Studio - Stadens offentliga rum
LK0159, 30092.1415
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Lars Johansson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2015-03-26 - 2015-04-03
Antal svar
6
Studentantal
18
Svarsfrekvens
33 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 6
Medel: 43,3
Median: 41-50
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 0
31-40: 2
41-50: 3
>50: 1
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

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

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

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

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

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

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

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

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

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

5: 4
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

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

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

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

Kursledarens kommentarer
Muntlig kursvärdering genomförd 26 mars.
Lärarkommentarer/ förslag:
Det behövs minst 4 timmar för utskrift. Kolla också att inte skrivaren ska användas av flera kurser samtidigt.
Fråga redan på kursvärderingen om förslagen får lämnas ut till eventuella intresserade från t.ex. kommunen och
byggherrarna.
ELA-momentet skulle kunna ligga i en annan kurs, kanske i åk 2. Det ligger lite tokigt nu. De platser inne i Uppsala
som studenterna ska titta på måste ligga närmare varandra. Som det nu är går hela dagen åt till promenad och Ian
hinner inte fram till alla studentgrupperna.
Trafikövningen blir lite väl styrande för gestaltningen i Studio stadens offentliga rum. Det vore bra om studenterna
hade hunnit tänka på rumslig gestaltning och rörelsemönster innan de börjar rita in måttsatta GC-vägar och
gångvägar i CAD.
Kommentarer/ åtgärdsförslag från studenterna:
Studenterna vill ha en inledande föreläsning i början av kursen med konkreta metoder, tips och trick när det gäller
CAD-Illustrator-sketch up och hur man för med sig saker mellan programmen.
Det är viktigt och bra med handledning på datorprogrammen.
Kursens grundstruktur fungerar bra med olika block med ny input.
Väldigt bra att få ändra sitt förslag mellan kritik och slutinlämning. Det var lagom lång tid med 1 ½ dag.
Det är bra att man får välja om man vill arbeta enskilt eller i par
Det var bra externa kompetenser som togs in. Det gav nya sätt att tänka. Extra bra när någon föreläser och sedan
finns tillgänglig för handledning!
Det är bra när det kommer in nya handledare efter hand som man kan bolla idéer med.
Det skulle vara bra med bokad handledningstid. Att veta innan att man har en specifik tid med handledaren och att
tiderna hålls.
Workshopen med skötselbehov var nyttig och lärorik
Nas föreläsning var inte relevant eftersom den handlade om Kina och de hade dessutom hört den förut. Sofia
Sandqvists föreläsning om koncept har de hört förut.
Sofia Eskilsdotters föreläsning var jättebra! Studio staden hade också velat ha möjlighet att gå på den.
Jättebra workshop om muntlig presentationsteknik! Men studenterna borde ha fått veta att de skulle förbereda text.
Den kunde ha legat en dag tidigare.
Litteraturstudien hade varit intressantare med svenska exempel.
Studieresan var bra men det saknades information om det praktiska i Köpenhamn.
Det var rörigt i början på studio staden. Det hade behövts lite introduktion av olika begrepp och det saknades en
introduktion till visionsarbetet.
Det har varit mycket krångel med logistik, rumsbyten, motsägelsefull information om datum osv.
Instruktionerna till kursen behöver gås igenom. De är väldigt luddiga.
Kritiken var jättebra men kamratgranskaren borde få längre tid på sig. 3 minuter är för kort. Frågorna till
kamratgranskaren var jättesvåra och irrelevanta. Det var inte så tydligt på uppgiftslappen att hållbarhet var viktigt.
Varför kritik på just det?
ELA kom inte in bra alls. Vi hade redan gjort analysen och hann inte dra nytta av denna nya metod. Den blev en
fristående grej. Bra metod men den skulle läras ut tidigare, t.ex. i åk 2. Föreläsningen blev väldigt stressig på grund
av rumsbytet. (salen var inte bokad hela föreläsningstiden)
Vi måste bli bättre på att hålla tiden på Pin-up och tables. Den som är sist får väldigt lite tid om det drar över hela
tiden.
Det var för tätt mellan pin-up och tables vid ett tillfälle. Man hann inte göra någonting emellan. Men det är bra när
det är olika lärare vid de olika tillfällena. Man får höra olika aspekter.
Jättebra att de två kurserna finns att välja på och att de handlar om samma geografiska område.
Åsikterna går isär om huruvida det är bra att vara blandade grupper eller inte på tables.
Studenterna har lärt sig:
• Att jobba i större skala
• Mycket av studieresan. Den låg bra i tid där den låg. Möjligen bättre några dagar tidigare men inte mer.
• Nyttigt och lärorikt att jobba i par
• Har förstått vad man har för nytta av ett koncept.

• Har förstått att det är OK att processen går fram och tillbaka (process-spiralen)
• Att arbeta i Sketch up och illustrator
• Att olika program är bra till olika saker. Att man kan växla mellan dem och att man måste hålla koll då.
• Har lärt känna sina egna styrkor och svagheter bättre
• Att det är viktigt med platsbesök och att man behöver komma tillbaka flera gånger under arbetets gång
• Att det är bra att zooma ut och sedan zooma in igen.
• Att ta beslut själv och att välja mellan olika metoder
• Det är bra att få vara visionär inte bara teknisk. (Studio staden)
• Har fått ett bredare bibliotek av olika aspekter genom olika externa föreläsare

Studentrepresentantens kommentarer
Helhet:
Kursen upplevs som rolig och tillräckligt utfordrande och väl anpassad till de förkunskaper man fått tidigare i
utbildningen. Tidsmässigt anser de flesta att de har lagom tid till att hinna med allt.
Det som bör förbättras:
- Lokalbokningar (så det inte blir dubbelbokningar osv)
- övningsinstruktioner (så dessa är uppdaterade)
- inlämningsmappar (så de finns tillgängliga när de ska användas och att de har ett korrekt namn)
- Kritik
Vad gäller kritik under kursen anser några att många frågor som de ställt under handledning inte blivit besvarade då
utan först vid kritiktillfället den 24mars. Hade de fått svaren direkt hade de troligtvis kommit längre med arbetet och
de hade haft mer tid till att korrigera detaljer till den första inlämningen.
Sedan anser några att vissa handledare har en tendens att bara ge negativ kritik och inte konstruktiv eller positiv,
detta gör att en del blir negativt inställda till kursen, inte känner att de blir behandlade helt rättvist och tror deras
förslag blir sämre bedömda osv. om de får just de specifika lärarna.
Det som redan är bra:
- Förändring efter kritiktillfället den 24. (Jättebra!)
- Olika tableshandledare, och många externa lärare och konsulter (också Jättebra!)
Övriga kommentarer från studenter:
- Bästa kursen sedan jag började!

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

