
Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2017 
 

Antal respondenter: 27 

Antal svar: 17 

Svarsfrekvens: 62,96 % 

 
Markera det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker (1= 

håller inte alls med --- 5=håller fullständigt med) 

  

Jag är nöjd med den här kursen.    

Jag är nöjd med den här kursen. Antal svar 

1 0 (0,0%) 

2 2 (11,8%) 

3 7 (41,2%) 

4 6 (35,3%) 

5 2 (11,8%) 

Summa 17 (100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Jag är nöjd med den här kursen. 3,5 0,9 



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 1 (5,9%) 

3 6 (35,3%) 

4 5 (29,4%) 

5 5 (29,4%) 

Summa 17 
(100,0%) 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Lärarna har inspirerat och motiverat mig att göra mitt bästa. 3,8 1,0 
 

 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 0 (0,0%) 

3 2 (12,5%) 

4 10 
(62,5%) 

5 4 (25,0%) 

Summa 16 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har fått bra feedback på min uppsats och fått hjälp att förstå svåra moment. 4,1 0,6 
 



 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 1 (5,9%) 

3 5 (29,4%) 

4 6 (35,3%) 

5 5 (29,4%) 

Summa 17 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har haft tillräckligt med tid för att kunna utföra mitt projektarbete 3,9 0,9 
 

 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 3 (17,6%) 

4 8 (47,1%) 

5 6 (35,3%) 

Summa 17 
(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 (5,9%) 

2 2 (11,8%) 

3 7 (41,2%) 

4 5 (29,4%) 

5 2 (11,8%) 

Summa 17 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Standardavvikel-
se 

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

3,3 1,0 

 

 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 5 (29,4%) 

4 8 (47,1%) 

5 4 (23,5%) 

Summa 17 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Kursen har tränat och förbättrat min förmåga att analysera och lösa problem. 3,9 0,7 
 



 Hur var fördelningen mellan egen skrivtid och obligatoriska moment?    

Hur var fördelningen mellan egen skrivtid 
och obligatoriska moment? 

Antal svar 

Utmärkt 3 (17,6%) 

Rimlig 12 
(70,6%) 

Godkänd 2 (11,8%) 

Skev (i så fall skev på vilket sätt) 0 (0,0%) 

Har ingen åsikt 0 (0,0%) 

Summa 17 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Hur var fördelningen mellan egen skrivtid och obligatoriska moment? 1,9 0,6 
 

 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% 2 (11,8%) 

150% 2 (11,8%) 

100% 8 (47,1%) 

75% 4 (23,5%) 

50% 1 (5,9%) 

Summa 17 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Standardav-
vikelse 

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

3,0 1,1 

 



 Vad uppskattade du mest med denna kurs?    

 

Vad uppskattade du mest med denna kurs? 

Att planera sig egen tid. 

Den populärvetenskapliga texten var trevlig 

Nyttigt att få göra ett eget stort arbete med feedback från både handledare och examinator.  

extremt bra handledare, kul med eget arbete.  

Att man själv fick vara med och "styra" arbetet, och att man fick möjlighet att själv välja ett ämne som man var intresserad av. 

Diskussioner med handledare om arbetet. 

Frihetskänslan när kursen var avslutad. 

Att få skriva och undersöka ett ämne i detalj som intresserar. 

Att det inte var många obligatoriska moment, utan fanns mycket tid till självstudier. 

Att själv få planera, lägga upp utföra projektet och lösa problem som uppstått 

Att få fördjupa sig i något man själv valt 

Känslan av att ha åstadkommit något 
 

 Vad skulle vara viktigt att förändra i denna kurs?    

 

Vad skulle vara viktigt att förändra i denna kurs? 

Mer konkret feedback från examination både på arbetet men även presentationen 

- Mer feedback från handledaren.  - Om det går att lära folk hur man håller i en presentation på ett pedagogiskt sätt och på ett 
sätt som gör att man är alert under tiden personen pratar hade det varit trevligt men det är ju ett svårt och känsligt ämne och ni 
ger trots allt redan feedback vid halvtidsseminariet..  

möjligheten att välja egna projekt/uppsatser.  

Jag tycker att man ska lämna in den populärvetenskapliga texten tillsammans med själva rapporten. (Ifall man kommer på nya 
slutsatser efter att inlämningen gjorts). Längre tid än en dag att granska annan persons populärvetenskapliga inför seminariet 
vore bra.   

Tid att åtgärda examinators kommentarer. 

Lite mer hjälp med att skriva sin frågeställning i början. Svårt att begränsa sig när man gör en referens och litteratursökning. Jag 
tyckte det var för mycket föreläsning om plagiat och pop vet text. 

Det var obefintlig kommunikation innan kursstart, exempelvis gällande projektförslag. Det står på kurshemsidan att projektförs-
lag ska komma "I god tid före kursstart" , det kom istället 10 dagar innan kursstart, med ingen information innan dess. Om inget 
passade på listan fanns ingen tid att leta andra projekt, rimligtvis bör listan släppas månader innan och om den inte passar får 
man leta annat själv. Och att endast ge 16 st projektförslag på 26 elever är oerhört svagt. Vet att detta till stor del beror på en 
generell ovillighet från lärarna på institutionen att ge projektförslag, vilket i förlängningen bör vara studierektorns ansvar. 

Organisera kursen mer! Informationen var alldeles för dålig och inte organiserad. Fick inte tillräcklig information om hur postern 
och presentationen skulle utföras och vad de skulle innehålla mer specifikt. Förstår att ni kanske vill att studenterna ska vara 
mer självständiga men det blev tyvärr inte så bra. Vissa studenter behövde tydligen inte heller redigera arbetet i Publisher innan 
det skulle in till examinator så det hade behövt mer raka besked angående detta. 

Tillgång till program via live at lund. Jag försökte ta hem Publisher men har inte lyckats hitta det.  

Mer info kring postern, och att arbeta i publisher. Tycker också att man skulle köra halvklass på den första redovisningen vi gjor-
de.  

- 
 

  



 Vad har du för förslag till förbättring av kursen?    

 

Vad har du för förslag till förbättring av kursen? 

Den är bra upplagd tycker jag 

- Infon på kurshemsidan bör uppdateras (där var nån länk som inte funkade) och ev läggas på live@lund istället där de syns 
bättre - Räcker kanske att lyssna på halva klassens presentationer - Se till att samtliga deltar i de moment som är obligatoriska  
- Även om det är kul med postrar som ser helt olika ut kanske det kan vara bra att ta fram ytterligare info om dessa och ha en 
mall för vad som måste, bör och kan vara med.   

Se fråga 11. Hade gärna haft en föreläsning om hur man ska göra layout till arbetet och postern (programmet var nytt för mig). 
Hade gärna haft presentationerna i halvgrupperna (man blir mindre nervös för färre personer och det är rätt jobbigt att sitta och 
lyssna på presentationer i 2 dagar)  

Organisera informationen som går ut till studenterna på ett bättre och tydligare sätt. Som det är nu kommer informationen dels 
via kurshemsidan, Liveatlund, mail och på föreläsningar. Framför allt så innehåller dokumentet "PM för examensarbetare på 
grundnivå" på kurshemsidan oklarheter.  

Mer stöd i början. 

Konsekvent maila eller lägga upp dokument/information i liveatlund, inte blanda plattformarna.  

Gör ett dokument där all information finns med angående poster, presentation, populärvetenskaplig text, inlämning osv. Var all-
deles för många olika dokument på olika platser så var svårt att hitta.  

Den måste upplevas som belastande för personalen. Kan man kanske köra examensarbetet på halvtid parallellt med andra kur-
ser?   Studenterna bör uppmuntras att börja tänka på sitt examensarbete redan under 1-2a året, prata med eventuell hand-
ledare och börja fundera på externa projekt. Det är ett utmärkt tillfälle att kontakta kommande arbetsgivare Det var bedrövligt 
under introduktionen, att höra gnället om att listan med föreslagna projekt inte var lång nog.  

organisera bättre. informationen kring och när och hur saker ska göras har i många fall varit luddig 

Hur man ger info. Informationen var utspridd på flera ställen, mail, kurssidan och live@lund vilket gör det svårt att hålla reda på 
allt. 
 

 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? 

Kamratgranskningen eventuellt.. 

- Sitta och lyssna på andra.. 

Halvtidsseminariet. Bättre redovisa hela arbetet på en och samma gång 

Postern 

Plagiat föreläsningen 

Gällande populärvetenskapliga texten; onödigt att ha en kamratgranskning halvvägs in i kursen när man knappt hade några 
resultat. Vänta istället att genomföra den till precis innan faktiska inlämningen.   

- 

Seminariet om den populärvetenskapliga artikeln kom för tidigt. Slöseri med tid när man inte har resultat att skriva om. Det hade 
varit alldeles utmärkt att ha det någon vecka senare, när man ska börja formulera resultat. 

- 

Populärvetenskapliga texten och halvtidsseminariet kändes inte så givande.  
 



 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 16 
(100,0%) 

Summa 16 
(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 

 

 

Kommentar 

Tack till de kursansvariga, jag gillar er!  

Rättvist på alla sätt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lärarnas kommentarer och förslag på åtgärder 
Överlag verkar det som att studenterna är nöjda med kursen. Många studenter upplevde 

dock kursen och schemat som något rörig. De efterlyser även att informationen som ges 

finns samlat på ett ställe. Som åtgärd ämnar vi vara tydligare med vilka moment som 

kursen innefattar, utöka och strukturera upp kursinformationen, samt samla all 

information på ett ställe (Live@Lund). 

 

En del studenter upplevde det populärvetenskapliga momentet som stressigt och att det 

störde dem i arbetet med den vetenskapliga texten. 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. 

 

Kritik riktades även mot att det var för dåligt med valbara projekt vid kursstart. I god tid 

inför nästa kurstillfälle kommer vi därför att kräva in minst två projektförslag från 

samtliga anställda lärare, vilket borde ge ett större antal projektförslag för studenterna att 

välja på. 

 

En del studenter tyckte att halvtidsseminariet tog för mycket av deras tid i anspråk. Vi 

kommer inte stryka halvtidsseminariet, då vi anser att det är viktigt att få en koll på hur 

det går för studenterna samt att det är ett utmärkt tillfälle att ge studenterna feedback och 

konstruktiv kritik när det gäller deras presentationer och presentationsteknik. Däremot 

kommer halvtidsseminariet att delas upp på två dagar, där studenterna endast behöver 

närvara samma dag som de själva presenterar. Detta kommer att frigöra mer tid för 

studenterna. 

 


