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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2014-11-03 - 2014-11-23
Antal svar
8
Studentantal
11
Svarsfrekvens
72 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 8
Medel: 31,3
Median: 21-30
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 3
31-40: 2
41-50: 2
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

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

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

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

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

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

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 8
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 7
4: 1
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: 8
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4

5: 4
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

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

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

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

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

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
I kursvärderingen har åtta av kursens tolv registrerade studenter deltagit, elva av de registrerade studenterna har
varit aktiva i kursen, den sistnämnda valde att inte slutföra kursen.
Det finns ett brett spektra vad det gäller timmarna som de studerande anser sig lagt ner på kursen. Vissa
kommentarer tyder på att enskilda studenter haft mycket annat att göra än att studera och att vissa lagt mycket tid
på grupparbetet, därav den stora spridningen.
Studenternas förkunskaper ligger på lagom med en liten tendens av några personer som drar mot för höga
förkunskaper.
Administrationen av kursen anses av studenterna fungerat väl, dock önskas lite mer ingående beskrivningar av
gruppseminarierna inför nästa år. I övrigt är helhetsintrycket av kursen mycket gott och svårighetsgraden anses ha
legat på en lagom nivå.
Lärandemålen enligt kursplanen ser studenterna som behandlade och betygskriterierna betraktas som lättförstådda
och tydliga.
Diskussionsklimatet under kursens gång tycks ha varit bra och föreläsarna har enligt utvärderingen uppmuntrat till
diskussion vilket betraktats som positivt. Infrastrukturen gällande salar och studiebesök har fungerat tillfredställande
enligt studenterna.
Kraven för att bli godkänd ses som tydliga och enkla att förstå av studenterna. Dessvärre är det stor spridning i
svaren på vilken kvalitet arbetena skulle hålla för att nå de högre betygsskalorna. Önskvärt hade varit en snabbare
rättning och en bättre återkoppling så studenten får veta vilken kvalitetsnivå arbetet för tillfället ligger på.
De flesta studenterna instämmer i att examinationen har testat deras kunskaper korrekt.
Studenterna anser att kursmaterialet har varit relevant, det som varit negativt med litteraturen är att mycket har varit
på engelska. Litteraturen har behandlats olika mycket av studenterna och förvånansvärt många har bara läst små delar.
Inför nästa kursstart önskar sig studenterna fler föreläsningar som lättare kan anknytas till de kapitel som finns i
boken Building Soils for Better Crops. Mer timmar med Johan Arvidsson är också önskvärt då han hade bra
föreläsningar med intressant material. Indelningen av grupper bör förändras på något vis så de passar bättre efter
vad personerna har för ambitioner och förutsättningar. Ett förslag är att studenterna får önska grupper och att
kursansvarig sedan sätter ihop grupperna efter vad denna anser fungera.
Generellt anser studenterna att det varit en lärorik kurs som gett många nya intryck och perspektiv, samt att den
gagnat deras förmågor att finna åtgärder för att främja en hållbar markförvaltning.
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