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Antal svar: 11

Vilken institution hör du till?    
Antal svar

IDA 0 (0,0%)
IEI 3 (27,3%)
IFM 3 (27,3%)
IMT 0 (0,0%)
ISY 4 (36,4%)
ITN 0 (0,0%)
MAI 0 (0,0%)
Annat 1 (9,1%)
Summa 11 (100,0%)

Om annat, specificera
SLU 



Vad är din huvudsakliga sysselsättning?   
Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Antal svar
Doktorand 11 (100,0%)
Student på avancerad nivå 0 (0,0%)
Om annat, specificera 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)

Hur nöjd är du med dina insatser under kursen? (I formuläret betyder 5=Mycket 
nöjd, 1= Inte alls)   

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (18,2%)
4 6 (54,5%)
5 3 (27,3%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)

Medelvärde Min Median Max
4,1 3,0 4,0 5,0



Jämfört med det antal poäng som kursen ger, är den arbetsinsats som krävs i 
kursen   

Antal svar
För liten 1 (9,1%)
Lagom 10 (90,9%)
För högt 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)

Hur stor procentuell andel av din totala arbetstid under terminen har lagts på 
denna kurs?    

Antal svar
< 25 % 11 (100,0%)
25-50% 0 (0,0%)
50-75% 0 (0,0%)
>75% 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)



Läste du kursen som (fler svar möjliga)   
Läste du kursen som (fler svar möjliga) Antal svar
en breddningskurs 5 (45,5%)
en fördjupningskurs 0 (0,0%)
en teoretisk kurs 0 (0,0%)
en tillämpad kurs 5 (45,5%)
om annat, specificera? 2 (18,2%)
Summa 12 (109,1%)

om annat, specificera?
?
a PhD course to learn about popular scientific presentation

Hur stor nytta uppskattar du att kursen gör för din forskarutbildning?(I formuläret 
betyder 5=Mycket stor, 1= Ingen alls)   

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 1 (9,1%)
3 2 (18,2%)
4 4 (36,4%)
5 4 (36,4%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)

Medelvärde Min Median Max
4,0 2,0 4,0 5,0



Fick du tillräckligt med information om kursen (informationen du fick innan och 
under kursens gång, information på hemsidor, etc.)?    

Fick du tillräckligt med information om kursen 
(informationen du fick innan och under kursens gång, 
information på hemsidor, etc.)? 

Antal 
svar

Ja
11 

(100,0%)
Nej 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

Vill du föreslå förbättringar i kursinformationen?
Nej, det går knappast att informera tydligare.

Hur väl stämmer kursinnehållet med kursbeskrivningen? (I formuläret betyder  
5=Mycket väl, 1= Inte alls)   

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 4 (36,4%)
5 6 (54,5%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)

Medelvärde Min Median Max
4,5 3,0 5,0 5,0

Saknade du något i kursinnehållet? Vad? 
Kanske något mer om retorik. Föreläsningen presenterade inget nytt för min del. Något om hur man skapar en bra hemsida, tex layout mm.
I workshop 3 gjordes ingen återkoppling av hemsidorna utan vi fick läsa varandras, men ingen sammanfattning/konklusion.
Workshopen var lite för ostruktuerad för min smak, kändes som att man mest väntade på att det skulle bli klart. 
Implications of the popular scientific viewpoint on research publications. If you can write a catchy popular scientific text, then you can also write 
a catchy introduction to a scientific paper. All scientist are writers, but few realize the importance of it. 



Har kurslitteraturen varit användbar? (I formuläret betyder 5=Instämmer helt, 1= 
Tar helt avstånd)   

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 3 (27,3%)
5 3 (27,3%)
Vet ej 2 (18,2%)
Summa 11 (100,0%)

Medelvärde Min Median Max
4,0 3,0 4,0 5,0

Vill du föreslå förändringar i kurslitteraturen? 
You can easily expect us to read some more texts that you have chosen about the subject

Är du nöjd med arbetsformerna (föreläsningar, seminarier, grupparbete, etc.)?   
Är du nöjd med arbetsformerna (föreläsningar, 
seminarier, grupparbete, etc.)?

Antal 
svar

Ja
11 

(100,0%)
Nej 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)



Vill du föreslå förändringar i arbetsformerna?
Sitta ner och även diskutera hemsidan, sås om vi gjorde för text och presentation, tror jag skulle kunna vara bra också.
It is quite a small course with only a few credits and it is very practical in the sense that we had to write an abstract and make a presentation 
(which is good!). But I think it could be interesting if the course would be larger and we would read more background material. 
The rhetorics lecture didn't give me so much. I missed the fact that many of the aspects of a good presentation can be transfered to the 
structure of a good paper. 

Hur väl bidrar arbetsformerna till uppfyllelse av kursmålen (Länk till kursmålen)? 
(I formuläret betyder  5=Mycket väl, 1= Inte alls)   

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 2 (18,2%)
5 7 (63,6%)
Vet ej 1 (9,1%)
Summa 11 (100,0%)

Medelvärde Min Median Max
4,6 3,0 5,0 5,0

Hur väl testar examinationsformerna kursmålen? (I formuläret betyder   5=Mycket 
väl, 1= Inte alls)   

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (18,2%)
4 0 (0,0%)
5 9 (81,8%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/popvet/kursplan?l=sv


Medelvärde Min Median Max
4,6 3,0 5,0 5,0

Kursen bidrar till utveckling av följande examensmål (Länk till examensmålen) 
(fler svar möjliga):    

Kursen bidrar till utveckling av följande examensmål 
(Länk till examensmålen) (fler svar möjliga): 

Antal 
svar

Kunskap och förståelse
3 

(27,3%)

Färdigheter och förmågor
10 

(90,9%)

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
4 

(36,4%)
Vet ej 1 (9,1%)

Summa
18 

(163,6%)

Finns det något annat du vill lägga till?    
Finns det något annat du vill lägga till? 
Till kursansvarig: Använd hellre PC än Mac om du är mer bekväm med det
Bra och givande kurs, fler borde läsa den!
Mycket bra och givande kurs, trots att den är så liten. Monica har lyckats väldigt väl med att skapa en positiv atmosfär som gör att 
feedback-momenten verkligen fungerar. På förbättringsfronten skulle retorik-föreläsningen gärna kunna utvecklas mer, nu kändes det inte som 
att den riktigt träffade målgruppen (vilket är lite komiskt med tanke på ämnet). David Lawrence korta föreläsning var överraskande intressant 
och väckte mycket nyfikenhet!
The course was very interesting and useful! I think it should be taken by more people from the university since it is useful for all of us.
Good course in summary. An international version would be good and benefitial to many students. Should be recommended to PhD students 
early to actually make an impact, e.g. recommending the use of twitter.
Mycket bra och välplanerad kurs. Välarbetad. Monica är oerhört duktig på att skapa en positiv stämning deltagarna emellan på workshops. 
Mycket användbar kurs.

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/mal-for-doktorsexamen?l=sv&amp;sc=true
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/sh/mal-for-doktorsexamen?l=sv&amp;sc=true

