Självständigt arbete i biologi, G2E
EX0867, 40114.1920
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Claes Anderson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-05-31 - 2020-06-21
Antal svar
14
Studentantal
28
Svarsfrekvens
50 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Jag är nöjd med genomförandet av mitt självständiga arbete

Antal svar: 14
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 5
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 4
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 4
5: 9
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: 14
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 11
Har ingen uppfattning: 3

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

Antal svar: 14
Medel: 4,1
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 1
4: 4

5: 5
Har ingen uppfattning: 3

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

Antal svar: 14
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 13
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 2
4: 1
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,4
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 6
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 14
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4
5: 5
Har ingen uppfattning: 3

12. Övriga kommentarer

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

Antal svar: 14
Medel: 4,4
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 5
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Kursledarens kommentarer
14 av 28 studenter 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 samtliga frågor i
kursvärderingen fått höga betyg och särskilt bra är det att frågan om den sociala lärmiljön varit inkluderande har fått
högsta betyg. Överlag anser studenterna att de fått tillfredsställande handledning, men några har angett låga
resultat. Detta tar jag som kursledare allvarligt på då studenterna ska ges så liknande möjligheter och stöd som
möjligt att genomföra sitt självständiga arbete. Det är glädjande att studenterna anser att kursen berört hållbar
utveckling (nästan alla studenter har svarat instämmer helt på denna fråga) vilket vi arbetat med att försöka lyfta
fram inom utbildning på SLU.
Den stora förändringen i denna kurs jämfört med tidigare är att kursen fick bedrivas på distans. Några studenter har
svarat att detta påverkade dem en del, men att det överlag ändå gått bra. Andra har påpekat att detta ändå är en
kurs där man jobbar mycket individuellt och då har dessa förändringar inte gjort någon större skillnad för dem.
Överlag skriver dock studenterna att det fungerat bra att kursen gått över till Zoom.
Som kursledare är jag tacksam för kommentarerna som kommit in, även om det hade varit bra med fler studenter
som svarade på kursvärderingen. Jag ser dock att det är studenternas positiva motivation som fick kursen att
fungera bra, även om det blev ganska stora förändringar jämfört med tidigare år.

Studentrepresentantens kommentarer
Svarsfrekvensen på kursutvärdering till kursen EX0867 låg på 50% och 14 av totalt 28 studenter svarade på den.
De som svarade på kursutvärderingen har dock gett kursen ett överlag högt betyg.

Däremot så finns det delar som vissa studenter hade olika åsikter om, såsom exempelvis om man fått
tillfredsställande handledning eller ej. Många studenter var enligt betygen och kommentarerna väldigt nöjda med sina
respektive handledare, men sen fanns det också dom som kommenterade att deras handledare var långsamma med
att återkoppla till dem och ge kommentarer i tid innan olika deadlines och skapade därmed en stress för de studenterna.

Då kursen gavs på distans blev det också blandad respons på hur studenterna upplevt den fysiska läromiljön, men
fick trots det ett högt medelbetyg.

Många av kommentarerna till kursen rör covid-19 och omständigheterna med att kursen hölls på distans. De flesta
uttrycker att det har fungerat bra och har varit oftast varit nöjda med verktyget Zoom, trots att det ibland har varit lite
tekniskt strul. Flera saknade dock den sociala biten med att kunna ses “på riktigt” och inte digitalt. En student
uttryckte att vissa föreläsningar hade varit med givande om den hade getts i fysisk form och inte via Zoom. Ett par
studenter uttryckte också att de tyckte det var tråkigt att få redovisa digitalt, men att det hade fungerat bra.

Helhetsintrycket från studenterna verkar ändå vara att kursen har fungerat bra, trots en snabb omställning till att hela
kursen skulle hållas på distans.
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