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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-12-31 - 2018-01-28
Antal svar
8
Studentantal
10
Svarsfrekvens
80 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 8
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 8
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 8
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 8
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 8

Har ingen uppfattning: 0

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 8
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 8
Medel: 3,1
Median: 3
1: 1
2: 1
3: 4
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 8
Medel: 3,4
Median: 3
1: 1
2: 0
3: 4
4: 1
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 8
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 3
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

12. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 8
Medel: 32,5
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 2
31-40: 3
41-50: 2
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Offentliga kommentarer
De flesta verkar ha uppskattat kursen vilket gläder mig. Jag hade också roligt.
Kursen har sedan förra kurstillfället kortats ned med 25% samt går på helfart istället för som tidigare på parallelltid.
Det innebar att den fick ett annat upplägg vilket medför en del barnsjukdomar.
Att studenterna anser att kursen i sitt nya skick är för kort är något jag absolut håller med om. Det är tyvärr inget jag
kan göra något åt.
Förvirringen kring artlistan för fågel berodde på att det var litet för många kockar. Lätt åtgärdat.

Att sluttider inte är utskrivna är pga lättja. Många dagar (t.ex. artövningar) är det svårt att sätta en sluttid på
eftersom studenterna får gå när de anser att de är klara för dagen. Det kan tydliggöras och de dagar med t.ex.
föreläsning på eftermiddagen ska få sluttider.
Det är nog så att jag får minska självstudietiden i BenochBajs och lägga några lärartimmar på handledning (det
skulle ha kunnat kallas SpårochÄgg men hur kul är det).

Studentrepresentantens kommentarer
Helhetsintrycket av Kursen
Mycket bra
Jätteintressant kurs med inspirerande föreläsningar.
Kursen hade gärna fått vara längre hade varit kul att få fördjupa sig mer.
Men innehållet i kursen har ändå haft en lagom blandning med den tid som fanns.
Shemat
Shemat hade gärna fått vara lite tydligare med en slut tid på eftermiddagarna. Ifall man vill planera in något efter
skolan.
t.ex. Istället för att skriva 13.00 - slut skriva 13.00-16.00 eller 13.00 - 15.00 beroende på vad som skal gås igenom.
Bara ett ungefärligt för att underlätta planering om man ex. behöver skaffa en tandläkar tid
Föreläsningar, litteratur, övningar mm.
Åhörarkopiorna var bra som tilllägg till föreläsningarna.
Bra tips på litteratur och vart man kunnat hitta det till billigt pris.
Samt bra med möjligheten att lån böckerna.
Bildmapparna var bra som hjälp till lärandet.
Lokalerna har överlag varit bra med undantag på allt dator krångel.
Bokad loka till inläsningstillfällena har varit uppskattade.
Ben och bajsrummet var bra då det var tillgängligt för oss hela tiden.
Kursinformation
Det mesta har varit lättillgängligt vad gäller kursinformation
med undantag för fågeltentan då det var lite oklarheter i vilka artlistor som gällde en aning oklart om att även fjädrar
och päls ingick miss i komunicationen.
En ordentlig genomgång i ben o bajs vore bra (Vi hade många små). Ägg glömdes lite bort till sista veckan.
Tentamen
Gav möjlighet att vissa vad vi gått igenom under föreläsningarna på ett bra sätt.
Sammanfattning
Mycket bra kurs med bra föreläsningar överlag. Shemat kunde varit tydligare.
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