
Kursrapport miljövetenskap 1 MI2004, 2019 

Inledning 

Kursen MI2004 är på 30 hp och är uppdelad i 5 olika moment. Momenten i kronologisk 

ordning är: RP75, NAT5, MS75, VETE, NA85. 

sedan HT18 har VETE (vetenskaplighet 1,5 hp) flyttats in i denna kurs och det sista momentet 

NA10 har blivit NA85.  

Observera att  4 olika kursvärderingar utfördes då det är en lång kurs. De två första (RP75 och 

NAT5) fick 90% deltagande men tyvärr fick de två sista lågt deltagande, 30%. VETE 

utvärderas inte här då kursmomentet ges av BIG. 

Styrkor  

Hela kursen:  

Överlag bra betyg från studenterna på tydliga mål, god undervisning, administration och 

studiemiljö, samt studenternas egna insatser. 

RP75:  

Många studenter kommenterade att de uppskattade få göra en praktisk fältundersökning/åka 

till Askö fältstation.  

NAT5:  

Flera studenter kommenterar att de uppskattar frågestunder/genomgångar av 

instuderingsfrågor inför tentamina.  

MS75:  

Flera positiva kommentarer om studiebesöken. Observera dock att endast ett fåtal studenter 

svarat på kursvärderingen. 

NA85:  

Positiva kommentarer om teoridelen med kunniga föreläsare. Observera dock att endast ett 

fåtal studenter svarat på kursvärderingen. 

 



Svagheter 

RP75:  

Flera studenter kommenterar om otydliga instruktioner/handledning i samband med fält 

undersökningen (Askö). Undervisningsmaterialet har fått blandad kritik 

NAT5:  

Flera studenter vill ha mer repetition/instudering. Undervisningsmaterialet har fått blandad 

kritik  

MS75:  

Undervisningsmaterialet har fått blandad kritik. Observera dock att endast ett fåtal studenter 

svarat på kursvärderingen. 

NAT85:  

Grupparbetesdelen får lägre betyg jämfört med teoridelen. Observera dock att endast ett fåtal 

studenter svarat på kursvärderingen. 

Analys 

Totalt sett har kursen fungerat bra. Vetenskapligheten gick delvis parallellt med momenten 

MS75 och NA85. Detta upplevdes som stressmoment för en del studenter men gick bra för de 

flesta.  

Flera studenter upplevde att informationen/handledningen av fältmomentet i RP75 inte var 

tydliga. 

På flera moment fick undervisningsmaterialet blandad kritik 

Instuderingsfrågor och genomgångar till tentorna uppskattades. 

Förändringar 

Efter diskussioner anser vi att en förklaring till kommentarer på otydlighet i instruktioner och 

handledningen av fältundersökningen på Askö kan vara att det har varit för otydligt vilken roll 

assistenter och lärare ska ha. På fältundersökningen ska studenterna själva forma sina projekt 

för att på så sätt lära sig mer. Detta har troligen också bidragit till stress hos studenterna under 

Askö vistelsen. Till nästa år ska vi förtydliga assistenternas och lärarnas roller och ansvar. Ett 

förslag är även att ge tydligare ramar till studenterna kring själva projekten för att minska 

stressen. 

När det gäller kursmaterialet är det svårt att hitta lämpligt material då ämnet på kursen är 

brett, men vi försöker förbättra materialet till nästa år. 


