
Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018 
 
Antal respondenter: 27 
Antal svar: 17 
Svarsfrekvens: 62,96 % 
 

 

Generella frågor 
 

 Jag är nöjd med den här kursen.    
Jag är nöjd med den här kursen. Antal svar 
1 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 
3 1 (8,3%) 
4 9 (75,0%) 
5 2 (16,7%) 
Summa 12 (100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 
Jag är nöjd med den här kursen. 4,1 0,5 



Lärarna har inspirerat och motiverat mig att göra mitt bästa.    
Lärarna har inspirerat och motiverat mig 
att göra mitt bästa. 

Antal svar 

1 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 
3 2 (16,7%) 

4 5 (41,7%) 
5 5 (41,7%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 
Lärarna har inspirerat och motiverat mig att göra mitt bästa. 4,3 0,8 

 

 

 

 Jag har fått bra feedback på min uppsats och fått hjälp att förstå svåra 
moment.    

Jag har fått bra feedback på min uppsats 
och fått hjälp att förstå svåra moment. 

Antal svar 

1 0 (0,0%) 
2 1 (8,3%) 
3 0 (0,0%) 
4 7 (58,3%) 
5 4 (33,3%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har fått bra feedback på min uppsats och fått hjälp att förstå svåra moment. 4,2 0,8 
 

 



Jag har haft tillräckligt med tid för att kunna utföra mitt projektarbete    
Jag har haft tillräckligt med tid för att kun-
na utföra mitt projektarbete 

Antal svar 

1 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 
3 1 (8,3%) 

4 7 (58,3%) 
5 4 (33,3%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 
Jag har haft tillräckligt med tid för att kunna utföra mitt projektarbete 4,3 0,6 

 

 Kursen har förbättrat min förmåga att kommunicera muntligt och 
skriftligt.    

Kursen har förbättrat min förmåga att 
kommunicera muntligt och skriftligt. 

Antal svar 

1 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 
3 2 (16,7%) 
4 6 (50,0%) 
5 4 (33,3%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Kursen har förbättrat min förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. 4,2 0,7 
 

 

 

 



 Kursen har tränat och utvecklat min förmåga 
att använda kamratgranskning och ge konstruktiv feedback    

Kursen har tränat och utvecklat min för-
måga att  använda  kamratgranskning och 
ge konstruktiv feedback 

Antal svar 

1 1 (8,3%) 
2 2 (16,7%) 
3 3 (25,0%) 

4 3 (25,0%) 
5 3 (25,0%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvär-
de 

Standardavvikel-
se 

Kursen har tränat och utvecklat min förmåga att  använda  kamratgranskning och ge kons-
truktiv feedback 

3,4 1,3 

 

 

Kursen har tränat och förbättrat min förmåga att analysera och lösa 
problem.    

Kursen har tränat och förbättrat min för-
måga att analysera och lösa problem. 

Antal svar 

1 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 
3 3 (25,0%) 
4 6 (50,0%) 

5 3 (25,0%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 
Kursen har tränat och förbättrat min förmåga att analysera och lösa problem. 4,0 0,7 

 



 Hur var fördelningen mellan egen skrivtid och obligatoriska moment?    
Hur var fördelningen mellan egen skrivtid 
och obligatoriska moment? 

Antal svar 

Utmärkt 4 (33,3%) 
Rimlig 6 (50,0%) 
Godkänd 1 (8,3%) 

Skev (i så fall skev på vilket sätt) 0 (0,0%) 
Har ingen åsikt 1 (8,3%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 
 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 
Hur var fördelningen mellan egen skrivtid och obligatoriska moment? 2,0 1,1 

 

 

 Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Hur bedömer du din egen 
sammanlagda arbetsinsats under kursen?    

Kursen motsvarar 10 veckors heltids-
studier. Hur bedömer du din egen sam-
manlagda arbetsinsats under kursen? 

Antal svar 

200% 0 (0,0%) 
150% 3 (25,0%) 
100% 7 (58,3%) 
75% 1 (8,3%) 

50% 1 (8,3%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvär-
de 

Standardav-
vikelse 

Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Hur bedömer du din egen sammanlagda arbetsin-
sats under kursen? 

3,0 0,9 

 



Vad uppskattade du mest med denna kurs?    
 

Vad uppskattade du mest med denna kurs? 
Lärarnas bemötande och vilja att lösa eventuellt problem som studenterna kan ha.  
Friheten i att kunna göra vad man vill.  
Friheten och det egna ansvaret 
Hjälp och svar på frågor när det behövdes  

Att kunna styra själv mitt arbete, och lära mig nya saker 
Mycket tid att självständigt arbeta med projektet  
Att få utveckla mina språkkunskaper och rapportskrivning samt att få en inblick i aktuell forskning om ämnet. 
Att man fick möjlighet att välja och planera ett eget projekt. Diskussionerna med handledaren.  

 

 Vad skulle vara viktigt att förändra i denna kurs?    
 

Vad skulle vara viktigt att förändra i denna kurs? 
PM:et är lite otydligt i vissa moment. En uppdatering hade behövts 
Instruktionerna som finns på LiveatLund 

Båda lärarna behöver ha koll på vad vi ska göra för vi studenter har ju absolut ingen koll. 
ge bättre information, speciellt i slutet när det blev lite otydligt  
Tydligare information. Det var lite rörigt och lite frågetecken under kursens gång gällande moment, hur saker ska göras osv. 
Se till att handledare från istitutionen är införstådda med vilka datum som gäller och vad deras uppgift som handledare är. Har 
man för många andra antaganden vid sidan av är man kanske inte så lämplig som handledare då kandidat uppsatsen inte är ett 
så långt projekt och därför bör kommunikation ske snabbt och smidigt.  
 

 Vad har du för förslag till förbättring av kursen?    
 

Vad har du för förslag till förbättring av kursen? 
Se fråga 11.  
Instruktionerna som finns på LiveatLund. Dessa (spec. PM:et) hade behövts en uppdatering då en del har ändrats sedan 2013.  
Tipsa nästa examensarbetare att inte ha så mycket text på sina postrar, eller, om det inte går, göra det mer lättläsligt.  Att 
studenter borde tänka på vad de vill göra för examensarbete innan kursen börjar. Vi borde kanske ha en föreläsning eller något 
långt innan kursen börjar där studievägledare, lärare och kanske folk från företag pratar om vilken väg man kan ta. T.ex. om 
man vill få jobb direkt efter så kan man göra ett arbete tillsammans med ett företag. Vi har blivit informerade om detta emellanåt, 
men det hade varit bra med en informationsdag eller något.  
förklara bättre alla steg som behövs göras 
Tydligare information som kommer tidigare. 
Samla all viktig kursinformation: obligatoriska moment, deadlines, värdefulla tips etc. i ett dokument. Lärarledd övning där man 
går igenom hantering av publisher gemensamt.  
Bättre information i allmänhet under kursens gång om vad de olika momenten innebär och hur de ska utföras.  
 

 Om vi skulle minska på något i kursen, vad tycker du kan tas bort?    
 

Om vi skulle minska på något i kursen, vad tycker du kan tas bort? 
Tycker det är ett bra upplägg. 

fokuset på populärvetenskapliga delen, skulle kunna ha en kamrat granskning på till exempel sammanfattningar eller inledning, 
en del som är mer relevant för arbetes skrivning, men samtidigt var det också bra men man kanske skulle kunna ha både och 
så att man inte fokuserar på pop.vet. alldeles för länge  
att skicka populärvetenskapligt text till handledare var lite onödigt 
Tycker allt på kursen är relevant för projektet så det är svårt att svara på.  
Den populärvetenskapliga texten är absolut bra träning men skulle kanske inte behöva ta så mycket tid från uppsatsskrivandet.  
 



 Tycker du att bägge seminariedagarna ska vara obligatoriska?    
Tycker du att bägge seminariedagarna 
ska vara obligatoriska? 

Antal svar 

Ja 5 (41,7%) 
Nej 7 (58,3%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 
Tycker du att bägge seminariedagarna ska vara obligatoriska? 1,6 0,5 

  

Har du upplevt att kurslitteratur, lärarnas bemötande, 
undervisningsformer under kursen varit diskriminerande på något vis 
(genus, etnicitet, etc).    

Har du upplevt att kurslitteratur, lärarnas 
bemötande, undervisningsformer under 
kursen varit diskriminerande på något vis 
(genus, etnicitet, etc). 

Antal 
svar 

Ja 0 (0,0%) 
Nej 12 

(100,0%) 
Summa 12 

(100,0%) 
 

 

 

  Medelvär-
de 

Standardav-
vikelse 

Har du upplevt att kurslitteratur, lärarnas bemötande, undervisningsformer under kursen varit 
diskriminerande på något vis (genus, etnicitet, etc). 

2,0 0,0 

 



Lärarnas kommentarer och förslag på åtgärder 
 
Överlag är studenterna nöjda med kursen. På frågan hur nöjd man är på kursen, blev 
medelvärdet 4.1 (på skalan 1-5) att jämföra med förra året, då resultatet gav ett medelvärde på 
3.5, vilket kan tolkas som en klar förbättring. 
 
Många studenter upplevde dock fortfarande kursen och schemat som något rörig och de 
efterlyser även att informationen som ges finns samlat på ett ställe. Som åtgärd ämnar vi vara 
ännu tydligare med vilka moment som kursen innefattar, utöka och strukturera upp 
kursinformationen som finns tillgänglig på Live@Lund. Vi ska även se till så att samtliga 
lärare har koll på de olika uppgifterna som studenterna ska göra. Vi ämnar även lägga in ett 
informationsmöte för studenterna under VT1 för att prata om kursen och om 
kandidatuppsatsen, förlagt under lunchtid och annonserat i god tid. 
 
Merparten av studenterna upplevde det populärvetenskapliga momentet som positivt, dock 
ansåg en del att det tog för mycket tid från det vetenskapliga skrivandet. Vi ämnar dock ej ta 
bort det populärvetenskapliga momentet, då vi anser att det är en viktig del i utbildningen och 
något som många studenter kommer ha stor nytta av i sitt framtida arbetsliv. 
 
På frågan om huruvida de två seminariedagarna ska vara obligatoriska, svarade majoriteten 
(~60%) nej. Då vi upplevde att det var väldigt dålig uppslutning av studenter på den 
seminariedagen då de själva inte presenterade, vilket fick till följd att vissa studenter 
presenterade sina arbeten inför en nästa tom sal, ämnar vi införa obligatorisk närvaro vid båda 
seminariedagarna nästa år, trots studenternas svar. 
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