Djurskydd, djurvälfärd och djuretik
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15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Katja Lundqvist

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2019-01-13 - 2019-02-03
Antal svar
6
Studentantal
7
Svarsfrekvens
85 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 6
Medel: 22,0
Median: 16-25
≤5: 0
6-15: 1
16-25: 2
26-35: 2
36-45: 0
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 1

Egna frågor

13. Har du några övriga synpunkter gällande kursen (ex kursens eller föreläsningarnas innehåll,
kommunikation med kursledare, den nya plattformen Canvas el likn) som du vill förmedla?

Kursledarens kommentarer
Svarsfrekvensen var hög, 85 %, och helhetsintrycket av kursen var i medel 4,3. Den nya plattformen Canvas var
populär och studenterna ansåg att kursinformationen var lättillgänglig och Canvas smidig att använda (5). Samtliga
studenter ansåg att de hade tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig kursen. Kursledarens sammanlagda
intryck är att kursen skulle kunna göras något mer utmanande. Detta styrks även av att flera studenter inte ägnat full
studietid åt kursen samt av övriga kommentarer.
Medan majoriteten av studenterna uppfattade den sociala lärmiljön som inkluderande skiljde sig en student väsentligt
från den bedömningen, men varför framgår tyvärr inte av kursvärderingen.
Kommentarer gällande hemtentamen avsåg exempelvis tidsbrist och ordbegränsningar vilket vi är medvetna om kan
vara en utmaning men som ingår som en del av utbildningen. Det togs även upp att vissa moment inte gåtts igenom
under denna kurs men dessa ska studenterna ha med sig från tidigare kurser. Vi ser över tydligheten i detta till nästa
år, med till exempel tips om vad som kan vara lämpligt att repetera.
Bland de övriga kommentarerna nämns det som positivt att kursledaren hade erfarenhet av praktiskt
djurskyddsarbete vid en myndighet.
Överlag en väl fungerande kurs men som kan utvecklas ytterligare för att utmana studenterna mer.

Studentrepresentantens kommentarer
Trevligt med stort deltagarantal trots att vi var så få i kursen.
På samtliga frågor så har en majoritet av studenterna valt liknande svar med små avvikelser samt någon större.
De frågor som sticker ut är de rörande kursmålens koppling till uppgifterna samt hur internationella perspektiv och
genusperspektiv framfördes i kursen. Studentrepresentanten håller med kursledarens kommentar att en del moment
ska studenten ha med sig från tidigare kurser men tycker att kursledarens kommentar om mer fokus på vad som kan
repeteras är ett bra komplement. Även bra utveckling med att försöka utmana studenterna ännu mer i framtiden då
detta efterfrågades.
Sammanfattningsvis så var kursen mycket uppskattad med en del avvikelser men eftersom vi var så få som gick
kursen så är det svårt att få en enhetlig bild på vad som fattades, vad som var bra och vad som behöver utvecklas
mer.
Kursledaren har i sina kommentarer visat på att den kritik som finns på kursen har uppmärksamamts och kursen
kommer utvecklas utifrån detta vilket är mycket trevligt.
Studentrepresentanten tackar för en mycket trevlig kurs och önskar lycka till i framtida kurser!
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