
Kursutvärdering av GEOB12 Berg- och jordartskartering (7,5 p) ht 2015 

Den här kursen gavs för andra gången ht 2015 och kommer att ges en sista gång ht 2016, 

varefter kursen kommer att läggas ned. Ett karteringsmoment kommer att finnas i 

basblocket, vars kurser för närvarande under omarbetning. 

Kursens mål 

På frågan ”Anser du att kursens mål avseende Kunskap och förståelse är uppfyllda?” svarade 

4 studenter att målet är ”utmärkt uppfyllt”, 9 att målet är ”bra” uppfyllt och 2 att målet är 

”tillfredsställande uppfyllt”. 

På frågan ”Anser du att kursens mål avseende Färdighet och förmåga är uppfyllda?” svarade 

13 studenter är målet är ”bra” uppfyllt medan 2 menade att det är ”tillfredsställande 

uppfyllt. 

På frågan ” Anser du att målet på Värderingsförmåga och förhållningssätt är uppfyllt?” var 1 

student av den åsikten att målet var ”utmärkt” uppfyllt, 6 att det var ”bra” uppfyllt, 5 att 

målet var tillfredsställande uppfyllt medan 1 student menade att det fanns ”vissa brister”.  

Fältmomenten 

• På frågan ” Anser du att fältmomentet avseende kartläggning av jordarter var ”lagom, 

en dag för långt, en dag för kort”. Man skall beakta att jordartskarteringen blev en dag 

kortare i år än tänkt på grund av arbetsmarknadsdagen!” 

• lagom svarade 12 studenter 

• för långt       - 

• för kort svarade 3 studenter 

 

• På frågan ” Anser du att fältmomentet avseende berggrundskartläggningen var ”lagom, 

en dag för långt, en dag för kort”.         

• lagom svarade 13 studenter 

• för långt       - 

• för kort svarade 2 studenter 

 

• På frågan ” Anser du att fältmomentet avseende sedimentära bergarter var ” ”lagom 

eller en dag för kort” 

• lagom svarade 7 studenter 

• för kort        svarade 6 studenter 

 

Handledning i fält 

• Samtliga studenter (15 st) anser att de fick tillräcklig hjälp i fält vid jordartskarteringen. 

• Alla utom 1 student anser att de fick tillräcklig hjälp vid berggrundskarteringen. 

 



Rapportskrivning 

• 14 studenter menade at de instruktioner de fick för rapporten till den jordartsgeologiska 

kartan var tillfyllest. En student menade att det fanns brister (utan specifikation) 

• Samtliga studenter (15 st) menade att de instruktioner de fick för rapporten till 

berggrundskarteringen var tillfyllest. 

• 11 studenter menade att de instruktioner de fick för rapporten rörande de sedimentära 

bergarterna var bra. 2 studenter menade att det fanns brister (”inga instruktioner”, ”fick 

inga egentliga instruktioner”) 

Allmänna kommentarer 

• På frågan ”Finns det något annat som borde göras för att kursen ska bli bättre?” 

fanns följande kommentarer 

o ”Nej, den bästa kurs jag läst” 

o Inget egentligen, kursen var riktigt bra, nyttig och rolig” 

o ”bra” 

o ”introduktion till kamratgranskning skulle behövas” 

o bra handledning, fick svar på det man ville” 

o ”kul och lärorik kurs” 

 

Kommentarer 

Det är glädjande att se att praktiskt taget samtliga studenter är av den åsikten  

• att kursens olika mål var ”bra” eller ”utmärkt” uppfyllda 

• att fältmomenten var av ”lagom” omfattning (möjligen skulle karteringen av 

sedimentära bergarter vara 2 istället för 1 dag).  

• att handledningen i fält fungerade bra och 

• att instruktionerna för rapportskrivningen var tillfyllest 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i de allra flesta avseenden är en bra och väl 

fungerande kurs som uppskattas av studenterna. Till 2016-års kurs kommer kursen att 

inledas med berggrundskarteringen, om det schematekniskt låter sig göras.  
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