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Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Claes Anderson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2021-05-30 - 2021-06-20
Antal svar
7
Studentantal
33
Svarsfrekvens
21 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Jag är nöjd med genomförandet av mitt självständiga arbete

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

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

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

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

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

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

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

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

Antal svar: 7
Medel: 3,8
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 2
4: 1

5: 1
Har ingen uppfattning: 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Övriga kommentarer

Kursledarens kommentarer
Kommentarer till kursvärdering Självständigt arbete i biologi,
EX0867, 2021
Kursansvarig Maria Andersson, HMH.
I kursen deltar både programstudenter från Etologi och djurskyddsprogrammet, och fristående studenter som vill
göra exjobb i biologi. Handledarna utses innan kursen startar, och handledarna förväntas att självständigt arbeta
med sina studenter under kursens gång. Jag återkommer till detta.

Kommentarer som dök upp av studenter i kursvärderingen och som vi kommer att ta hänsyn till är följande:
Att alla handledare hjälper alla studenter lika mycket: detta är något som vi definitivt ska diskutera vidare,
både med studenter och handledare. Vi kommer aldrig att kunna nå hela vägen eftersom det är ca 25 olika
lärare/forskare involverade i handledningen. Men genom att göra både handledare och studenter
uppmärksamma på att detta måste man kommunicera kring mer, så kanske vi kan förebygga detta än mer.
Se till att exjobben kommer igång i tid: vi behöver se till att handledare som förväntar sig att studenterna ska
samla in data kommer igång i tid, och att man kanske tar kontakt redan innan exjobbsperioden startar för att
beskriva vad som förväntas.
Examinationsdatum är för nära presentationsdag för de sista exjobben: detta är nog svårt att förändra om vi
vill att examinatorerna ska kunna examinera innan sommarledighet. Vi kan dock vara tydliga med detta till
studenter, och försöka skjuta någon dag eller två.
Boken är för låg nivå: vi ska se över detta och se om vi kan hitta annan litteratur.
Övriga saker som vi kommer att åtgärda och förbättra inför 2022 är följande:
Ha fler workshops om skrivande under exjobbsperioden. Frivilliga avstämningar tex via zoom.
Försöka få till samma upplägg med språkverkstadens pass om skrivande efter passet om betygskriterier. Då
kan det studenterna läst inför betygskriteriepasset nyttjas smart av språkverkstadens pass om skrivande
Göra tydligt i skrivmallen att man ska skriva abstract på engelska och att svensk sammanfattning/abstract står

med i mallen för att den används till mastersarbetena, och ej ska användas.
Examination och betygskriterier kommer att gås igenom ännu tydligare med examinatorer, och en workshop
om hur granskningen ska ske kommer genomföras.
En genomgång av betygskriterier kommer att göras, för att förebygga missförstånd.
Vi måste också bli tydligare mot studenterna att det är ETT examinationstillfälle som hinns med innan
sommaren, inte fler. Blir man ej godkänd sker nästa examination efter sommaren.
Mvh Maria Andersson

Studentrepresentantens kommentarer
Studentrepresentanten har inte lämnat några kommentarer

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

