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15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Avancerad
Kursledare = Bruno Santesson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-03-17 - 2020-04-07
Antal svar
5
Studentantal
11
Svarsfrekvens
45 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 5
Medel: 41,2
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 0
36-45: 4
≥46: 1
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: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
1. Baserat på kursutvärderingen som inlämnats av precis hälften av de deltagande studenterna har kursen varit
lyckad. Av de fem som svarat har fyra svarat att de är mycket nöjda med kursen (svarsalternativ 5) och den sista
har svara att hen var nöjd (svarsalternativ 4). Det är även den bild jag fått när jag pratat med kurskamrater om hur
de haft det på sina respektiva praktikplatser.
2. De flesta verkar även tycka att kursens lärandemål varit tydliga.
3. Utbildnningen har förberätt oss väl inför praktiken eftersom alla har svarat att deras kunsaper varit tillräckliga för
att tllgodogöra sig kursen.
4. Vad gäller kursinformationen har de flesta även här svarat att de anser att den varit lätt att hitta till. Jag själv
hade önskat att det kommit upp en canvassida eller dylikt med all information. Det blev lite rörigt att gå tillbaka och
leta efter rätt mail.
5. Kursens förläsnningar, främst introduktionsföreläsningarna verkar inte ha haft en jätteeffekt för studenternas
lärande.
6. Alla har varit nöjda med den sociala miljön på sina praktikplatser. Glädjande!
7. Studenterna har varit mycket eller ganska nöjda med lokaler och utrusting.
8. Examiationen verkar ha givit studenterna möjlghet att visa vad de lärt sig. Jag vill däremot lägga till att efter att ha
pratat med kurskamrater så verkar många med mig tycka att uppgiften handlade om massa text snarare än kvalitativ
text.
9. Vad gäller kursens öbörörande av hållbarhet gällande miljö, klimat, social hllbarhet osv. är svaren spridda. Jag
själv hade svårt att veta vad jag skulle svara. Jag anser inte att introdagarna behandlade dessa ämnen överhuvud
taget. Däremot var hållbarhet en viktig faktor i arbetet som utfördes på min praktikplats. Jag tror att det kan skilja sig
rejält mellan olika praktikplatser.
10. Kursen verkar inte beröra internationella perspektiv. Vi har praktiserat på svenska företag med i huvudsak
svenska kunder. Det är därför innte konstigt att den internationella marknaden inte varit i fokus.
11. Studetnerna har lagt 36-40 timmar i veckan på sin praktik vilket motsvarar heltidspraktik/ heltidsjobb/
heltidsstudier. En ensam student har svarat att hen har lagt fler timmar i veckan. Om denna student har räknat in
resor eller om hen faktiskt lagt så mnga timmar på jobb varje vecka är jag osäker på. Jag tror att det handlar om det
första alterativet.
12. Kursen har gått igenom genus- och jämställdhetsfrågor.

Sammanstält verkar studenterna vara nöjda med kursen och sia praktikplatser. Ma bör dock ta i hänsyn att endast
50% av kursdeltagande studenter har svarat på kursutvärderingen.

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600

