Hippologisk baskurs
HO0104, 10241.1718
10 Hp
Studietakt = 15%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Malin Connysson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-05-20 - 2018-06-17
Antal svar
5
Studentantal
6
Svarsfrekvens
83 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 5
Medel: 5,0
Median: 0-10
0-10: 5
11-20: 0
21-30: 0
31-40: 0
41-50: 0
>50: 0
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: 5
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 1
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Lite svårt att hålla ihop spretig liten kurs som går över lång tid.

Studentrepresentantens kommentarer
Kursvärdering – gruppvis

1. Har kursen uppfyllt mål och innehåll enligt kursplanen?
Målet är uppfyllt.
2. Vilka olika teoretiska och praktiska moment finns i kursen? Ser ni några för- och nackdelar med de olika
momenten.
Vi har haft praktiska moment, föreläsningar, inlämningar, diskussioner och ergonomi. Det har varit väldigt bra.
Studiebesök till Ultuna, det var intressant och lärorikt.
3. Hur har de olika teoretiska respektive praktiska momenten avvägts i tid och omfattning i relation till varandra samt
i relation till andra kurser?
I början hade vi mycket föreläsningar, men vi har inte haft för mycket arbete utöver föreläsningar. Kursen har varit
väldigt bred och relationen till andra kurser har varit bra.
4. Hur anser ni att det pedagogiska genomförandet på kursen varit?

a) Hur har lärarnas och studenternas engagemang i undervisningen varit?
Läraren var väldigt engagerad och elevernas engagemang har varit bra.
b) Vilka olika pedagogiska arbetsformer har förekommit i kursen?
Skriftiliga uppgifter, studiebesök, diskussioner, muntliga syntesen och lektionstillfällen om olika ämnen.
c) På vilka olika sätt har ni fått träning i muntlig och skriftlig framställning?
Genom muntliga och skriftliga framställningar. Vi har fått träning genom skriv- och läsövningarna vilka varit väldigt
bra och lärorika. Skriftliga uppgifterna vår bra att ha genast i början på året.
d) Har kursen stimulerat till egen fördjupning och reflektion? I så fall hur?
Genom diskussioner, uppgifter och muntliga syntesen, den var väldigt bra.
e) Hur har balansen varit avseende faktainlärning, problemlösning, eget kunskapssökande och färdighetsträning?
Balansen varit bra.
f) Hur har kursen bidragit till utveckling av er förmåga till självständigt kritiskt tänkande?
Mycket bra. En gång till muntliga syntesen är vi väldigt nöjd med. Övningsuppgifter i vetenskapligt skrivande med
diskussion efter detta.
5. Kommentera litteratur och annat undervisningsmaterial (exempelvis hästar).
Tillgång till bra webbsidor och lagstiftningar.
6. Anser ni att undervisningen har forskningsanknytning och i så fall på vilket sätt?
Vi har haft mycket vetenskapsteori angående hur man läser vetenskapliga artiklar. Till exempel skrivande av
referenser enligt Harvard.
7. Sker det i möjlig mån en internationalisering av undervisningen? (t.ex i form av litteratur, diskussioner)
Internationaliseringen sker med i andra kurser som är inblandade i denna kurs. Kommer mer internationalisering
senare i utbildningen. Muntliga syntesen innehöll internationella studier.
8. Hur har hänsyn tagits till hållbar utveckling i denna kurs?
Jätte bra, till exempel ergonomi.
9. Vilka examinationsformer har förekommit i kursen?

a) Kommentera antal, tidsmässig inplacering samt examinationstyper.
Muntliga syntesen och gruppdiskussioner.
b) På vilka nivåer testas ni: fakta, förståelse, tillämpning, analys, syntes eller värdering?
Alla nivåer.
10. Sammanfatta era synpunkter, vad har varit bra och vad har ni för förslag till förbättringar och ev. åtgärder.
Uppsala vart bra och få träffa Hippologenheten. Skulle varit bra att få fler lärare på plats då man är på Uppsala så
man fick träffa sina förekommande lärarna.
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