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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-12-24 - 2018-01-21
Antal svar
62
Studentantal
98
Svarsfrekvens
63 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 62
Medel: 3,5
Median: 4
1: 1
2: 4
3: 25
4: 28
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 5
4: 31
5: 26
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 3,3
Median: 4
1: 8
2: 11
3: 11
4: 16
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 62
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 14
4: 23
5: 25
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 6
3: 14
4: 21
5: 21
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 15
4: 17
5: 28

Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 2
3: 7
4: 18
5: 35
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 3,8
Median: 4
1: 1
2: 3
3: 17
4: 25
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 2,4
Median: 2
1: 14
2: 17
3: 25
4: 3
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 62
Medel: 2,4
Median: 2
1: 13
2: 18
3: 23
4: 7
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 62
Medel: 34,8
Median: 31-40
0-10: 1
11-20: 1
21-30: 16
31-40: 28
41-50: 12
>50: 4
Har ingen uppfattning: 0

12. 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: 62
Medel: 2,7
Median: 3
1: 14
2: 12
3: 22
4: 8
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

Egna frågor

13. Hur tycker du att basgruppsarbetet har fungerat?

Antal svar: 62
Medel: 3,9
Median: 4
1: 1
2: 7

3: 12
4: 19
5: 23
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad tycker du om mikroskperingsövningarna?

Antal svar: 62
Medel: 4,1
Median: 4
1: 1
2: 2
3: 10
4: 26
5: 23
Har ingen uppfattning: 0

15. Vad tycker du om föreläsningarna/föreläsarna?

Antal svar: 62
Medel: 3,6
Median: 4
1: 0
2: 4
3: 21
4: 35
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

16. Vad tycker du om dataövningarna?

Antal svar: 62
Medel: 3,6
Median: 4
1: 2
2: 5
3: 20
4: 23
5: 12
Har ingen uppfattning: 0

17. vad tycker du om proteinlabben?

Antal svar: 60
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 18
4: 23
5: 18
Har ingen uppfattning: 0

18. Vad tycker du om enzymkinetiklabben?

Antal svar: 60
Medel: 3,8
Median: 4
1: 3
2: 4
3: 13
4: 24
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

19. Vad tycker du om biologisk oxidation labben?

Antal svar: 60
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 13
4: 25
5: 20
Har ingen uppfattning: 0

20. Vad tycker du om glykolyslabben?

Antal svar: 59
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 12
4: 26
5: 21
Har ingen uppfattning: 0

21. Vad tycker du om uppföljningarna efter fallen?

Antal svar: 61
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 4
3: 13
4: 24
5: 20
Har ingen uppfattning: 0

22. Vad tycker du om histologi förhör?

Antal svar: 62
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 3
3: 7
4: 25
5: 27
Har ingen uppfattning: 0

23. Vad tycker du om den skriftlig histologi tentamen?

Antal svar: 62
Medel: 3,3
Median: 3
1: 4
2: 12
3: 16
4: 20
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

24. Vad tycker du om den skriftliga examinationen (sluttentamen)?

Antal svar: 62
Medel: 4,0
Median: 4
1: 1
2: 2
3: 13
4: 26
5: 20
Har ingen uppfattning: 0

25. Allmänna synpunkter på kursen, förslag till förbättringar/förändringar?

Kursledarens kommentarer
Svars frekvens var 63%, vilken ge ganska bra uppfattning av hur kursen har upplevts. Kursen I sin helhet har fått
bra betyg av de studenterna som har fyllt I kursvärderingen.
Studenterna tyckte kursens innehåll hade tydlig koppling till kursens lärandemål. I snitt lades studenterna 31-40
timmar på vecka, vilket motsvara heltids studier. Infrastruktur/lokaler fungerade bra men med undantag för lokaler i
undervisningshuset (sal L och K). Lokaler i VHC är kall. Det har hänt en hel del tekniskt strul i undervisningslokaler
som stör undervisning.
Studenternas förkunskap nivåer varierade ganska mycket, vilket stämmer mycket väl med hur de har upplevt
kursens svårighet grad; en del studenter tycker det var mycket svårt och stressande medan andra tycker det var
roligt och givande. Vi hade uppmuntrat studenterna att repetera gymnasium kemi och biologi inför kursstart för att
underlätta studierna och vill fortsätta med det.
Studenterna tyckte kursinformation var lättillgänglig men vissa informationen var svårt att hitta. Angående kritik om
vad som ingår in del- och respektive sluttentamen hade kursledare informerat studenterna vid kursstart men tydlig
den informationen hade inte gått fram. I fortsättningen ska skriftlig information ges inför respektive tentamen. Man
skulle kunna namnge föreläsningsmaterial på bättre sätt för att underlätta studenterna att hitta.
De flesta studenter tyckte lärande moment har stött sitt lärande och är nöjd. Föreläsningar har i stort varit bra och är
pedagogiska men vissa är mindre bra och behöver förbättras. Laborationen har varit givande men dataövningar har
fått varierade betyg. Histologi quiz och mikroskoperingen var mycket uppskattade. Att tentera histologi separat är
också uppskattades av studenterna. Många tyckte sluttentan var bra med bra frågor. Men det finns mycket vi kan
förbättra oss på bland annat mer pedagogik för lärare, mer utförligt material, instuderingsfrågor, bättre
föreläsningsmaterial genom att numera/sätta rubriker på ppt silde, pratar långsammare, skriva på tavlan m.m.
Basgruppsarbete har fungerat bra och är mycket uppskattade bland studenterna men det finns ett par grupper som
inte fungerade som det ska. Eftersom lärare var bara delvis närvarande så det var svårt att fånga upp detta.
Studenterna bör ta kontakt med kursledning om problem uppstår så vi kan hjälpa till. Fallen var konstruerade för att
täcka upp hela kursen så det är inte optimal att skära ned även om visa fallen har upplevt var för stor. För att
aktivera studenternas lärrande vis fall start Vi skulle kunna ta bort den färdiga inlärningsmål på instruktion till
mötesansvarigstudent och får grupperna stämmer av med mötes ansvariglärare om lämpliga inlärningsmål efter
möten alternativ är att lägga ut det på Fronter efter mötet. Basgruppsmöte är i princip schemalagda på fredagar
förmiddag så studenterna skulle få tillräcklig inläsnings tid och vi tycker inte att det är optimalt att lägga
basgruppsmöte tidigare.
Uppföljningen var uppskattades av många men inte alla. Vid några tillfällen då uppföljningen var direkt efter
basgruppsmöte av olika skäl. Vi är medveten om att det inte är optimalt men hade inte val. Det vi kan förbättra oss
på är att ge mer tentan liknad frågor för studenterna att träna på.
Närvarande på laborationerna har varit hög, i snitt 95%. Många tyckte det var lärorik och ökade förståelse, och det
skulle blir bättre med mindre labgrupp. Vi håller med och önskar också kunna ha resurs för att ha mindre labgrupp.
Att skriva labrapport i grupp anses som problematisk av vissa studenter men vi tycker att det är mycket bra träning
som behövs för klara utbildning.
Angående kritik om otrevlig bemötande mot studenter som ställer frågor tyckte kursledning och samtliga lärare att
det var fel och vi ska respektera studenter och uppmuntra dem att ställa frågor.

Terminstider eller kursens start- och sluttid bestäms inte av kursledning därför det händer var 6:e år sluttentan ligger
nära nyårs helg. Schemaläggning för tema 1 och 2 har alltid var för sig och inte blandad. Men tema 2 och 3 går in i
varandra för att studenterna skulle få mer tid med båda temat.
En del standardfrågorna (ang. genus- och jämställdhet, internationella perspektiv, hållbar utveckling) har inte tagit
upp och därför fick blandat betyg. Vi lärare bör gå på utbildning om detta och behandla dessa aspekter i
undervisning. Vi har haft lärarmöte och gått genom kursvärderingen och ska ta med oss båda beröm och kritik från
studenterna och förbättra oss till nästa kurstillfälle.

Studentrepresentantens kommentarer
Kursens upplägg i allmänhet
Kursen har fått höga betyg på de flesta områden. En del av standardfrågorna i enkäten (ang jämställdhet,
internationella perspektiv, hållbar utveckling) har fått väldigt blandade och därmed svårtolkade svar då de av de
svarande inte bedöms som relevanta för kursen.

Det generella intrycket av kursen är dock väldigt blandat om man läser de kommentarer som lämnats - en del är
mycket nöjda och finner kursen rolig och givande, and tycker att den är oerhört svår och går i ett för högt tempo för
dem. Flera studenter skriver att de har varit väldigt stressade under kursen, medan andra tycker att det har varit
nästan för gott om tid.
De flesta tycker att kursens innehåll hänger väl samman med kursmålen.
Många tycker att det är oklart om olika tankar har respekterats, men å andra sidan är kursen faktatung och inbjuder
inte direkt till diskussioner eller olika tolkningar. Flera studenter framhåller att föreläsares beteende ibland har gjort
att man inte har velat ställa frågor pga risken att få otrevliga svar.

Många tycker att det har varit lite svårt att följa kursens röda tråd, då föreläsningar inom olika teman har blandats
och det har varit lite spretigt innehåll, men det kommer också beröm till lärarna för att de gjort ett bra jobb med att
sålla bland informationen i läroböckerna. Ett förslag är att avhandla varje tema för sig, med en avslutande tenta för
respektive.

Studenterna anger att de har lagt i snitt 31-40 timmar/v på studier, men betydligt mer inför tenta. Eftersom kursen
har varit så lång och föreläsningarna ganska ojämnt spridda har det varit svårt att fördela arbetet jämnt över hela
perioden.

Föreläsningar
Generellt får föreläsarna på kursen positiva omdömen. En ofta återkommande kommentar är dock att det har gått
alldeles för snabbt på föreläsningarna, och att det hade varit mer givande och pedagogiskt om föreläsarna (gäller
alltså de flesta föreläsare) kunde både prata lite långsammare och ta något längre pauser mellan slides, så att man
hinner anteckna och fundera på om det är något man vill fråga om.
Det efterfrågas mer involverande undervisning, där föreläsaren tex tar saker mer steg för steg på tavlan.
Språkbarriär har också tagits upp som en bidragande orsak till att en del föreläsningar har upplevts som svåra att
följa med i, trots kompetent och mycket hjälpsam föreläsare i övrigt. Flera studenter anger att det är svårare att höra
vad föreläsaren säger när mikrofon används.
Några föreläsningar har varit väl långa, t ex den om arvsmassan, så till nästa år kan det vara bra att tänka på att
försöka undvika dubbelföreläsningar.
En föreläsare in particular har fått mycket kritik för att ha besvarat frågor från studenter på ett mycket otrevligt sätt,
och därmed dessutom gjort studenterna rädda att ställa fler frågor.

Det önskas tydligare sidhänvisningar till litteraturen och tydligare rubriker i föreläsningsmaterialet, så att det blir
lättare att komplettera föreläsningarna med egenstudier av rätt avsnitt i rätt bok.

Uppskattade moment har då det har funnits exempel från verkligheten med i föreläsningar, tex om hur diabetes
fungerar.

Lokaler
Lokalerna i VHC samt sal V och W i Ulls hus får generellt bra betyg, även om alla inte finner sittkomforten optimal.
Lärosal K och L däremot är inte alls populära då de är trånga och luften ofta dålig. Ett återkommande problem som
har stulit tid från undervisningen har varit teknikstrul - projektorer och mikrofoner som inte har fungerat. Ibland har
det till och med varit nödvändigt att byta lokal. Det är ofta väldigt kallt i lokalerna i VHC, vilket inte hjälper inlärningen.

Förkunskaper
Flera studenter har haft funderingar kring sina förkunskaper, och den skillnad i förkunskaper i ffa kemi som kommer
av att man gått på olika gymnasier eller motsvarande utbildningar för olika länge sedan. En del har upplevt att
föreläsarna har utgått ifrån att man har betydligt mer förkunskaper än man i verkligheten har.
Kanske att man skulle kunna sätta ihop någon form av material eller lista med lämpliga områden att repetera inför
kursen?

Laborationer
Laborationerna verkar generellt ha varit mycket uppskattade och många anger att de varit lärorika, även om några
studenter vittnar om att de struntade i att gå på laborationerna eftersom de fann dem för svåra och rapportskrivandet
för tidskrävande.
En försvårande omständighet för de studenter som gjorde proteinlabben var att resultaten som mailades ut efteråt
hade numrerats om av lab-assistenten.
Enzymkinetiklabben tyckte flera var svår att förstå, så det hade nog varit bra med en mer omfattande introduktion i
förväg, och en tydligare formulerad instruktion. Språksvårigheter med icke-svensktalande labbhandledare beskrivs
också som ett problem.
Biologisk oxidation-labben får beröm för att ha ökat förståelsen för andningskedjan, men det önskas tydligare
information om hur lång tid man ska vänta med att hälla i olika substanser.
Glykolyslabben tyckte en del var förvirrande till en början men generellt verkar många ha ökat sin förståelse för
glykolys under denna labb. Bra att det fanns instuderingsfrågor att fylla ut tiden med!
Att man kan samla bonuspoäng till tentan upplevs som mycket bra. Labbgrupperna borde nog vara lite mindre (t ex
max 4 personer) för att fler studenter ska få ut mer av laborationerna. En del vittnar om svåra samarbetsproblem i
grupperna och flera efterfrågar att få skriva rapport t ex två och två istället för i grupp.

Datorövningar
Övningarna har uppfattats av flera som onödiga och inte särskilt pedagogiska, då det var svårt att förstå instruktioner
utan att fråga läraren, och att det inte fanns några lösningsförslag till övningarna. Det var opraktiskt att övningen med
filmer och ljud var planerad till en gemensam datasal då många inte hade med sig hörlurar. De övningar som
uppskattats mest är de som haft en gemensam genomgång efteråt. När studenter har nämnt vilken övning som de
har haft mest nytta av nämns helt olika föreläsningar, så det är svårt att tydligt säga vilka övningar som har varit bäst.

Information
Det skulle kunna vara tydligare från början vilka delar som hör till vilken tenta, och om tider för omtenta av histologi.
Det har funnits gott om information tillgänglig, men det har varit lite svårt ibland att hitta; något som skulle förenkla
för studenterna vore om det fanns en enkel och tydlig standard för namngivning av föreläsningsmaterial på fronter,
så att man lätt hittar det man letar efter.

Basgruppsarbete
Basgruppsarbetet har också fått blandade reaktioner. En del grupper verkar ha haft mycket god stämning och hållit
ambitionsnivån uppe; även om en del tycker att grupperna har varit väl stora för att kunna föra en sansad diskussion
när alla är ivriga.
Andra beskriver tyvärr beskriver problem som utmattning på grund av långa och stora fall,
kommunikationssvårigheter, dålig disciplin och motivation, gruppkamrater som antingen har kommit helt oförberedda
eller har sprungit i förväg utan att involvera hela gruppen, och någon nämner till och med att olika former av
mobbing förekommit!

mobbing förekommit!

Något som föreslås av flera för att höja nivån på grupparbetet vore att ha mer tid med handledare, som kunde sitta
med grupperna och svara på frågor i ämnet och hjälpa till att utveckla själva grupparbetet. Det vore också bra om en
lärare är ansvarig för grupparbetet som helhet, så att man vet vem man ska kontakta vid grava problem i gruppen.

Själva fallen har varit av blandad storlek och karaktär, en del bedöms ha varit för stora för att man ska hinna med
hela på ett bra sätt vid redovisningstillfället. Fallstarterna har inte utnyttjats optimalt då färdiga läromål redan har
funnits formulerade på de papper grupperna fått ut.

Det skulle vara bra om alla papper som rör fallen läggs upp på fronter efter basgruppsmötena.
Alla är inte nöjda med tiden 8.15 på fredag morgon, och det finns förslag om att lägga bruppmötena på olika dagar i
veckan.

Uppföljningar av fall
Många har uppskattat uppföljningarna, medan andra tycker att de inte har varit värda att gå på alls. Hur bra
uppföljningarna har varit har berott på vilket upplägg föreläsaren haft och vilka frågor som kommit in. Det uppskattas
generellt om föreläsaren har en plan på vad som ska tas upp, oberoende av eventuella frågor från studenter särskilt för de uppföljningar som har legat tätt inpå fallavslutet. Förslag är att försöka undvika sådan
schemaläggning, så att man hinner formulera och skicka frågor till föreläsaren.
Ibland har det blivit väl mycket djupdykning i irrelevanta detaljer p g a de frågor som skickats in, det önskas att
föreläsarna är ännu tydligare med vad som hör till kursen och vad som kan ses som bonuskunskap.
När det har funnits tentaliknande övningsfrågor att arbeta med har det uppskattats mycket, men flera tycker att det
skulle vara ännu mer givande om man tilläts diskutera med bänkgrannarna innan föreläsaren går igenom svaren.
En uppföljning i synnerhet har gjort många studenter upprörda och mindre sugna på att ställa frågor, då föreläsaren
både besvarade de frågor som kommit in på ett otrevligt sätt, och kritiserade studenternas grupparbete och val av
tidpunkt att skicka in frågor.

Sluttenta
Den avslutande tentan är de flesta nöjda med nivån på, men planeringen i tid - just efter nyår - har inte varit populär.
Många berömmer tentan för relevanta frågor om det som kursen handlat mest om. Några studenter har skrivit att de
tyckte att tentan var för stor och borde ha delats i flera mindre delprov istället.

Histologi
Quiz med histologibilder var väldigt uppskattade som förberedelse inför förhöret.
Mikroskoperingarna var också uppskattade, men upplägget med att läraren gick runt och svarade på enskilda frågor,
istället för att visa mer på storbild, upplevdes av många som ineffektivt. Ibland blev det väldigt ont om tid och inför
kommande kurser efterfrågas mer tid och/eller effektivare upplägg.
Flera uppger att de tyckte att föreläsaren under dessa timmar svarade på frågor på ett mycket otrevligt vis.

Den avslutande frågestunden gruppvis tyckte många om, då det var ett lugnare tempo och fanns tid att ställa frågor.
Histologiförhöret är de flesta nöjda med, även om det var lite svårt att veta vad pilar i några bilder syftade på, men
tentan får kritik för en fråga där man skulle läsa ett abstract på engelska och svara på frågor om vad
undersökningen handlade om. Denna fråga upplevdes av många studenter som svår att förstå och irrelevant för
ämnet, då den verkade testa engelsk läsförståelse snarare än kunskaper i histologi. En student uttrycker besvikelse
över att det saknades frågor om erytropoies.

Genetik
Flera studenter skriver att de tyckte att genetik-delen av kursen hölls på en väldigt låg nivå och kändes onödig,
medan andra uppskattade den men önskade att den hade fått mer tid.
En del gillade övningen Genetisk associationsanalys, andra tyckte att den var helt ointressant.

Litteraturlista
Många säger att de har haft nytta av att läsa de böcker som rekommenderas till tema 1 och 2, i synnerhet Essential
Cell Biology och Biochemistry. Boken som rekommenderas till tema 3 uppfattas som helt onödig att skaffa.

Övriga förslag och önskemål från studenter:
Schemalägg varje tema för sig, blanda inte tema 1 och 2
Ändra kursens indelning, tex att lägga genetikdelen tillsammans med histologi
Lägg stuttentan före jul, eller lite längre in i januari
Fler instuderingsfrågor med lösningar
Undvik att blanda språk i ppt och föreläsning
Publicera ett schema för frågestund med flera föreläsare, så att man kan gå till den föreläsare man vill fråga
Förbättra figurhänvisningar i ppt
Se över ordningsföljden på föreläsningar i början av kursen
Försök att undvika schemaläggning av fallavslut och uppföljning samma dag
Publicera datum för omtentor tidigare
Lägg till en föreläsning där baskunskaper som är nödvändiga för kursen, kemi t ex, gås igenom
Prata långsammare och byt inte slide så fort
Förklara nya begrepp, skriv gärna upp på tavlan
Använd den fysiologibok som även används i OSF - där finns bra sammanfattningar av flera ämnesområden
Mer uppstyrt basgruppsarbete

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

