rapportskrivningen. Denna lämnar gruppmedlemmarna in separat i samband med rapportinlämningen.

Lärarnas uppfattning är att självreflektionen är ett viktigt komplement till de intryck de får av gruppernas

arbete genom att handleda dem i fält, och den kommer därför att fortsatt användas för att underlätta en

rättvis bedömning.

Generella kompetenser

Knappt hä lften (aa%l av studenterna a nser att ku rsen ha r bidragit till att de känner sig bättre på mu ntlig
framställning, medan en klar majoritet (90%) tycker att de känner sig bättre på skriftlig presentation. 20%

menar att den feedback de fick på sina muntliga presentationer och skriftliga rapporter var utmärkt, och

resterande 80% att den var bra.90% menar att kursen har bidragit till att de har blivit säkrare på att hämta

digital, geologisk information från kartdatabaser samt sammanställa och presentera data i ett geografiskt

informationssystem.

Det är naturligtvis inte tillfredsställande att en majoritet av studenterna inte tycker att de har utvecklat sin

förmåga att presentera muntligt, även om detta är en färdighet som de inte får särskild träning i under denna

kurs. Liksom förra året gav läraren skriftlig feedback på presentationerna vid litteraturseminarierna inom Del 3 i

syfte att ge studenterna tips på hur de kan göra bättre muntliga presentationer i framtiden. Enkätsvaren kan

tolkas som att denna feedback behöver bli ännu mer specifik, även om studenterna generellt är relativt nöjda

med den feedback de fått under kursen. Som några studenter påpekar hade de vid besvarandet av enkäten

ännu inte hunnit få feedback på de individuella rapporterna inom Del 4, men förhoppningsvis uppfattades den

skriftliga feedback som senare lämnades som konstruktiv. Det är naturligtvis glädjande att en klar majoritet av

studenterna uppger att kursen har bidragit till att de känner sig bättre på skriftlig presentation, eftersom ett av

kursens lärandemål är att kunna uttrycka sig skriftligt inom olika genrer. Att nästan alla menar att de har blivit
säkrare på att hämta digital, geologisk information från kartdatabaser samt sammanställa och presentera data i

ett geografiskt informationssystem är också väldigt positivt, eftersom denna förmåga utgör ett av kursens

lärandemå1.

Enskilda undervisningsmoment

Medelpoängen för hur mycket studenterna anser att de lärde sig i samband med de enskilda läraktiviteterna

varierar mellan t,7 och 4,8 (skala 1-5). Sexdagarsexkursionen iSV Sverige inom Del 4 är den läraktivitet som

bedömdes som mest lärorik. Den som upplevdes som minst lärorik är studiebesöket på SGU. Med



utgångspunkt från kommentarerna om kursen som helhet beror detta med stor sannolikhet på dess olämpliga

placering samma dag som tentan för Del 1 och introduktionen till Del 2. Om man bortser från denna läraktivitet

varierar medelpoängen mellan 3,4 och 4,8. Medelvärdena för de olika kursdelarna fördelar sig enligt följande:

4,0 (Del 1), 3,9 (Del 2 med studiebesöket på SGU borträknat), 4,0 (Del 3) och 3,9 (Del 4). Dessa är alltså

generellt relativt höga och likartade, vilket är positivt. Med undantag för ett något lägre värde för Del 1, är

medelvärdena likartade dem för förra årets kurs. Det som är mest tydligt utifrån studenternas bedömningar av

de enskilda undervisningsmomenten är att förutsättningarna för att ta till sig informationen vid studiebesöket

på SGU måste förbättras. Därför bör besöket nästa år ¡nte läggas på samma dag som tentan på Del 1 och

introduktionen till Del 2.

Generellt vore det önskvärt att göra undervisningen något mindre intensiv för att gynna studenternas

utveckling av en djupare förståelse för kursens ämnesområden. Detta kräver en minskning av antalet

läraktiviteter, något som med hänsyn till den korta lid som är tillgänglig för de olika kursdelarna kan vara svårt

att genomföra utan att försämra förutsättningarna för studenterna att uppnå kursens må1. Således är det

nödvändigt att vid planeringen inför nästa år för varje kursdel noggrant överväga om antalet schemalagda

timmar kan reduceras och hur detta kan göras utan att försämra kvaliteten på undervisningen. Att utöka tiden

för rapportskrivningen efter exkursionen inom Del 4, vilket efterfrågas av någon student, är inte möjligt utan

att antingen dra ner på undervisningen om Sveriges berggrund innan exkursionen eller på exkursionens längd.

lngen av dessa förändringar är dock lämplig med hänsyn till studenternas förutsättningar att uppnå kursens

mål och deras mycket positiva omdömen (såväl i år som tidigare år) om exkursionen. En åtgärd som skulle

kunna ge studenterna ökade möjligheter att uppnå en högre kunskapsnivå vore att ge dem ökad träning i att

rita och tolka stratigrafiska profiler samt att diskutera tredimensionella relationer i fält. Detta bör beaktas vid

planeringen av främst Del t,2 och 4. Precis som flera studenter påpekar, är det olämpligt att tentan på Del 1

ligger på en måndag. I år flyttades tentan på Del 3 från en måndag till en fredag, då denna åtgärd prioriterades

framför genomförandet av ett studiebesök som tidigare har avslutat kursdelen. Att flytta tentan på Del 1 är

dock mycket svårt utan att det påverkar undervisningen inom Del 1 eller 2 negativt och därigenom riskerar att
göra det svårare för studenterna att uppnå kursmålen.

Slutligen bör det, med utgångspunkt från kommentarerna från flera av årets studenter, övervägas att i

framtiden låta studenterna själva välja vilka de vill dela rum med under exkursionen inom Del 4 i stället för att

ha separata rum för kvinnor och män. Eftersom rumsstorlekarna skiljer sig mellan de olika boendena under

exkursionen, skulle det vara omständligt och tidskrävande att genomförande sådana val inför varje

övernattning. Dessutom finns det en risk att det blir fler studenter som känner sig obekväma med situationen

jämfört med det system med könsseparerade rum som hittills har tillämpats. Om rummen ska fördelas på ett

annat sätt än tidigare, är nog det bästa att inför exkursionen be alla studenter skriftligt ange om de föredrar att

dela rum med personer som identifierar sig som kvinnor eller män och att sedan innan exkursionen fördela

rummen baserat på denna information.
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