Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G2E - Lantmästare kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017)
EX0885, 40133.2021
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Kristina Ascárd

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2021-05-30 - 2021-06-20
Antal svar
3
Studentantal
9
Svarsfrekvens
33 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Jag är nöjd med genomförandet av mitt självständiga arbete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5: 1
Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Övriga kommentarer

Kursledarens kommentarer
Det är alltid svårt att få studenter att besvara kursvärderingen när det gäller de självständiga arbetena då kursen
oftast är den sista under utbildningen. Studenternas fokus är oftast själva arbetet och att bli klar för att ta ut examen.
Många söker dessutom arbete under denna period. Eftersom det är ett självständigt arbete så har man inte hellre så
mycket kontakt med alla sina kurskamrater utom den som man eventuellt skriver tillsammans med. I år var det
dessutom distansundervisning på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av
Coronaviruset. På grund av detta blev det ännu mindre kontakt med andra studiekamrater och lärare. De få som
besvarade kursvärderingen var nöjda med genomförandet av sitt arbete och ansåg att man utvecklat att arbeta
självständigt. I år lades information på lärplattformen Canvas och både föreläsningar samt seminarier var i zoom.
Det påtalades att en del information måste komma tidigare för alla skriver olika snabbt och är i olika faser av arbetet.
Studenterna tyckte att de fick tillfredsställande handledning och konstruktiv återkoppling på den skriftliga delen av
arbetet. De som har redovisat sitt självständiga arbete ansåg att de fick konstruktiv kritik på den muntliga
presentationen och oppositionen. Inför kommande kurstillfälle kommer det utarbetas en manual för exjobben för att
tillgodose att studenterna får information som passar deras arbetssätt.

Studentrepresentantens kommentarer
Självständiga arbetet är en kurs som är mer på distans, det märkes även genom kursutvärderingen då det var få
svar. Då året var på distans gör det inte lättare att få fram förbättringar samt förändringar samt att många söker jobb
vid sidan av.
Att skriva ett självständigt arbete ligger på studenten själv och vilken ambition man har samt hur mycket man vill
fördjupa sig inom området.

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

