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I frågeenkäten till studenterna ingick tolv frågor redovisade med 

sammanställning av svaren var för sig här nedan. Åtta av sjutton, dvs ca 47 

% av studenterna har svarat på enkäten. 

 

Fråga 1. Vilket betyg vill du ge kursen? Ange ett av följande betyg; 

5 - Mycket bra 

4 - Bra 

3 - Medel 

2 - Mindre bra 

1 – Dålig 

Här får kursen medelvärdesbetyget 4,5 (standardavvikelse 0,5) av 5 möjliga. 

2019 fick kursen 4,0 och 2018 medelvärde 3,6. 

 

Utifrån studenternas kommentarer upplevs kursen som bra och lärorik, och 

relevant. 

. 

Fråga 2. Hur upplevde du nivån/svårighetsgraden på kursen? Ange i rutan 

nedan någon av följande alternativ; 

5 - Mycket svår 

4 - Svår 

3 - Medel 

2 - lätt 

1 - Mycket lätt 

 

Här får kursen medelvärdesnivå på 3,4 (standardavvikelse 0,5) dvs medel (år 

2018 och 2019 var motsvarande 3,1 resp. 3,3). Nivån på kursinnehållet 

upplevs som varierande och några upplever att magasinsanalysen och 

grupparbetet inom fältkursen var svårare och tyngre. Någon kommenterar att 

tentamen var lättare än förväntat och en annan student att den varierande 

svårigheten i de olika momenten var positiv.  

 

Fråga 3. Vad var bra på kursen? 

Studenterna upplevde bl.a. följande som bra;  

Fältarbetet och exkursionen/studiebesöken kommenteras som roliga, givande 

och smidigt utförda. Att fältkursen är planerad sist upplevdes som 

välplanerat, och att man då fick tillämpa kunskaper från tidigare delar på 

kursen. Innehållet i kursen presenterades på ett sätt som underlättade 

inlärning och gick fram i långsam takt så att det aldrig blev stressigt. 

Studenterna kommenterar att de fick användbara kunskaper som känns 

relevanta och upplevde att externa föreläsare från branschen var bra.  
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Någon kommenterar att det var bra att bli testad på föreläsningarna och någon 

framhåller att seminarierna var bra. Det var också skönt att magasinsanalysen 

testades tidigt i kursen.  

 

Fråga 4. Vad var mindre bra på kursen? 

Studenterna upplevde bl.a. följande som mindre bra; 

Några studenter tycker att instruktionerna till projektarbetet var otydliga och 

att instruktionerna till datorövningen i PhreeqC behöver utvecklas och bli 

tydligare. Någon tyckte det var för mycket lagar och ”byråkrati” och andra 

upplevde att det var jobbigt med mindre examinationer i seminarierna och 

att det varit bättre att få dela in sig själva i grupper. 

Andra studenter tyckte att Modflowövningen kunde körts i mindre grupp för 

mer kvalitativ lärartid. Någon kommenterar datorövningar som mindre bra 

och en student gillar inte kursboken. 

 

Fråga 5. Hur upplevde du kursbiblioteket Canvas? 

 

5 – Fungerade mycket bra 

4 – Fungerade bra 

3 – Fungerade ok 

2 – Fungerade knappt 

1 – Fungerade dåligt 

 

Här får Canvas medelvärdesbetyget 4,6 (standardavvikelse 0,5) av 5 möjliga. 

Studenterna kommenterar att det var omfattande material, men lätt att hitta 

då det var uppdelat efter område. Någon tyckte det var svåröverskådligt då 

det var en stor mängd material. Jämfört med förra året har studentnöjdheten 

ökat från 3,8 till 4,6 med Canvas-plattformen. 

 

Fråga 6. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla 

kunskaper/färdigheter inför mina fortsatta studier och arbetsliv. 

 

Här kunde studenterna välja på alternativen: 

1. Stämmer inte alls 

2. Stämmer delvis 

3. Stämmer bra 

4. Stämmer väldigt bra 

Medelvärdet på svaren är 3,4 (standardavvikelse 0,7) av 4 möjliga. De flesta 

tycker alltså att det stämmer bra till väldigt bra. 

 

Fråga 7. I denna fråga ska studenten bedöma om hen uppnått alla 

lärandemål för kursen beskrivna här; 

 

Kunskap och förståelse 

- redogöra för de vanligaste brunnsborrningsmetoderna samt olika typer av 

brunnsutformning och brunnsdesign 

- redogöra för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” 

- redogöra för de lagar och förordningar som reglerar vattenverksamheter i

 Sverige och EU 

- redogöra för vanligt förekommande grundvattenkvalitetsproblem 
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- redogöra för olika metoder för datering av grundvatten 

 

Färdighet och förmåga 

- Kunna planera och genomföra en hydrogeologisk undersökning 

- upprätta en konceptuell hydrogeologisk modell 

- utvärdera och analysera ett grundvattenmagasins hydrogeologiska            

egenskaper 

- utifrån provpumpningsdata eller andra enklare undersökningsmetoder 

genomföra enklare datormodelleringar av mänsklig grundvattenpåverkan 

- genomföra grundvattenprovtagning 

- diskutera skyddsbehov för grundvatten 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- kunna göra bedömningar av vattenprovers kvalitetsstatus utifrån  

analyserade kemisk-fysikaliska och bakteriologiska parametrar 

- göra bedömningar av vilken typ av analyser som behövs för att säkerställa

 en god grundvattenkvalitet 

- värdera information från olika spårämnesanalyser för grundvatten-

datering 

- värdera hydrogeologiska utredningar och modelleringsresultat utifrån på-

verkan på miljön 

- värdera skyddsbehov för grundvatten 

 

Följande svarsalternativ kunde väljas: 

 

1. Stämmer inte alls 

2. Stämmer delvis 

3. Stämmer till stor del 

4. Stämmer helt överens 

Medelvärdet på svaren är 3,0 (standardavvikelse 0,6) av 4 möjliga. De flesta 

tycker alltså att det stämmer till stor del. 

 

Fråga 8. Här ska studenterna värdera följande påstående: ”Jag uppfattar att 

det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.” 

utifrån följande skala: 

 

1. Stämmer inte alls 

2. Stämmer delvis 

3. Stämmer till stor del 

4. Stämmer helt överens 

Medelvärdet på svaren är 3,4 (standardavvikelse 0,7) av 4 möjliga. De flesta 

tycker alltså att det stämmer till stor del eller stämmer helt överens. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 4 
Fråga 9. Här ska studenterna värdera följande påstående: ”Jag uppfattar att 

kursen stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t.ex. analytiskt 

och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).” utifrån 

följande skala: 

 

1. Stämmer inte alls 

2. Stämmer delvis 

3. Stämmer till stor del 

4. Stämmer helt överens 

Medelvärdet på svaren är 3,3 (standardavvikelse 0,7) av 4 möjliga. De flesta 

tycker alltså att påståendet stämmer till stor del. 

 

Fråga 10. Här ska studenterna värdera följande påstående: ”Jag uppfattar 

att lärarna varit engagerade, tillmötesgående och gett relevant återkoppling 

under kursens gång när idéer och synpunkter på kursens utformning och 

innehåll uppkommit.” utifrån följande skala: 

 

1. Stämmer inte alls 

2. Stämmer delvis 

3. Stämmer till stor del 

4. Stämmer helt överens 

Medelvärdet på svaren är 3,9 (standardavvikelse 0,4) av 4 möjliga. De flesta 

tycker alltså att påståendet stämmer helt överens vilket är glädjande att höra 

för lärarna. 

 

Fråga 11. Har du några förbättringsförslag till oss som håller i kursen? 

Sex respondenter har gett förbättringsförslag och här summeras dessa; 

 

- Mer av magasinanalysen i resten av kursen, då jag 

glömt bort mycket till fältarbetet. 

- Fler olika examinationssätt. 

- Utveckla övningshäftet för PhreeqC.  

- Tydligare genomgång om all data som behövs 

föras in i MODFLOW (höjddata/randvillkor/lagerföljder osv). 

- Instruktionerna till projektuppgiften behöver förtydligas.  

- Antalet självstudiedagar i delkurs 1 skulle kunna minskas med 1 

dag som man lägger på delkurs 5. 

- Prioritera en mer kvalitativ tid för modelleringarna i stället för  

kvantitet. 

- Färre seminarier och byt till någon annan examinationsform.  

Fråga 12. Har du andra synpunkter eller kommentarer du vill föra fram? 

Här följer fem av sex kommentarer som framfördes (den sjätte är tillrättalagt 

då den innehöll utpekande av specifika personer): 

 

- Detta var en bra kurs, är supernöjd! 

- Mycket lärorik kurs och jag känner verkligen att jag har utvecklats  

och lärt mig. Kommer ta med mig mycket ut i arbetslivet.  

- Tack för en toppenkurs! 
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- Mycket lärorik kurs med bra lärare! 

- Överlag intressant och trevlig kurs. 

Väldigt bra och hjälpsamma föreläsare. 

- Trygghet med kursansvarig. Fältkursansvarig är en klippa och 

väldigt inspirerande. Bra hjälp i fält och under datorövningar med 

lugn och hjälp tills att man fattar. 

 

Sammanfattning av förändringar som bör göras inför kursstart 2021; 

Kursen gavs för första gången 2018 och har inför 2019 och 2020 korrigerats 

utifrån den utvärdering som gjorts utifrån studenternas kommentarer 2018 

och 2019.  

 

Inför 2021:  

Magasinsanalysen tycks ha landat på en lagom nivå då studenterna 

kommentarer variera mellan ”lättare än förväntat” och ”svårt att förstå 

snabbt” och samtidigt kommentarer att det var bra och pedagogiskt. För 

denna del föreslås att fortsätta som 2020. 

 

Fältkursen kommer fortsatt att vara i projektform, och redovisas både 

muntligt i seminarieform som i år och den skriftliga rapporten har mellan 

2018 och 2019 utökats i sidantal för att ge rum för en mer långtgående analys 

och diskussion. Instruktionerna till arbetet kan ses över igen och förtydligas.  

 

Modelleringsdelen innehåller två delar, Modflow och PhreeqC. För 

Modflowdelen behöver vi klargöra ytterligare rörande indata till modellen 

och utveckla diskussionen om var data kommer ifrån, varför den används och 

vilka felkällor och problem som följer med data i modellen. Detta skulle öka 

kvaliteten på momentet. 

PhreeqC har från 2018 ändrats till att bli mer grundläggande. En extra 

föreläsning i kemi har lagt till och ytterligare ett instuderingshäfte lades till 

inför 2019. Inför 2021 behöver vi utveckla övningshäftet ytterligare för att 

bättre koppla ihop det med grundvattenkvalitetsdelen av kursen och att 

studenterna förstår hur och varför vi utför olika steg och vad resultaten 

innebär. 

 

Grundvattenkvalitetsdelen – här finns ingen entydig riktning i studenternas 

svar. Någon tycker att seminarierna som examinationsform är bra någon gillar 

dem inte. Här föreslås att fortsätta med samma upplägg och 

examinationsform och om möjligt utöka diskussionerna i anslutning till 

seminarierna. 

 

Den sista delen är ”lagstiftning och vattenskydd” har inte heller fått några 

direkta förslag på modifikation förutom att någon tycker det är för mycket 

lagstiftning. Denna del är väldigt viktig i sammanhanget då det ger 

studenterna perspektivet på hur och varför vi arbetar med vatten och miljö 

och specifikt grundvatten på det sätt vi gör. Här föreslås att vi behåller samma 

upplägg och examinationsform. 

 

Vad gäller gruppindelning föreslås alternera med egen indelning och 

lärarbestämd indelning mellan de olika delmomenten. Det finns hos 

kursledningen både bra och dåliga erfarenheter av att både låta studenterna 
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dela in sig själva eller att läraren styr indelningen. Detta beror huvudsakligen 

på individerna i varje kursgrupp. 

 

 

Vid tangentbordet, 

2020-06-18 

 

 
Charlotte J. Sparrenbom  

 

 

 

 

 

Granskat av kursombud 200622 

 

 

 
 

Linn Möller   Karl Höjbert 

   

 

 

 

  

 

 


