
Kursutvärdering (fd kursrapport) MVEN06 2018 

A. Statistik 
Antal studenter = 12 nya. IG = 0 st, G = 5 st, VG = 5 st, 2 ej klara (betyg G än så länge). 

B. Utvärdering 
Sammanfattning av kursutvärderingen 
Enligt kursvärderingen (skapad av Jan Johansson, fd kursutvärdering) så är kursen högre 
värderad på nästan samtliga punkter i kursvärderingen jämfört med 2017. Allmänt sett så är 
rena tekniska aspekter av miljöövervakningen (dvs hur man bygger miljöövervakning och gör 
dataanalys, statistik, etc) mindre populärt 2018 än 2017, även om det är ytterst liten skillnad, 
och allmänt sett bra värdering, 3-4 oftast. Snarare är det så att det rent vetenskapliga kring 
miljöövervakning med olika ämnesområden som väsentligt har förbättrats 2018 jämfört med 
2017. Här ligger värderingen på mellan 2-5, aldrig 1. Det var många 1:or 2017 i olika 
moment. 

Det är egentligen inga stora skillnader i projekt, administration, vetenskapliga föreläsningar, 
tekniska aspekter av miljöövervakning, exkursion, övningar, tentamen, etc. Alla faller ut med 
bra värdering, oftast 3-4. Helhetsintrycket har en av de lägsta värderingarna på kursen, men är 
likväl högt, genomsnittsvärdering 3.5.  

Lärarlagets utvärdering av kursen 
Inga fler kommentarer utöver det som finns i dokumentet. 

Utvärderingar av förändringar sen 2017 

• Vi ville förtydliga instruktionerna för projektarbetena. Det har gett gott resultat i 
kursvärderingen och mindre villrådiga studenter. 

• Vi tog bort omtenta i juni, så lärare skulle slippa merarbete, eftersom det ändå krävs en 
omtentamen i augusti. 

• Vi har betonat att sk ”freeriders” kommer att sanktioneras på ett tidigt stadium och 
uppmuntrade studenter att tidigt under kursen att beröra sådana problem. Under 2018 
uppkom inga sådana konflikter, vilka fanns 2017. 

• Vi ville förbättra live-at-lund katalogisering för studenterna. En del tekniska problem 
uppstod, vilket krävde kontakt med support. 

• Under välkomstlektionen ville vi poängtera att lärare inte svarar ögonblickligen på 
email. Det kan ta tid att få svar, och det är alltid bättre att fråga medstudent om frågor 
uppstår. 

• Kvitto för fika under exkursionen för rapportering för återbetalning måste även 
innehålla lista med namn på personer som var med i fikan. Detta gjordes inte. 
Ansvarig för exkursion lade ut egna pengar som inte återbetalades. För mycket 
administrativt arbete. 



• Luft-föreläsningen skulle innehålla käll/receptor-modellering som är viktig för 
makthavare för att kunna vidta åtgärdspaket för minskning av föroreningar. Det 
genomfördes. 

• Lagar och regler lektionen strukturerades upp för att bättre belysa hur det funkar med 
regleringar i samband med miljöövervakning. Det finns många sådana, men bättre att 
hålla sig till ett vetenskapsområde, i detta fall luft. Föll väl ut i kursvärderingen. 

Förslag till förändringar till 2019 

• 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. 

• Låt kanske andra handledare rätta projektrapporter än de som har handlett, så att man 
undviker favorisering av sin egen projektgrupp. 

• Behövs mer intressant information om övervakningen i exkursionen, och att visa 
stationen lite längre tid. Så, kanske en av luftföroläsningarna eller lagar och 
regleringar kan läggas en annan dag? 

• Kursbok vore fortfarande bra att ha, men vi saknar plan för detta. Bästa kursboken 
kostar 1600 kronor. 


	Kursutvärdering (fd kursrapport) MVEN06 2018
	A. Statistik
	B. Utvärdering
	Sammanfattning av kursutvärderingen
	Lärarlagets utvärdering av kursen
	Utvärderingar av förändringar sen 2017
	Förslag till förändringar till 2019



