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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-01-12 - 2020-02-02
Antal svar
7
Studentantal
7
Svarsfrekvens
100 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

Antal svar: 7
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

Antal svar: 7
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 7

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 7
Medel: 28,6
Median: 26-35
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 1
26-35: 6
36-45: 0
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 0

Egna frågor

13. Är det något av det som tagits upp under kursen som du hade velat gå in djupare på? Vad?

13. Har du övriga synpunkter på kursen som du vill framföra till kursledningen? Vilka?

Kursledarens kommentarer
Helhetsintrycket av kursen har varit gott (medel 4,3) men det finns även potential för förbättring. De två punkter som
sticker ut är dels arbetsbelastningen under kursen och dels instruktioner till och utformning av hemtentamen.
Samtliga studenter har lagt färre än 35 timmar per vecka på kursen och önskar fler moment eller uppgifter. Kursen
har i år utökats något sedan förra året, men kan uppenbarligen fyllas på med ännu mer och göras mer utmanande
vilket kommer att ske till nästa kurstillfälle. Hemtentamen kommer att göras om i sin helhet. Genus- och
jämställdhetsperspektiv är andra områden som behöver vidareutvecklas vilket kursledningen tar med sig.
Den sociala lärmiljön får mycket högt betyg (5,0) vilket är glädjande, i synnerhet som svarsfrekvensen på
utvärderingen var 100 %. Kursledningen uppskattar att studenterna tagit sig tid att genomföra kursvärderingen och
tackar för en trevlig kurs!

Studentrepresentantens kommentarer
Svarsfrekvensen på kursen var 100% vilket var väldigt trevligt och bra, allra helst när det var så få som läste kursen.
Helhetsintrycket av kursen har ett medel på 4,3 vilket är ett bra resultat.
På de flesta frågor har alla svarat ungefär samma med några få frågor med större spridning. De som hade större
spridning var frågorna om genus- och jämställdhetsperspektiv samt hållbar utveckling. Därtill var de flesta överens
om att hemtentan skulle behöva struktureras upp och ha tydligare instruktioner kring utformningen av frågorna.
Många var även överens om att det var ganska få obligatoriska moment i kursen och alla spenderade mindre än 35
timmar i veckan på studierna.
Sammanfattningsvis har kursen varit intressant men hade kunnat innehålla fler obligatoriska moment och haft en
mer strukturerad hemtenta.
Kursledaren visar med sina kommentarer att kritiken har mottagits på ett positivt sätt och är beredd att sträva efter
att förbättra kursen inför nästa kurstillfälle.
Studentrepresentanten vill passa på att tacka för en trevlig kurs!
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