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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-05-20 - 2018-06-17
Antal svar
14
Studentantal
30
Svarsfrekvens
46 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

Antal svar: 14
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 14
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 13
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 7
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 5
5: 6

Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 3
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 3,3
Median: 4
1: 2
2: 1
3: 3
4: 7
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 14
Medel: 3,1
Median: 3
1: 1
2: 2
3: 7
4: 2
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 28,6
Median: 21-30
0-10: 0
11-20: 2
21-30: 5
31-40: 7
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: 14
Medel: 3,2
Median: 4
1: 3
2: 1
3: 2
4: 6
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Kursansvarigs kommentarer
Tyvärr är svarsfrekvensen låg 46%, vilket gör att det är svårt att utvärdera kursen utifrån denna kursvärdering. Jag
har påmint studenterna svara på kursvärderingen via Fronter.
Min uppfattning är att kursen har fungerat mycket bra och att studenterna generellt är mycket nöjda med kursen och
dess utformning. Både med innehållet i kursen och med min insats som kursansvarig, vilket är kul.
Generellt var de flest mycket positiva till examinationsuppgiften, det förekom några kommentarer om att det hade
räckt med ett fall istället för två. Tanken med att ha två fall är att studenterna ska få fördjupa sig i två olika

situationer, så jag kommer troligtvis fortsätta med samma upplägg nästa år.
Det moment som fick lägst omdöme är hållbar utveckling, internationell perspektiv och jämställdhetsperspektiv
(3,1-3,3). Dessa moment finns med i kursen tex så är merparten av all litteratur vetenskapliga artiklar och innebär
forskning ur ett internationellt perspektiv. Det jag kan göra i framtida kurser är att tydliggöra detta mer.
Medelvärdet för övriga momenten på kursen låg mellan 4.2–4.9 där max var 5, vilket mycket bra. Även frågor
angående information och helhetsintryck var högt (4.3–4,9).
Generellt är detta en rolig och inspirerande kurs att vara ansvarig för.
Kursansvarig Christina Lindqvist

Studentrepresentantens kommentarer
Detta har varit en efterlängtad och uppskattad kurs av oss studenter. Läsmaterialet vi blev tilldelade inför de
vetenskapliga seminarierna var intressanta och lärorika. Ibland kunde de upplevas lite väl långa och tidsmässigt
svåra att ta sig igenom. Gruppindelningarna till PBL och de vetenskapliga seminarierna skulle kunna vara olika för
att undvika att upprepa sig samt hamna i samma diskussionsspår, alternativt att man har olika ämnen/inriktningar på
PBL och seminarierna. Det positiva med att ha samma grupper gör det lättare för oss studenter att planera vårt eget
arbete. Det var bra med en examinationsuppgift istället för en salstentamen i slutet av kursen.
De föreläsningarna som hållits under kursen har varit bra men vi studenter ser gärna fler föreläsningar, till exempel
om kaniner. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt med färre föreläsningar, men däremot missgynnas det
sociala och utbytet en föreläsning ger som man inte kan få hemifrån eller vid enskilt arbete.
Vi studenter efterfrågar mer praktiska moment under vår utbildning. Därför tyckte vi att det var kul med ett
studiebesök i denna kurs som innebar hantering av djur.
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