Organismvärlden
BI1251, 30057.1617
7.5 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Maria Viketoft

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-03-21 - 2017-04-21
Antal svar
30
Studentantal
50
Svarsfrekvens
60 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 30
Medel: 24,7
Median: 21-30
0-10: 0
11-20: 6
21-30: 19
31-40: 5
41-50: 0
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 30
Medel: 3,0
Median: 3
1: 2
2: 2
3: 20
4: 6
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

Antal svar: 30
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 10
5: 18
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 30
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 3
4: 6
5: 20
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 30
Medel: 3,0
Median: 3
1: 0
2: 4
3: 23
4: 3
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

Antal svar: 30
Medel: 4,6
Median: 5
1: 1
2: 0
3: 3
4: 3

5: 23
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 30
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 7
4: 7
5: 15
Har ingen uppfattning: 0

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

Antal svar: 30
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 4
4: 9
5: 17
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

Antal svar: 30
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 6
5: 23
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Kursen fick överlag högt betyg och vi uppfattar att man är nöjd till mycket nöjd med upplägget.
Det vi speciellt tar till oss att fundera vidare på är att:
- ordningen på de olika delarna.
- om vi ska börja kvart över istället för prick.
- vi ska ändra upplägget på grupparbetet och om det ska vara ett obligatoriskt eller poänggivande moment.

2. SLU har ett övergripande mål att ”Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser hos våra studenter”. Kommentera nedan hur du anser att kursen har bidragit till
kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
Kursen ökar studenternas kunskaper om den mångfald av organismer som finns. Vi tar även upp miljöfrågor och
hållbarhetsfrågor, men vi skulle kunna göra det ännu mer och även tydligare, speciellt frågan om förlust av biologisk
mångfald.

Studentrepresentantens kommentarer
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Studenterna är nöjda med kursens upplägg och mängd. Föreläsarna har varit inspirerande och engagerade.
Studenterna önskar att schemat ska följa akademisk kvart samt att kurslitteraturen kommer ut tidigare då det är lång
leveranstid hos förlaget. Evolutionsdelen kan med fördel ligga före djur/växtavsnittet då det tar upp mekanismerna
bakom evolutionen.
Helhetsintrycket på evolutionsdelen var gott, bra sammanfattningar och övningar. Det önskas något längre tid på
evolutionskompendiet och att det skulle finnas tillhörande ord/begreppslista. Power Points var bra, möjligtvis lite färre
exempel.
På djurdelen kan det göras förbättringar med de taxonomiska ordningarna, tydligare bilder och struktur behövs.
Power Pointsen var bra med mycket fina bilder, de hade gärna fått komplimenteras med fler stödord. Bra att börja
dagen med en snabb repetition av föregående föreläsning. Labövningen var uppskattad men behöver tydligare
instruktioner.
Växtdelen behöver ägna mer tid till områden som kan vara komplexa, tex svamparnas funktion och
pollineringsmekanismen. En begreppslista med viktiga nyckelord önskas. Labövningarna var uppskattade och
speciellt instuderingsfrågorna som var kopplade till labben. För att förbättra borde det finnas tydligare instruktioner,
bildexempel eller ett fysiskt exempel gör det lättare att hitta det som efterfrågas. Gruppövningen var i grund och
botten bra men eftersom folk hoppade av blev kvaliteten dålig, bör därför göras obligatorisk om den ska behållas.

2. SLU har ett övergripande mål att ”Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser hos våra studenter”. Kommentera nedan hur du anser att kursen har bidragit till
kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
Mycket fokus på evolutionära samband som kan ge en viss förståelse för hållbarhet. Kan läggas större vikt på
hållbarhet och biologisk mångfald.

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600

