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Kursens helhet  
Som helhet får vi mycket positiv respons kring kursen. Jag tycker själv att kursen fungerar 
bra. Det gäller att få ihop de olika delarna 2 böcker, projektarbete, föreläsningar, 
Lit.seminarium till en helhet. Innehållet i kursen spänner brett och djupt i valda delar. Men 
det har fungerat bättre och bättre att få ihop de olika delarna under de fem åren jag varit 
med i kursen. Det gäller också att få en tillräcklig specialisering för studenter som har en god 
grund i miljö, ekologi och hållbarhet – men det har heller inte varit ngt problem senaste åren 
– vi har haft mer forskningsanknutna föreläsningar och projektuppgift har kopplats till en 
bok om de planetära gränserna som innebär nya perspektiv för de flesta. 
 
 
Från Kursenkät  
 

1. What is your overall opinion of the course? 

 
 

Alternativ Not good Less than 
good Ok Good Very good 

Fördelning 0% 0% 0% 33,3% 66,7% 
Antal 0 0 0 3 6 
 
 
Ansträngning 
 
Vi hade tyvärr ingen fråga kring detta. Men däremot frågor om de lärt sig mycket från de 
olika momenten på kursen och svaren är generellt positiva. 
 
”4. Please state to which degree the following course events have helped your leaning 
process.” 
 
Lectures 



 
Alternativ Not at all A little Much Very much Don't know 
Fördelning 0% 22,2% 22,2% 55,6% 0% 
Antal 0 2 2 5 0 
 
 
The project work 
 
Alternativ Not at all A little Much Very much Don't know 
Fördelning 0% 11,1% 22,2% 66,7% 0% 
Antal 0 1 2 6 0 
 
 
The literature assignment 
 
Alternativ Not at all A little Much Very much Don't know 
Fördelning 0% 0% 11,1% 77,8% 11,1% 
Antal 0 0 1 7 1 
 
Course literature 
 
Alternativ Not at all A little Much Very much Don't know 
Fördelning 0% 0% 0% 77,8% 22,2% 
Antal 0 0 0 7 2 

 
 
 
Betygsfördelning 
 
A  5st 
B  7 
C  7 
D  5 
E  4 
Fx 1 
F  4 
 
Gjorde ej tentan av olika skäl: 7 
 
 
Kursens starka sidor 
 
Kursen får positiv kritik av egentligen alla olika delar. Kursen får positiv kritik vad gäller 
kursens, Litteraturuppgift, projektarbeten och kurslitteratur och bra vad gäller föreläsningar, 
information och examination. 
 



Kursens svaga sidor 
 
Kursen får inte dåligt omdöme egentligen på någon del. Det som kan förbättras och som 
kommenteras av enskilda individer är. Följande förslag är enstaka kommentarer  i 
kursenkäten: 
 
 
 
Föreläsningar – bättre information och framförhållning när föreläsningar ställs in – två 
föreläsningar ställdes in pga sjukdom och trafikstörningsproblem. 
 
 
Examinationer – större nytta av andra examinationer än tenta för slutbetyg + att 
instuderingfrågorna till tentan kan vara mer specifika 
 
” It would be nice to get marks on one or potentially all of the assignments or get some bonus 
for the final grade. From my point of view, I believe that is a little bit unfair that our final 
grade is influenced only by the exam.” 
 
”I believe that some of the questions for preparing for the exam could be more specific” 
 
Från kursnämndsmötet diskuterades även olika alternativa pedagogiska verktyg som skulle 
kunna ta hållbarhetsdiskussionen som följer av kursens innehåll (”utanför kursen” – alltså att 
föda en självgående diskussion mellan studenter i kursen). Detta kanske skulle kunna göras 
med skapande av Forum, bloggar, sociala medier eller andra verktyg. 
 
Utvecklingspotential 
 
Kursen kan utvecklas på många sätt men är ganska krävande resursmässigt som den är. 
Frågan om man skulle kunna förändra mer traditionella element i kursen som skriftlig 
examen i sal samt skriftliga rapporter i projektarbetet med något helt annat. Kanske skulle 
kunskapen från projektarbetet kunna testas ännu mer i den skriftliga examen (nu är en fråga 
relaterad till projektarbetet). 
 
Projektarbetet inriktas mot att undersöka hur en verksamhet påverkar de 9 planetära 
gränserna och sedan fördjupat hur en av dessa mer ingående påverkar studerat system. 
Detta skulle kanske kunna utvecklas så att det blir mindre teoretiskt – kan pågående 
verksamheter granskas? 
 


