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§ 1 SAMMANFATTNING 
Svarsfrekvens  30% (7/23) 

Sammanfattningsbetyg 3,86 

Timmar per vecka 31,4 

Kommentarer:  

Medelvärdet för antal timmar per vecka som studenterna lagt på kursen är högt, det skall ligga 
på omkring 18 timmar per vecka i den fart som kursen går i nu, resultatet kan bero på en dålig 
skala i fakultetens frågor eller på att de som svarat på utvärderingen tänker på de sista veckorna 
av kursen då arbetsbördan är något högre. 

§ 2 FAKULTETENS FRÅGOR 
Kursen har fått bra kritik från studenterna och genomförts i enlighet med kursplanen.   

§ 3 KURSLITTERATUR 
Litteraturen har fått en riktigt bra kritik av studenterna, det var positivt att det fanns alternativ 
till den obligatoriska litteraturen. 

 § 4 FÖRELÄSNINGAR 
Föreläsningarna har fått riktigt bra kritik av studenterna, även om det ibland kunde vara svårt 
att hänga med då det gick fort enligt vissa studenter.  

 § 5 LEKTIONER  
Lektionerna kommer att bli fler och byta inriktning i nästa kursomgång.  

 § 6 LABORATIONER OCH PROJEKT  
Studenterna fastnade i labbmaterialet då det fanns gamla instruktioner, dessa har förtydligats 
inför kommande kursomgång. Labb 2 kommer att kortas ner och upplägget i kursen med 
föreläsningarna kommer att ändras för att labb 3 ska gå lättare. Labbassistenterna såg ett flertal 
saker som flera studenter gjorde fel på och fastnade med under labbarna och dessa kommer att 
tas upp på föreläsningarna i framtiden. 
 
Projektet var stort, men studenterna ansåg att det var bra att få förberedelse i labbarna för att 
klara projektet även om det var en stor arbetsbörda.  

 § 7 EXAMINATION  
Examinationsmomentet ansågs som passande för kursen av studenterna. Det blev dock mycket 
arbete på slutet av kursen då både projektet skulle lämnas in och salstentan skulle skrivas.  

§ 8 ÖVRIGT 

§ 8.1 Kursinformation  
Studenterna ansåg att kursinformationen har fungerat bra. 

 

Skriven av Sofia Berge  
Kursutvärderingsansvarig på KogVet-sektionen 9/3-2016 


