
Kursrapport Tillämpad Miljövetenskap HT 2018 

Antal studenter: 15 st 

Betyg 11 VG, 4 G.  

 

Sammanfattning av kursutvärdering (10 svar av 14) 

En student var missnöjd med kursen (betyg 1) medan övriga studenter är relativt nöjda. Det allmänna 

betyget var lägre (3.6) än fjolårets kurs (4.3), delvis beroende på att det drogs av den missnöjda 

studenten. Tidigare har betyget legat kring 4.0-4.1 vilket är jämförbart med årets kurs om man tar 

bort den missnöjda studenten (3.9).  Alla tycker kursen är relevant för utbildningen, många är nöjda 

med att projektarbetena handleds av personer utanför universitetet, och kontakten med handledare 

har fungerat bra.   

    Några studenter är missnöjda med den feedbacken de har fått under kursen, medan andra är 

mycket nöjda och uttrycker det speciellt i övriga kommentarer. Arbetsbelastningen kanske är något 

för låg på kursen. Hälften har lagt ner 20-30 timmar, och andra hälften 30-40 timmar i veckan. 

 

De flesta har utvecklat sin förmåga att kommunicera skriftligt och muntlig, arbeta i grupp och att lösa 

problem (vilket är viktiga mål med kursen), förutom den missnöjda studenten. När det gäller de 

specifika momenten är betygen lägre än förra året förutom projektledningen som hade samma betyg 

(3.7). Meta-analysen hade 3.3, förra året 4.3, Systemanalysen CLD hade 2.7, förra året 3.4, STELLA-

modelleringen hade 2.9, förra året 3.1, Intervjumomentet hade 3.1, förra året 4.0.  

 

Lärarlagets utvärdering 
Vi kan inte se någon speciell anledning till att betyget blev lägre i år och antar att det faller under den 
”naturliga variationen.” 
 
Utvärderingar av förändringar sen förra året 
I år gjorde vi en förändring i Systemanalysen, Tidigare var en del av studenterna missnöjda med att 
systemanalysen endast passade vissa projekt men inte andra. På årets kurs behandlade vi ett 
fristående ämne ”Global food security” på systemanalysen istället för att koppla momentet till 
projekten på kursen. Utvärderingen av momentet är sämre än tidigare år men det är svårt att veta 
om detta beror på att studenterna är mindre nöjda med kursen generellt, eller om det fungerar 
sämre att ha systemanalysen frikopplad från projektarbetet. Men vi kommer att gå tillbaka och 
koppla momentet mer till projektet på nästa års kurs 
 
Förslag på förändringar till nästa kurs:  
Till nästa år kommer betyget VG att utgå. Vi kommer endast att ha betygen IG och G. Anledningen är 

den muntliga och skriftliga redovisningen av projektarbetet utgör grund för betyget, och eftersom 

studenterna arbetar i grupp är det svårt att sätta kriterier för betyg VG. En ny kursplan med denna 

ändring har fastställts. Till nästa år kommer vi att koppla systemanalysen mer till projektarbetet. 

 

De muntliga projektredovisningarna fungerade mycket bra. I år hade vi flera utomstående med i 

publiken som uttryckte stor uppskattning. Detta moment ska marknadsföras bättre inför nästa år. 

Det är en bra möjlighet dör miljövetarstudenter att få en inblick i rimliga arbetsuppgifter hos 

myndigheter och konsultfirmor. Möjligheten till att knyta kontakter finns också eftersom flera av 

handledare brukar vara med.   

 



Håkan Wallander  6/3 2019.  
Övriga lärare har sett denna rapport och samtyckt till innehållet. 


