Självständigt arbete i biologi, G2E
EX0867, 40115.1819
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Claes Anderson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2019-06-02 - 2019-06-23
Antal svar
15
Studentantal
26
Svarsfrekvens
57 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Jag är nöjd med genomförandet av mitt självständiga arbete

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 4
4: 4
5: 5
Har ingen uppfattning: 1

2. Min förmåga att arbeta självständigt har utvecklats efter genomförandet av mitt självständiga arbete

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 4
5: 5
Har ingen uppfattning: 1

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att genomföra mitt självständiga arbete

Antal svar: 15
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 10
Har ingen uppfattning: 1

4. Administrationen (inklusive informationen) kring det självständiga arbetet har fungerat bra

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 4
1: 1
2: 1
3: 2
4: 5
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande (tex olika tankar respekterades,
jämställdhetsaspekter, ingen förekomst av härskartekniker)

Antal svar: 15
Medel: 4,6
Median: 5
1: 1
2: 0
3: 0
4: 0
5: 8
Har ingen uppfattning: 6

6. Jag anser att den fysiska lärmiljön (tex utrustning och andra resurser) var tillfredställande

Antal svar: 15
Medel: 4,2
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 0
4: 4

5: 5
Har ingen uppfattning: 5

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

Antal svar: 15
Medel: 4,3
Median: 5
1: 1
2: 1
3: 0
4: 2
5: 9
Har ingen uppfattning: 2

8. Jag har fått tillfredsställande handledning för att kunna genomföra mitt självständiga arbete

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 5
1: 2
2: 2
3: 1
4: 1
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag fick konstruktiv återkoppling på den skriftliga delen av mitt arbete

Antal svar: 15
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 2
3: 0
4: 1
5: 10
Har ingen uppfattning: 2

10. Jag fick konstruktiv återkoppling vid den muntliga presentationen av mitt arbete

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 4
4: 1
5: 6
Har ingen uppfattning: 3

11. Jag fick konstruktiv återkoppling på min opposition på en annan students arbete

Antal svar: 15
Medel: 2,6
Median: 1
1: 6
2: 0
3: 1
4: 0
5: 4
Har ingen uppfattning: 4

12. Övriga kommentarer

Kursledarens kommentarer
15 av 26 studenter (57%) svarade på kursvärderingen för EX0867, vilket är tämligen få, men mitt intryck är att det
brukar vara svårt att få en hög svarsfrekvens på kurser med självständiga arbeten. Överlag har dock
kursvärderingens olika frågor fått bra resultat. Även om 60% av respondenterna svarar att de instämmer helt på
frågan om de fått en tillfredsställande handledning för att genomföra det självständiga arbetet har det dock kommit
några kommentarer om att det har varit problem med kontakten och stora brister i feedback ifrån någon/några
handledare. Detta tar jag som kursledare allvarligt på då studenterna ska ges så liknande möjligheter och stöd som
möjligt att genomföra sitt självständiga arbete. Inför nästa år kommer jag försöka vara än mer tydlig i vad som
förväntas av de olika handledarna.
Kursen får överlag dock anses ha fungerat bra och studenterna har gett ett bra betyg (medel, 4,6) att den sociala
lärarmiljön har varit inkluderande samt att de fått konstruktiv återkoppling på de skriftliga delarna av arbetet (medel,
4,5). Det är även glädjande att studenterna anser att kursen berört hållbar utveckling (60% av respondenterna har
svarat instämmer helt på denna fråga ) vilket vi arbetat med att försöka lyfta fram inom utbildning på SLU.

Studentrepresentantens kommentarer
Denna kursen är ett examensarbete och alla jobbar helt för sig själv och har olika handledare vilket leder till att det
är större sannolikhet att det kan bli olika upplevelser om kursen.

Det är en 57 % svarsfrekvens så det ger i alla fall en majoritet av studenterna. Det verkar vara svårt att motivera
studenter då det är deras sista kurs och både kursledaren och kursrepresentant har påmint dem ett flertal gånger.
Allmänt är det väldigt stor spridning i svaren exempelvis om man är nöjd med genomförandet av sitt självständiga
arbete så är majoriteten nöjda men en mycket missnöjd, något som inte kommenteras. En kommentar som ständigt

arbete så är majoriteten nöjda men en mycket missnöjd, något som inte kommenteras. En kommentar som ständigt
framkommer är missnöjet med dålig handledare och handledare som inte svarade på mail från studenter. Det är en
viktig del i exjobbet att man tycker om sin handledare och det försvårar studentens arbete om handledaren inte
svarar på mail eller inte är tillgänglig. Också att man har rätt till sina timmar av handledaren är viktigt. Kursledare har
tagit åt sig detta och ska vara tydligare nästa år om vad som förväntas av handledaren då det verkar ha varit dålig
balans mellan de olika hanledarna. En bra kommentar är att en student har klarat sig bra även om handledaren inte
varit så bra däremot tråkigt att det ska behövas. Det ska inte behöva vara så stor skillnad beroende på vilken
handledare man får dock och det behövs göras tydligare.

När man pratar med studenterna verkar de varit stressade under sista veckorna på kursen och ett tips är också att
påminna studenterna igen flertalet gånger om att börja med arbetet i tid. Något annat som kom fram som missnöje
var att information kommit ut sent och olika detaljerad information kring muntliga presentationen. Kan vara bra att
påminna studenterna om opponering ska både vara skriftlig och muntlig då det verkar vara lite otydligt.

Kul med bra betyg på hållbar utveckling som också var en del som kunde diskuteras i rapporten. Och att de flesta
frågorna ligger runt en 4a. Allmänt verkar studenterna nöjda med kursen och kommentarer fanns om att student var
nöjd med att det var ganska fritt hur man ville lägga upp sin tid, detta är också något många studenter har sagt
under kursen också.
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