
Kursutvärdering (fd kursrapport) MVEN06 2019 

A. Statistik 
Antal studenter = 5 nya. IG = 0 st, G = 2 st, VG = 3 st. 

B. Utvärdering 
Sammanfattning av kursutvärderingen 
4 av 5 svarade på Jan Johanssons on-line kursutvärdering. 

Förbättringar har skett i studenternas betyg jämfört med 2018. Men, det var färre studenter 
2018 än 2017, som har lett till mer lärarledd tid 2018 för varje student jämfört med 2017. Så, 
jämförelsen är något orättvis. Mestadels 4 och 5 för frågor som rör hur bra kursen har varit. 

Däremot var det olika svar på hur mycket tid som studenterna behövde för att klara kursen. 
Utantillinlärning fick också olika svar. Muntlig färdighet fick lite lägre betyg. 

Gruppdynamiken kommenterades eftersom det var problem i en grupp, se nedan. 

Förslag till förbättringar var bland annat att inte sprida ut projektarbetet på olika dagar så 
mycket och en student kommenterade att det vore bra om även statistikprojekten gav 
studiepoäng. 

Lärarlagets utvärdering av kursen 
 

Utvärderingar av förändringar sen 2018 

• Vi ville påminn projekthandledarna om förhållningsregler och instruktioner för 
projekten en gång till under kursen när väl projekten har börjat, och inte enbart några 
veckor före kursen. Men, det här året var det bara 2 projektarbeten som sköttes av 
Adam och Stina i nära samspråk, så det var inte någon chans att missa något här. Vi 
får se igen nästa år, så det är kvar som en punkt för nästa år. 

• Vi ville låta andra handledare rätta projektrapporter än de som har handlett, så att man 
undviker favorisering av sin egen projektgrupp. Vi gjorde det det här året, och det 
verkade fungera bättre än om handledarna rättar sin egen grupp. Å andra sidan var vi 
bara två grupper, så det var inte mycket att gå på. 

• Behövdes mer intressant information om övervakningen i exkursionen, och att visa 
stationen lite längre tid. Så, vi lade lagar och regleringar föreläsningen en annan dag. 
Det var bättre den här gången, ingen stress för Adam som skulle berätta om 
överakningen tillsammans med personerna från ICOS-nätverket. 

• Vi försökte hitta en ny kursbok. Men, det blev återigen problem med det. Den boken 
som Adam hittade för några år sedan, kunde han inte hitta igen. Alla andra böcke hade 
sina styrkor och begränsningar, men det var ingen bok som ens kunde täcka in hälften 
av våra önskemål om innehåll. De flesta är specialierade på något särskilt 



miljöproblem, och ger inte instruktioner för hur man utformar ett 
miljöövervakningsprogram. Så, vi fortsätter tillsvidare på samma sätt utan bok. 

Förslag till förändringar till 2019 

• Återigen var det problem med gruppdynamik inom projektgrupperna. Vi kommer 
försöka bestämma oss för att använda någon av de metoder som finns att tillgå för att 
upptäcka studenter på ett tidigt stadium som inte gör sitt arbete i gruppen. Vi har också 
hjälpa av stueranderepresentanter som har tips på metoder. 

• Vi borde göra det klarare hur vi gör med projekträttning. Läser handledaren rapporten 
eller är handledaren enbart en mentor, och studenterna får inte rättat sin rapport innan 
inlämning och betygsättning. Adams förslag är att vi låter handledare enbart vara 
mentor, och första inlämningen ger slutbetyget. Komplettering av rapporten ger en 
bart 50 % i betyg. Och, om man har 50 % eller mer i betyg efter första rättningen, så 
ber vi inte studenterna att komplettera, utan de får bara återkoppling. 

• Vi provar att säga till handledarna till projekten vilka instruktionerna är. Under 
projektarbetenas gång borde vi repetera denna information, eftersom det har varit 
oklarheter förut.  

• Exkursionsuppgiften lämnas in väldigt sent av många studenter. Adam borde sätta en 
deadline en vecka efter exkursionen för denna uppgift. 

• Ska vi ha en träff med kurslärarna efter avklarad kurs för återkoppling? 
• Enligt en av studenterna så rekommenderas att inte sprida på egenarbete för projekten 

för mycket (se ovan). Det försöker vi alltid att få till. Men, ibland går det inte ihop 
med lärarnas schema. VI fortsätter att göra vårt bästa för detta. 

• Huruvida statistikprojekten ska ge kurspoäng kommer vi att diskutera med Per-Erik 
Isberg. 

• Vi hörde att Per-Erik snart ska sluta. Därför vore det bra om vi hittar en ersättare till 
honom som kan statistik. 


	Kursutvärdering (fd kursrapport) MVEN06 2019
	A. Statistik
	B. Utvärdering
	Sammanfattning av kursutvärderingen
	Lärarlagets utvärdering av kursen
	Utvärderingar av förändringar sen 2018
	Förslag till förändringar till 2019



