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Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

Antal svar: 11
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 11
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 0
4: 1
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

Antal svar: 11
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 10

Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 11
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 0
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 11
Medel: 28,9
Median: 26-35
≤5: 1
6-15: 0
16-25: 2
26-35: 4
36-45: 2
≥46: 1
Har ingen uppfattning: 1

Kursledarens kommentarer
Offentliga kommentarer
Ett stort tack för en trevlig kurs och för välvilliga omdömen. Att kursen borde vara längre har jag fått höra ända
sedan den kortades ned vilket skett i två omgångar. En gång var den på en halv termin och då låg ändå
artkunskapen i en separat kurs. Tyvärr är det inget jag kan göra något åt, ni får vända er till era
studeranderepresentanter som får ta det vidare till programstudierektorn..
Det jag funderar på till nästa kurstillfälle är:
Jag ska kontrollera mer noggrant vad som tas upp på Organismvärlden för att undvika onödig repetition. Jag vet
dock sedan gammalt att det har visat sig nödvändigt med viss repetition.

Osteologiavsnittet ska nog kortas alternativt byggas om och minska mängden muskler och leder. Anna och jag har
redan pratat om det. Nivån på den andra fågeldelen kanske är för avancerad. Jag funderar på om man skulle lägga
in en bit om hibernering (ffa däggdjur men även övriga vertebrater), vi får se.
Jag ska se om det går att få komma till Biotopia på en måndag när de eg. bara har guidade visningar. Men jag vill
inte ha guidning och jag vill inte betala ngt.
Jag kan tänka mig att lägga till ngt stödord på mina PP men jag tänker inte förvandla dem till några kompendier.
Bilderna är till för att illustrera och komplettera mina föreläsningar, anteckningar ska studenterna göra själva. Det är
en viktig del av inlärningen. Har man inte möjlighet att närvara får man be om att få ta del av ngn kursares
anteckningar (mutter,mutter).

Studentrepresentantens kommentarer
Helhetsintryck av kursen
Kursen har fått ett väldigt högt betyg och många beskriver det som ett av programmets bästa kurser! Inom alla
områden, från innehåll till social miljö, är studenterna nöjda. Lärarna var inkluderande och skapade en miljö där det
var lätt att ställa alla sorters frågor. Studenterna uppger att de lärt sig väldigt mycket och önskar att kursen varit
längre, så att man hade hunnit fördjupa sig mer, lärt sig ännu fler arter och kunnat åkt på fler exkursioner!
Föreläsningar
Föreläsningarna får överlag ett gott beytg. Artföreläsningen kring grod och kräldjur sticker ut som väldigt bra. Den
fördjupande föreläsningen kring fåglar och fågelläten ansåg vissa var lite för avancerad, det blev mycket ny
information på kort tid. Det önskas även mer text, eller centrala stödord, i alla powerpoints för att underlätta
egenstudier om man missat en föreläsning.
Kurslitteratur
Studenterna är nöjda med den litteratur som erbjöds och upplever inte att en officiell kursbok hade främjat inlärningen.
Praktisk inlärning (ben och bajs samt bildmappar)
Ben och bajsrummet, samt bildmapparna, var stöttande i lärandet och bidrog till att göra instuderingen bättre och
roligare!
Exkursioner och studiebesök
Exkursionen och studiebesöken beskrivs som roliga och givande. Tyvärr var det mycket annat folk vid studiebesöket
till biotopia vilket gjorde det vårare att fokusera. Kanske kan man boka en privat tid för studiebesöket för att undvika
det i framtiden?
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