Försöksdjursmedicin
VM0123, 30267.1920
3 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Patricia Hedenqvist

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-02-02 - 2020-02-23
Antal svar
53
Studentantal
80
Svarsfrekvens
66 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 53
Medel: 2,8
Median: 3
1: 6
2: 13
3: 19
4: 14
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 53
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 3
3: 11
4: 14
5: 14
Har ingen uppfattning: 11

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

Antal svar: 53
Medel: 4,2
Median: 5
1: 1
2: 3
3: 7
4: 14
5: 27
Har ingen uppfattning: 1

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 53
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 8
4: 23
5: 18
Har ingen uppfattning: 2

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

Antal svar: 53
Medel: 3,8
Median: 4
1: 1
2: 4
3: 15
4: 20
5: 13
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 53
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 4
3: 6
4: 18
5: 17

Har ingen uppfattning: 8

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

Antal svar: 53
Medel: 4,3
Median: 4
1: 1
2: 1
3: 3
4: 22
5: 25
Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 53
Medel: 2,7
Median: 3
1: 10
2: 13
3: 17
4: 10
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 53
Medel: 3,6
Median: 4
1: 1
2: 2
3: 12
4: 10
5: 7
Har ingen uppfattning: 21

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 53
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 7
3: 11
4: 15
5: 11
Har ingen uppfattning: 9

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

Antal svar: 53
Medel: 41,5
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 7
36-45: 20
≥46: 24
Har ingen uppfattning: 2

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: 53
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 7
3: 6
4: 5
5: 2
Har ingen uppfattning: 32

Kursledarens kommentarer
Tack för alla synpunkter och för att ni fyllde i utvärderingen.
Glädjande att många tycker att kursen är intressant och borde vara längre, och inte bara för att den är så intensiv.
Kursen är mkt späckad, det är också den enda kursen i utbildningen som är lagstadgad. Jordbruksverkets
föreskriver vilka ämnen som ska tas upp. Det betyder att vi är bundna till innehållet och därför är det också en
stoppkurs. Vi har bett om mer tid för kursen och tid till inläsning, hittils utan att det har hörsammats. För att ge mer
inläsningstid kan vi ta bort posterpresentationen, som många klagar på men en del tycker om. Vi tyckte att ni gjorde
mkt fina och initierade presentationer i år (om ni var bittra som någon skrev, så dolde ni det väl!). Eftersom
föreläsningen om etik var mycket av en upprepning, kan även den utgå, men för övrigt måste föreläsningar och
praktiska moment vara kvar, liksom obligatoriet för vissa delar. Besöket på akvatiska avdelningen kan göras till en

frivillig övning.
Ni måste ändå räkna med ca 40 h arbetsvecka, mindre för somliga, mer för andra, beroende på förmåga. Av egen
erfarenhet tror jag ni är betjänta av att gå på föreläsningar, de visar vad lärarna betraktar som viktigast. Även om
inte allt fastnar så kommer ni minnas en del av det ni dels hört, och dels pluggat in, för all framtid. Det ni en gång
kunnat är lättare att lära sig igen.
När det gäller examinationen godländes en stor majoritet, vilket jag tolkar som att tentan inte kan ha varit alltför svår.
Däremot var det många nya frågor. Vi kommer inte att sluta fråga om basfakta för att de är lätta att googla. Det ger
inte ett bra intryck hos djurägare om ni inte kan basfakta!
Övriga kommentarer:
Betygskriterier finns på SLUs hemsida för alla kurser
Den skriftliga tentamen hade ett dåligt format, men nog fick ni klottra på tentan. Vi kommer att använda
datasalen i fortsättningen
Det hade varit bra att hörsamma instruktionerna om att ta med anteckningar fån obduktionsfilmen till
obduktionsövningen
Vi har redan planerat att göra en ny obduktionsfilm för att ersätta den "trötta" filmen
Noterar kritik mot att tiden inte utnyttjades till fullo på en föreläsning samtidigt som kursen var för späckad
Behövs fler instuderingsfrågor? Frågor från tidigare tentor tycks ju vara i omlopp.
Tack igen för att ni tog er tid att kommentera!

Studentrepresentantens kommentarer
Studentrepresentanten har inte lämnat några kommentarer

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

