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Nivå och djup = Grund Kursledare = Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-05-20 - 2018-06-17
Antal svar
11
Studentantal
26
Svarsfrekvens
42 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 11
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 11
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 11
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 11
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 11
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 11
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 4
5: 6

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

Antal svar: 11
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 5
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 11
Medel: 3,7
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 2
4: 6
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

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

Egna frågor

13. Vad tycker du om kursträffarna (positivt och negativt)! T.ex. med avseende på antalet träffar, innehåll,
upplägg/praktiska aspekter, krav på obligatorisk närvaro, m.m.?

13. Vad tycker du om hemtentamen, skrivuppgifter och diskussionsforum? T.ex. med avseende på
svårighetsgrad, omfattning, rättning/omdöme, inlämningsintervall, etc.

Kursledarens kommentarer
Överlag anser de som fyllt i utvärderingen att kursen har varit intressant med bra innehåll och upplägg: ”…over all
så tycker jag att kursen har varit ypperlig.” I kommentarsfältet beskrivs både kursinformation och lärandemoment
som bra.
När det gäller examinationsformerna instämmer alla svarande i att de getts möjlighet att visa vad de har lärt sig
under kursen. I kommentarsfältet bekräftas bilden av att hemtentamen och uppgifterna har fungerat
tillfredsställande. Ett par deltagare hade dock synpunkter på att skrivuppgifterna har varit för öppet/brett formulerade
och att de därmed har krävt mer svarsutrymme än vad som har varit tillåtet. I kommentarerna anger några att de har
uppskattat den snabba rättningen samtidigt som ett par deltagare hade velat se en fylligare återkoppling på
skrivuppgifterna, bl.a. för att motivera betyget. En annan återkommande synpunkt är att hemtentamen, som låg i
början av kursen, borde ha kommit senare: ”Rimligtvis borde väl hemtentamen hållas efter det att kursträffarna
genomförts, så att man har fått höra föreläsningarna och haft möjlighet att ställa frågor och diskutera med respektive
lärare.” När det gäller diskussionsforumen ger flera deltagare uttryck för att diskussionsforumen i Fronter gick trögt
och att de inte gav så mycket: ”Diskussionsforum litet trögt, möjligen pga att frågorna oklara (delvis). Tekniskt svårt
att göra inlägg i diskussionen - Fronter öht ingen bra programvara.” Även i andra kommentarer anges att Fronter
(lärplattformen) förvisso har fungerat men att den känts som en alltför osmidig och ålderdomlig teknisk lösning.
När det gäller träffarna och föreläsningar på kursen så beskrivs de i kommentarsfältet överlag som intressanta och
välplanerade. Flera kursdeltagare framhåller träffen på Linnés Hammarby som särskilt givande. Ett par deltagare
uttrycker att träffarna borde ha varit frivilliga eller att bara en kursträff skulle vara obligatorisk. Flertalet anger dock
inte några särskilda synpunkter på närvarokravet utan konstaterar att innehållet på träffarna har varit givande och
bra. En deltagare skriver t o m ”Jag tror det är bra att ha obligatorisk närvaro, annars är det risk att många prioriterar
bort dem”. Ytterligare ett par deltagare uttrycker önskemål om ännu fler kursträffar: ”Jag uppskattade kursträffarna
och kursen kunde gärna ha innehållit ett tredje, eventuellt frivilligt, tillfälle.” och ”Utmärkta, kunde ha varit fler.” En
kritik som flera lyfter fram när det gäller träffarna är dock att vissa ämnen som togs upp där redan hade behandlats i
hemtentamen eller skrivuppgifter och att planeringen borde ses över så att tajmingen blir bättre.

Studentrepresentantens kommentarer
Studentrepresentanten har inte lämnat några kommentarer
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