Odlingssystem i trädgårdsföretag
BI1143, 40126.1415
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Helena Karlén

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2015-06-02 - 2015-09-22
Antal svar
9
Studentantal
34
Svarsfrekvens
26 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 9
Medel: 30,6
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 3
31-40: 4
41-50: 1
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

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

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

Antal svar: 9
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 1
4: 3
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

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

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 9
Medel: 2,9
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 8
4: 0
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: 9
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4

5: 5
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

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

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

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

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

Kursledarens kommentarer
Helena Karlén. Lärarkommentar BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag
Kursen ligger i period 4 och ett viktigt mål är att försöka utnyttja växtsäsongen så långt det går och kunna koppla
teorin till praktiska moment. Det finns vissa komplikationer som inte är lätt att att ta hänsyn till vid schemaläggningen
som att väderleken inte går att styra och att det kan vara svårt att genomföra praktiska moment när studentgruppen
är 30 personer eller fler. Till detta kommer att det infaller helger som 1 maj och Kristi Himmelfärd och plantor måste
ha vatten trots att det är helg.
De praktiska momenten är uppskattade, inte minst odlingsprojekten. Odlingsprojekten är skarpa uppdrag, dvs
studenterna odlar plantor till en beställare. Här ligger utmaningen i att det är gruppen som ska planera
genomförandet och fördela ansvaret inom gruppen. Alla grupper har olika uppdrag och ska samsas om framför allt
ytor som finns till förfogande. Därför behövs en god kommunikation också mellan grupperna.
Förbättringar till nästa år är att:
- använda Fronter så att även bilder kan läggas ut
- För att undvika känslan av repetition, gäller fr.a. alltväxtskyddsavsnittet,
se över möjligheten att fördjupa teorimomenten ytterligare. Detta utan att det går ut över de tillämpade momenten.
- öka svårighetsgraden på ogrästentamen
- se över examinationen och om möjligt fördela denna bättre över kurstiden

Studentrepresentantens kommentarer
Jag har fått det intrycket av mina studiekamrater att helheten av kursen varit bra, lärorikt och kul.
Man har fått möjlighet att lära sig mycket om man tagit eget ansvar.
Dock har det varit lite dålig information om hur och när uppgifter ska lösas, så att många valt att inte delta i dessa
moment i kursen, så som exempelvis växtföljden. Mer information i förväg till de praktiska momenten i
odlingsprojekten, så att alla viste vad som förväntades av dem.
Till kursen har många tyckt att det skulle kommit ett meddelande på sms, när uppgifter läggs upp på hemsidan, så
att man kunde börja att planera i tid.
Ändå mycket lärorikt att ta eget ansvar och planera för sina egna moment och gruppens moment. Det har varit att ta
kontakt med utomstående från yrkeslivet och man har lärt sig en hel del på detta. Projekten med att leverera till
andra och få planera hur man på bästa sätt levererar, har man tyckt varit mycket lärorikt. Att själva få ta ansvar.
Det skulle kunna vara lite tydligare med var material och plats. Kanske att informationen redan finnas i ett dokument,
så att det inte ska bli några missuppfattningar och frågetecken, såsom platsutnyttjande och materialtillgång. Det var
grupper som var tvungen att flytta sina plantor i skugghallen, då det var annan personal på skolan som skulle
utnyttja utrymmena.
Skulle varit bra om man kunde använda fronter, då flertalet lärare ej lagt upp sitt material till oss elever.
Växtskydd: De flesta kände detta moment nästan som upprepning från tidigare kurs i höstas. Annars mycket kul med
labbar och praktiska moment.
Tid nedlagt: Mycket på gruppprojekt Lite på annat. Många ansåg att alla slutmoment var lite hoptryckta till slutet av
kursen, så att man inte fick möjlighet att koncentrera sig på en sak i taget.
Praktiska moment uppskattas mycket av de flesta, men har tyvärr valts bort av några elever, då de ansåg att denna
del inte hade något som relaterade till betyget.
En lätt tentamen på ogräs-växterna och rolig. Men det hade skett ändringar i vilka växter som man skulle ta med
under tiden kursen pågick och alla fick inte denna information.
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