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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-05-31 - 2020-06-21
Antal svar
5
Studentantal
18
Svarsfrekvens
27 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

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

13. Vad är ditt helhetsintryck av att utbildningen genomförts på distans?

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

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Kursledarens kommentarer
Endast 27% av studenterna har svarat på kursutvärdering och därmed är det svårt att få en bra helhetsbild.
Kursstart var veckan efter att vi fått besked på att kursen var tvungen att köra helt digitalt pga Coronasituationen.
Kursen innehåller flera moment där studenterna ska ut på gårdar och göra analyser, och dessutom flera
studiebesök. Uppgifter fick snabbt göras om för att kunna genomföras på distans. Studenter blev mycket besvikna för
att studiebesök och olika moment inte gick att genomföra ute på gårdar. Om kursen är tvungen att köras helt på
distans nästa år behöver flera moment modifieras så att de kan genomföras på ett bättre sätt.

Studentrepresentantens kommentarer
Kursutvärdering
Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna 2020
Kursutvärderingen hade mycket låg svarsfrekvens på endast 27 % vilket var tråkigt kanske har många mycket annat
att stå i när sommaren närmar sig som gör att kursutvärderingen blir lidande.
Juridikdelen har inte varit nämnd så mycket i utvärderingen och verkar fungerat relativt bra trots
distansundervisningen bortsett från att det ibland varit svårt att se vad föreläsaren skrivit på tavlan.
Animaliedelen har fått kritik av dem som svarat i form av att det varit för lite nytt och för mycket repetition på tidigare
animaliekurs. Det har även varit strul med internetuppkoppling hos vissa föreläsare vilket resulterat i att
zoomföreläsningarna blivit mindre lyckade. Många kursdeltagare saknade även alla studiebesöken som inte blev av
på grund av corona. Den individuella skrivuppgiften fick lite bättre omdöme och verkar ha fungerat bra trots corona.
Slutsats kan vara att juridikdelen fungerat relativt bra via zoom. Animaliedelen inte fungerat lika bra via zoom i
kombination med att kursens innehåll varit för mycket repetition på tidigare animaliekurs, något som borde ses över.
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