Mikroekonomi II - Företag och samhälle
NA0176, 20101.1718
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-12-31 - 2018-01-28
Antal svar
6
Studentantal
7
Svarsfrekvens
85 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 6
Medel: 30,0
Median: 21-30
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 2
31-40: 2
41-50: 1
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Helhetsintrycket av kursen har studenterna uppskattat som gott (medelvärde 4,5) och den sociala lärmiljön som
inkluderande där olika tankar välkomnades (medelvärde 5). I diskussioner med studenterna har det framkommit att
kursen uppfattats som givande och att det setts som positivt att den varit den mest krävande hitintills i utbildningen.
Detta var första gången kursen gavs och vissa förändringar planeras mot bakgrund av studenternas kommentarer
och kursledarens egna reflektioner att göras till läsåret 2018/19. Bland annat så planeras flera duggor, räknestugor
av frågestundskaraktär där studenterna löser specifika frågor innan en räknestuga och en viss tidsmässig
omdisponering av kursinnehållet.

Studentrepresentantens kommentarer
Sammanställning av kursutvärdering

Mikroekonomi II - Företag och samhälle
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6/7 har genomfört utvärderingen

Mitt helhetsintryck av kursen är:

I frågan om helhetsintryck av kursen ligger medelbetyget på 4,5. Klassens kommentarer säger att kursen har varit
en av dom mest givande hittills. Det är en väldigt maffig kurs med mycket att samla ihop och snyta samman. I början
av kursen tog det ett tag att komma in i det då man var ovan med vissa notationer och termer som skiljde sig från
Mikro 1:an. Efter ett tag kom man in det så klassen tror att det är väldigt viktigt med ett bra samarbete mellan
föreläsarna som har mikro 1 och 2.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Här har man svarat att förkunskaperna var bra men om det fanns ett större samarbete mellan mikro 1 och 2 så
skulle detta bara kunna bli bättre.

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

Här har man svarat att vi har haft bra kurslitteratur. Det har funnit bra med övningsuppgifter och att vi inte har gått
brist på saker att göra. Man efterfrågar att man redan tidigt i kursen skall göra fler genomarbetade övningar för att
snabbt komma in i det hela. Negativ kommentar här är att man säger att det flera gånger har varit fel i facit vilket har
skapat förvirring och att man har tvivlat på sig själv.

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

Klassen säger här att alla idéer och tankar har känts välkomna och uppskattade. Man tycker att det har varit en
fantastisk stämning på föreläsningarna.

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

Det har varit bra att vara i en mindre sal nu när vi har varit en mindre grupp. Dock önskas det att man att det skall
finnas möjlighet att kunna använda sig utav tavla och PowerPoint samtidigt istället för att hela tiden behöva byta
fram och tillbaka. Det har även uppskattats väldigt mycket att få vara på institutionen.

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

Inlämningsuppgifterna har varit väldigt uppskattade och det är där man har kunnat skapa förståelse för kursen.
Tentan var uppskattad men man ifrågasätter samtidigt att det känns som att man missar många delar som man har
lagt mycket tid att plugga på. Man undrar om det skulle finnas möjlighet att tenta av eller ha duggor för att kunna
bocka av vissa delar. Här finns det också mycket kritik rörande tentasalen som var under all kritik.

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

Man förstår att det är en tidspressad kurs och att det handlar om att lära sig om de olika teorierna bakom
mikroekonomin. Skulle det finnas något sätt att få in appliceringar på riktiga scenarier så skulle det uppskattas.

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

Antal svar: 6
Medel: 30,0
Median: 21-30
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 2
31-40: 2
41-50: 1
>50: 0

Väldigt få kommentarer men sen var vi också bara 7 stycken totalt.
Genomförd av: Oscar Nyberg, Agronom Ekonomi, 28/02/18

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

