
Kursanalys GEOL0l, Kandidatarbete,VT 2019 

Antal respondenter: 22 
Antal svar: 15 
Svarsfrekvens: 68 % 

Merparten av respondenterna (80%) upplevde att kursen helt eller delvis motsvarade deras 
förväntningar. Många studenter upplevde dock kursen och schemat som rörigt och de 
efterlyser även att informationen som ges finns samlat på ett ställe. De upplevde även att 
kommunikationen med kursansvariga var bristfällig och att de kursansvariga ska vara 
tydligare med att förmedla information. Som åtgärd ämnar vi vara ännu tydligare med vilka 
moment som kursen innefattar, utöka och strukturera upp kursinformationen samt samla all 
denna information i den nya läroplattformed Canvas. För att ytterligare säkerställa att 
studenterna nås av all information, ämnar vi göra en punktlista med F AQ som läggs upp på 
Canvashemsidan. Vi ska även se till så att samtliga lärare har koll på de olika uppgifterna de 
är ålagda, så att inte något riskerar att missas. 

En del respondenter efterlyser tydligare instruktioner för handledare och examinatorer, så att 
de är medvetna om vilken nivå arbetet ska ligga på samt vad som förväntas av dem. Som 
åtgärd ämnar vi informera samtliga inblandade lärare samt studenterna om vad som förväntas 
av respektive part. Vi kommer även att lyfta fram goda exempel från tidigare arbeten, så att 
studenterna får en bättre uppfattning om vad som förväntas av dem. 

Flertalet 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. Möjligen kan man 
klargöra tydligare för studenterna vikten av kunna skriva populärvetenskapligt. 

En del respondenter upplevde att återkopplingen som gavs av lärarna, i grupper om 3-4 
studenter, på halvtidsseminariet, som olustigt och att de enkom fick irrelevant och negativ 
kritik. Det är tråkigt att en del respondenter upplevde återkopplingen som något negativt, dock 
anser vi att den är viktig och bör ses som en tillgång och möjlighet för studenterna att 
förbättra sina arbeten inför slutpresentationen. Därför ämnar vi fortsätta erbjuda den, dock 
kommer vi att upplysa studenterna om de kan välja att ha ett individuellt samtal istället. För 
att studenterna inte ska uppleva återkopplingsmomentet så negativt, kommer vi även att 
tydligare lyfta fram de positiva delarna av respektive students arbete samt var tydligare med 
återkopplingens olika delar. 

Några respondenter efterlyser tydligare riktlinjer angående bildhantering och vilka rättigheter 
som gäller. Vi kommer att lägga in ytterligare information om detta på kurshemsidan samt att 
det kommer att behandlas på föreläsningen om etik och plagiat. 

I år beslutade vi att de två seminariedagarna skulle vara obligatoriska för samtliga studenter. 
Detta sågs som positivt av majoriteten av respondenterna (2/3), och kommer att 
implementeras även nästa år. 



En del av den kritik som framkommit i kursutvärderingen har varit av sådan karaktär att den 
inte behandlas här, i den ordinarie kursanalysen. Denna kritik kommer att hanteras av prefekt 
i samråd med lärare och kursombud. 
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