


Kursvärdering GeoA82

Antal respondenter: 29
Antal svar: 21

Svarsfrekvens: 72,41 %

Hur upplevde Du kursen i allmänhet (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)?    
Hur upplevde Du kursen i allmänhet (från 1-5 där 1 är 
usel och 5 är toppen)? 

Antal 
svar

1 0 (0,0%)
2 1 (4,8%)

3
3 

(14,3%)

4
11 

(52,4%)

5
6 

(28,6%)

Summa
21 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du kursen i allmänhet (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)? 4,0 0,8

Kommentar
Jättebra upplägg på kursen! Uppskattas att inte bara ha en stor tenta i slutet. Även skönt med inlämningsuppgifter. 
1:a delen var bra. 2:a delen av kursen vet jag inte redigt vad jag ska tycka om. Det var skrämande att inte ha någon kurslitteratur att vända sig 
till utan bara kunna förlita sig på föreläsningarna. Blir man underkänd på tentan kan jag tänka mig att det blir allt svårare att plugga. Samtidigt 
var tentan simpel nog för att klara sig utan kurslitteratut men inte utan föreläsningarna. Så det blir nog rätt ekvivalent ändå. 2:a delen har 
bekantat oss väl med föroreningar och hur man arbetar med dessa.
Det var svårt att lära sig det som togs upp under kursen eftersom det var mycket information att ta till sig som inte gavs på ett pedagogiskt bra 
sätt. Övningarna och inlämningsuppgifterna adderade bara ny information, där hade det varit bättre om man bara fått repetera saker från 
föreläsningarna på dem.
Lagom svårighet och arbetsbelastning. Inlämningsuppgifterna och exkursionerna var också mycket bra för inlärning och förståelse. 
Intressant kurs med ett bra, varierat upplägg!
Innehållet täcker relevanta delar. Bra upplägg på delkurs 1 och 2



Hur upplevde Du föreläsningarna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)?    
Hur upplevde Du föreläsningarna (från 1-5 där 1 är usel 
och 5 är toppen)? 

Antal 
svar

1 0 (0,0%)
2 2 (9,5%)

3
4 

(19,0%)

4
14 

(66,7%)
5 1 (4,8%)

Summa
21 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du föreläsningarna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)? 3,7 0,7

Kommentar
Vissa föreläsare pratade väldigt tyst och otydligt. Annars bra!
För det mesta väldigt bra, men kan tycka att en del power points var lite ostrukturerad och några hade hela sidor med bara text 
Många av föreläsningarna var intressanta. Somliga, inte alla, skulle dock behöva använda fler tonlägen för att inte bli monotoma och därmed 
tråkiga att höra på. Vissa powerpoints skulle även behövt några fler rubriker för att bättre kunna greppa ämnet en "slide" behandlar.
Vissa föreläsningar skulle kunna vara mer strukturerade! Samt mer tid till föreläsningarna om fossila bränslen och CCS
Vissa föreläsningar var på en väldigt hög nivå vilket gjorde att det var svårt att förstå och ta till sig dem, där hade man behövt få lite mer 
bakgrundsfakta. Det var också svårt att veta vad man skulle ta med sig från föreläsningarna dvs vad som skulle komma på tentan. Det bästa 
hade varit om man fått en lista där det stod vad man skulle kunna inför tentan, på så sätt blir det lättare att ta till sig den informationen från 
föreläsningarna.
En del var fantastiska med en bra balans av bilder och text samt att föreläsaren anpassade hur mycket tid som hen pratade per sida beroende 
på svårighetsgrad och betydelse. Man blev inte överväldigad eller uttråkad då tempot också var lagom. Dessutom var det pedagogiskt. En del 
föreläsningar var ganska överflödiga med information att det var svårt att greppa det mest viktiga och helheten.  
Föreläsarna engagerade och kunnniga, pedagogiska. Materialet/innehållet men också powerpoint svagt med bilder och ibland gammal data. 
powerpoint bilderna i sig är inte användbara. Vore bra om de kunde utgöra stödmaterial till boken på ett bättre sätt.
Föreläsningarna 9-12 var lite tunga, speciellt med eftermiddagföreläsningar efteråt. Vissa föreläsningar svåra att ta igen med PowerPoint om 
man missat. 



Hur upplevde Du inlämningsuppgifterna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)?   
Hur upplevde Du inlämningsuppgifterna (från 1-5 där 1 är
usel och 5 är toppen)?

Antal 
svar

1 0 (0,0%)
2 1 (4,8%)

3
5 

(23,8%)

4
12 

(57,1%)

5
3 

(14,3%)

Summa
21 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du inlämningsuppgifterna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)? 3,8 0,7

Kommentar
Bra uppgifter. En aning otydligt vad ni ville att vi skulle skriva och hur innehållet skulle vara.
Ibland saknades det lite mer från föreläsningarna för att kunna besvara eller utföra vissa saker i uppgifterna väl, övrigt var det väldigt kul och 
givande!
Väldigt roliga uppgifter, men den sista var lite svår att förstå (hur man skulle göra antagande osv och rita in i diagrammet) så hade vart bra att 
ha lite tydligare genomgång av vad som förväntades! 
Det var bra att en genomgång för var uppgift hölls då vissa delar av uppgifterna skulle kunna optimeras. Så som t.ex. maxiamalt antal sidor. 
Den tredje uppgiften var svårförståd även med genomgång. Det var svårt att veta hur det skulle göras.  
Mycket av vad jag skrev i uppgifterna var fakta från föreläsningarna och egna resonemang. Detta gjorde att uppgifterna kändes lite flummiga 
tycker jag. Hade en läsreferens eller exempel medföljt skulle nog uppgiften haft mer "substans".
Det var svårt att veta vad som krävdes utifrån den text vi fick utdelad. När jag väl fick grepp om uppgiften var den bra, men ibland var det väldigt
svårt att förstå vad som krävdes.  
Dock väldigt bra upplägg med genomgång och även frågestund!
Jag hade velat ha bättre feedback. Vad krävs t.ex för att ett ok ska bli bra
Ibland lite oklara instruktioner men efter frågestund var frågetecken utredda
Upplevde att i sista uppgiften var det frustrerande att så mycket specifika resonemang skulle göras, på ganska svaga grunder. Lite fler 
konkreta exempel på hur den typ av bedömningar kan se ut hade gjort det enklare att resonera själv. 
Man kunde inte använda så mycket från föreläsningarna för att lösa inlämningsuppgifterna utan var tvungen att leta efter det mesta på internet 
vilket kändes onödigt tidsödande eftersom det var svårt att hitta bra information. Särskilt den sista uppgiften var väldigt svår att lösa, där hade 
det varit bättre om man fått lite hjälp på vägen i uppgiften, tex genom att det stått vilka farliga ämnen som fanns på den gamla bensinstationen. 
Frågorna var också otydliga ibland så att det var svårt att veta vad man förväntades svara. Inlämningsuppgifterna borde ha lagts upp tidigare 
på canvas innan föreläsningarna som var kopplade till dem gjordes. På så sätt hade man antagligen kunnat använda mer av 
föreläsningsmaterialet för att besvara dem samt att man hade kunnat ställa frågor kopplat till uppgiften på föreläsningarna.
De var mycket bra för inlärningen, men ibland kände man att det var lite oklart vad man skulle göra. I vissa fall kändes det som om man 
saknade kunskap och erfarenhet för att kunna lösa uppgifterna på ett tillfredställande sätt. Men en del var tydliga.
Det vore bra om det fanns betygskriterier att följa och uppgifterna kunde påverka ens kursbetyg. 
Sista uppgiften: första frågan var väldigt lång och andra frågan lite kortare. Ändå var begränsningen lika stor/liten. Första frågan skulle haft 1,5 
sida, andra frågan en halv sida. 
Uppgifterna väl igenomtänkta. Gav utmaning att sätta sig in i ämnet på djupare och självständigt sätt.
Lagom kluriga och låg nära kursmaterialet. Vissa fält man behövde fylla i för MIFO kanske var lite onödiga.



Hur upplevde Du övningarna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)?   
Hur upplevde Du övningarna (från 1-5 där 1 är usel och 
5 är toppen)? Antal svar
1 0 (0,0%)
2 1 (4,8%)
3 7 (33,3%)
4 8 (38,1%)
5 5 (23,8%)

Summa
21 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du övningarna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)? 3,8 0,9

Kommentar
Ett tag sedan vi hade övninggar nu. Del 1 var senast tror jag. Men vad jag mins var de väldigt givande.
Gav mycket bra infomration, och lärande att få se sakerna. 
Gav större förståelse för det som sagts på föreläsningarna 
Det var mycket nytt som togs upp på dem, där hade det varit bättre om man bara repeterat det som tagits upp på föreläsningarna.
En övning kändes mer som en föreläsning än övning. 
Vissa övningar som övning 1 och 2 out of date. Bergarter och jordarter. Dessa behöver förstärkas/förnyas. Seminariet Kvartära avlagringar mkt
bra.
Relevanta för tentan. Roliga

Hur upplevde Du exkursionerna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)?   
Hur upplevde Du exkursionerna (från 1-5 där 1 är usel 
och 5 är toppen)?

Antal 
svar

1 0 (0,0%)
2 1 (4,8%)
3 2 (9,5%)

4
5 

(23,8%)

5
13 

(61,9%)

Summa
21 

(100,0%)



Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du exkursionerna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)? 4,4 0,9

Kommentar
Det var intreassant och man fick några bra referenslokaler.
Trevliga!
Mycket bra resmål och det var mycket lärorikt och fyllde det lilla tomrum av kunskap, förståelse och erfarenhet som inte en text eller föreläsning
kan fylla.
Mycket trevliga initiativ men kan definitivt utvecklas mycket mer. För lite interaktion och för lite engagemang ställt på eleven. Förberedelser av 
eleverna med uppgifter inför exkursionsdagen skulle kunna bidra till ökad behållning.

Hur upplevde Du tentorna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)?   
Hur upplevde Du tentorna (från 1-5 där 1 är usel och 5 
är toppen)? Antal svar
1 0 (0,0%)
2 1 (4,8%)
3 3 (14,3%)

4
11 

(52,4%)
5 6 (28,6%)

Summa
21 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du tentorna (från 1-5 där 1 är usel och 5 är toppen)? 4,0 0,8

Kommentar
Ingen vill ha tentor. Men annars bra!
Se fråga 1. I del 2 fanns en fråga "Vilket är det viktigaste bundna vattnet?" som jag ansåg svårförstådd.
Allmänt bra. Blev dock besviken över att en lärare ej var med på frågestund, tentamen eller genomgång. Samt att de rättade svaren inte hade 
några poäng som vi fick se på plats. Gjorde det i princip omöjligt att överklaga. 
Saknades utmarkerade poäng på del 2 av den första tentan
Hade velat ha exempelfrågor från tentan från delkurs 2
Det var svårt att veta vad man behövde kunna inför tentan, några frågor var mycket specifika och tog upp saker som kanske bara nämnts en 
gång väldigt kort och alltså varit lätta att missa.
Mycket bra med flervalstentamen och att det var deltentor istället för en stor tenta. Det krävs lika mycket studietid inför en flersvalstenta som en
vanlig tenta, men det är mycket mindre ångestladdat inför en flervalstenta och mycket mindre energikrävande både inför och under tiden man 
gör tentan. 
I några fall tveksamt om frågorna tagits upp i föreläsningarna.
Lite väl specifika frågor på första tentan om årtal och liknande. Svårt att svara på exkursionsfrågan om man inte var inom hörhåll eller liknande,
gick inte heller att repetera/låg nära kursmaterialet.



Hur upplevde Du kursens svårighetsgrad?    
Hur upplevde Du kursens svårighetsgrad? Antal svar
För hög 0 (0,0%)
Lagom 19 (90,5%)
För låg 2 (9,5%)
Summa 21 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur upplevde Du kursens svårighetsgrad? 2,1 0,3

Kommentar
Lite för hög ibland
Geologi är knivigt och utmanande. Hade varit roligt att få höra mer om forskning och resultat från institutionen.
Lättare om man jämför med grundkurserna i kemi, men lagom svårighetsgrad så att man kunde plugga tillräckligt och bli intresserad.

Saknade Du något på kursen? I så fall vad?    
Saknade Du något på kursen? I så fall vad? 
Lite mer regelbundet schema hade varit att föredra. 
Fler kvinnliga föreläsare och lärare.
Nej
Mer diverrsitet kanske? Som t.ex. kvinliga föreläsare, några som är yngre etc. 

Läshänvinsningar till del 2.
Hade velat ha en liten genomgång av själva MIFO blanketten innan vi genomförde uppgiften
Mer variation bland föreläsarna, nästan alla föreläsare var män.
Mer om hur geologin kan kopplas till miljöfrågor. 
Hade varit givande att få en labb med mikroskop. 



Vad skulle Du vilja ge för råd till oss för att förbättra kursen?   
Vad skulle Du vilja ge för råd till oss för att förbättra kursen?
Inlämningsuppgift 3 (MIFO) var svår att förstå, kanske mest med tanke på att den enda föreläsningen som berörde MIFO var väldigt ytlig och 
inte förklarade hur man faktiskt skulle gå till väga när man genomförde de olika faserna etc. 
Lunchen blev lite väl lång, ibland uppemot 1,5h. Hade räckt med 45min. 
Tydligare uppgifter. Tydligare vad ni vill att vi ska kunna inför tentorna.
Vissa föreläsare hade lite för lite tid på sig . Vilket gjorde att de ej hann gå igenom allt. Tex den om fossila bränslen. Något man kan se över 
kanske?
Inget
Uppgifterna borde gå att relatera mer till det man lärt sig på föreläsningar kunde läst i kurslitteratur. Kursböckerna var även väldigt bristande. 
Annars bra!! 
Strukturera PowerPointsen mer! Många var väldigt bra men vissa var mycket röriga! 
Ännu tydligare instruktioner och uppgifter samt tydlighet i vad som är det viktigaste från varje moment/föreläsning och vad som ”bara” är bra att
ha lite koll på eller överkurs
En bättre kursbok med ett tydligt och mer pedagogiskt upplägg. Känns som den mest tar upp massa exempel? Den hjälpte mig nästan aldrig 
att förstå bättre i hur saker hänger ihop (vilket allt gör, så det borde kunna skrivas bättre...), eller förstå krångliga begrepp. När jag hade velat 
antända boken som en förtydligande källa i det jag inte förstått från föreläsningarna googlade jag istället. 
Eftersom det främst är miljövetare som läser kursen hade det varit intressant att få veta hur man använder geologi inom det yrket, det hade 
gärna fått vara en föreläsning med någon miljövetare som berättar om sitt yrke utifrån det.
Det var lite motigt att det var både föreläsningar och en inlämning efter jullovet. Man ville bara fokusera på att plugga inför tentan och det var 
därför mycket svårt att ta till sig något från föreläsningarna som låg där.
Fler kvinnliga föreläsare 
Förbättra presentationsmaterialet och övningarna. Lägg ev till ytterligare uppgift/alternativt ersätt seminariet med uppgift. Utveckla 
exkursionerna med mer förberedesler, t.ex i grupper.

Upplever du att du har blivit utsatt för kränkande benhandling under kursen?   
Upplever du att du har blivit utsatt för kränkande 
benhandling under kursen?

Antal 
svar

Ja 0 (0,0%)

Nej
21 

(100,0%)

Summa
21 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Upplever du att du har blivit utsatt för kränkande benhandling under kursen? 2,0 0,0



Övriga synpunkter – ris, ros eller annat Du funderar på?    
Övriga synpunkter – ris, ros eller annat Du funderar på? 
Kursansvarig lärare har varit synbart engagerad i att hjälpa oss med våra frågor och funderingar, uppskattas mycket. De andra föreläsarna har 
också varit duktiga för det mesta. 
Ros till snälla lärare.
Väldigt intressant kurs! Tar med mig mycket
Kompetenta föreläsare och god möjlighet till hjälp 
Tycker det har varit en jätterolig kurs!!! Väldigt bra upplägg också med rapporter och frågetenta på andra delkursen! Hade dock varit bra med 
en exempelfråga till andra tentan! 
Tyckte att det var kul och intressant att vi hade så många olika föreläsare! Och det var fortfarande strukturerat. Det uppskattade jag väldigt 
mycket. 
Den sista inlämningsuppgiften var väldigt nära inpå tentan vilket gjorde att det blev ganska stressigt att hinna med både den och att plugga 
tillräckligt inför tentan.
Jag hoppas ni fortsätter med kursen för den var överlag mycket bra och väldigt användbar. 
Trevliga, kunniga och engagerade lärare. Tack för en fantastisk kurs!
Jättebra och intressant att konstant mötas av exempel man känner igen eller lätt kan ta till sig


