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Mandatory standard questions

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

Answers: 16
Medel: 38,8
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 1
31-40: 9
41-50: 5
>50: 1
No opinion: 0

2. How do you estimate your background knowledge before the course?

Answers: 16
Medel: 3,3
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 10
4: 5
5: 0
No opinion: 0

3. How has the administration of the course worked?

Answers: 16
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 3
5: 12
No opinion: 0

4. The overall impression of the course is very good.

Answers: 16
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 16
No opinion: 0

5. The level of difficulty for this course has been

Answers: 16
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 11
4: 3
5: 0
No opinion: 0

6. I consider that this course has taken up all of the learning outcomes described in the course syllabus. If
you select (1), (2), (3), or (4) please describe which learning outcome(s) has/have not been sufficiently covered.

Answers: 16
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0

5: 16
No opinion: 0

7. The grading criteria were clear and easy to understand

Answers: 16
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 1
4: 3
5: 11
No opinion: 0

8. I believe that the discussion climate during the course has been good

Answers: 16
Medel: 4,3
Median: 5
1: 0
2: 2
3: 2
4: 1
5: 11
No opinion: 0

9. I believe that the necessary infrastructure, such as teaching facilities and equipment, has functioned
effectively.

Answers: 16
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 2
5: 11
No opinion: 0

Additional own questions

10. The course has increased my knowledge and understanding of sustainable development and
sustainable use of nature resources.

Answers: 16
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 1
4: 4
5: 10
No opinion: 0

Course leaders comments
We are happy to conclude that all students were very satisfied with the wildlife biology course, 2016. We will strive to
maintain the high standard of relevant lectures and exercises and maintenance of the course.
It seemed that the workload of the course was appropriate. We will continue including slots in the schedule for own
studies, as recommended during evaluation together with students.
Regarding background knowledge of students, we will not make any changes, with the exception that we will attempt
to schedule lectures and exercises that provide background knowledge (e.g. introduction to relevant statistics and
modeling) earlier in the course to benefit the student´s understanding of forthcoming lectures.
The students seemed very satisfied with information/administration, the overall impression and the level of difficulty
of the course, as well as achievement of learning outcomes. We will maintain the high standard for these aspects of
the course.
The most concrete change we will make, based on comments from the students, will be to introduce the individual
essay earlier in during the course to provide for the students to easier allocate their time between writing the essay
and prepare for the final exam in the end of the course.

Student representatives comments
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Kommentarer fråga 1: Överlag ett gott intryck. Några ansåg att det var mycket schemalagd tid till föreläsningar och
litet utrymme för att studera. Möjlighet till att föra in fri studietid i schemat skulle föredras.
Kommentarer fråga 2: Generellt ansång de flesta att kursnivån var på lagom nivå. Om man har läst statistik och
populationsdynamik kan det vara en fördel. Förkunskapskraven varierade bland studenterna. En åsikt var att "Tycker
jag hade bra förkunskap men tycker inte att man kan ha för höga kunskaper innan då kursen inte är lik någon
annan kurs jag har stött på".
Kommentarer fråga 3: Ett gemensamt väldigt gott intryck från samtliga studenter. Följande kommentarer skrevs av
studenterna:
"Kursledarna har varit väldigt måna om att vi skulle ha det så bra som möjligt under vår vistelse på Grimsö, men
också att vi skulle få ny information så snabbt som möjligt. Bra uppdatering och service hela tiden. De fick oss att
känna oss som en familj. Tack för väl omhändertagande!!!"
"Toppen, Jens och Malin har verkligen informerat, lyssnat och informerat igen. Om något uppstod togs det tag i och
löstes snabbt."
"Både Jens och Malin har varit väldigt duktiga på att försöka ge oss information väldigt snabbt. Så fort en ändring i
schemat har skett så har vi blivit informerade. Även när det skedde problem innan kursen började var de väldigt

schemat har skett så har vi blivit informerade. Även när det skedde problem innan kursen började var de väldigt
flitiga med att alla verkligen fått mailen som de skulle så att alla som ville hade möjlighet att tacka ja till kursen. Jag
är imponerad av deras engagemang."
Kommentarer fråga 4: Stort nöje från samtliga studenter.
"Fantastiskt bra kurs! Jag önskar att alla kunde ha möjlighet att gå denna kurs! Jag har lärt mig så otroligt mycket!
Jag kommer att rekommendera denna kurs till många i framtiden!"
"Innehållet, lärarna, platsen... allt var på topp"
Kommentarer fråga 5: Generellt goda åsikter om nivån. Det finns några kommentarer angående mängden av
föreläsningar, vilket de anser skulle kunna dras ned något. Samtidigt påpekas också att alla föreläsningar känts
relevanta.
Inga kommentarer för fråga 6.
Kommentarer fråga 7: Det hade varit bra att gå igenom kurskraven samma dag som kursen startade.
Kommentarer fråga 8: Av kommentarerna som givits är intrycket att när det väl diskuterats har det fungerat väl,
men det saknas intiativ från lärarna att diskutera och ge utrymme till studenterna i högre grad. Ett förslag som
kommer fram är mer seminarier, speciielt i början av kursen för att skapa ett mer avslappnat sammanhang i klassen.
Kommentarer fråga 9: De övergripande kommentarerna är klagomål angående temperaturen i loftslaen där större
delen av föreläsningarna hölls. Många tycker att det ibland var väldigt kallt, såväl som varmt.

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.

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

