Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer
LK0213, 40088.1516
7.5 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Peter Dacke

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2016-06-04 - 2016-06-17
Antal svar
13
Studentantal
25
Svarsfrekvens
52 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 13
Medel: 35,8
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 1
31-40: 10
41-50: 2
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 13
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 9
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 13
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 3
4: 6
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 13
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 6
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 13
Medel: 3,0
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 13
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: 13
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0

5: 13
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 13
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 3
4: 3
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 13
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 4
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 13
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Kursansvarigs kommentarer
Värderingsresultatet visar på en övervägande positiv respons på kursen, dock är det endast 13 av totalt 25
studenter som har svarat på de obligatoriska standardfrågorna.
I kursvärderingen framkommer önskemål om mer struktur, information på förhand och ordentliga
uppgiftsbeskrivningar. I egenskap av kursansvarig vill jag tala om att vi eftersträvar att bli så bra som möjligt på att
strukturera olika moment i kursen på ett sådant vis att de griper i varandra och gynnar ett kreativt flöde. Att på
förhand dela ut alla uppgiftsbeskrivningar anser vi som har lång erfarenhet om kreativa kurser, är något som
hämmar potentialen till att göra nya upptäckter. På den muntliga kursvärderingen framhölls det å andra sidan att vi
kommunicerat kursinformationen tydligt. Men vi kan säkert bli ännu bättre på detta.
Av de tretton studenter som svarat på punkt 8, får diskussionsklimatet på kursen bra respons, med ett medelvärde
på 4,2 Två studenter framhåller i sin kritik mot mig, vissa diskussionsvårigheter. En student skriver; "Ibland svårt att
diskuttera med Peter", men ger samtidigt diskussionsklimatet under kursen en fyra. Om det är svårt att diskutera
med mig, antar jag att det också vid somliga tillfällen går bra bra att diskutera med mig. Skulle dock vara önskvärt
att höra vid vilka tillfällen som det varit svårt att diskutera och om vilka vilka ämnen det kan gälla. En annan student
ger diskussionsklimatet en tvåa och skriver; "-Jag tycker att det har fungerat sämre än på tidigare kurser pga att
Peter Dacke tar väldigt mycket plats vilket gör att det är svårt att få till ett vettigt samtal". Jag tolkar detta som en
hård kritik, för om det är svårt att få till ett "vettigt samtal" på grund av läraren, då är läraren ifråga inte lämpad till att
utföra undervisning. Det är komplicerat för mig att förhålla mig till den är typen av kritik som riktar sig mot mig som
person.
Avslutningsvis ska det framhållas att både jag och min kollega Marie Andersson är mycket nöjda med studenterna
och deras både intressanta och engagerade arbeten i färg- & formlära.
VI ÖNSKAR STUDENTERNA STORT LYCKA TILL MED DEN FORTSATTA UTBILDNINGEN!
Peter Dacke
Kursansvarig
SLU, Alnarp den 21 juni 2016
2. SLU har ett övergripande mål att ”Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser hos våra studenter”. Kommentera nedan hur du anser att kursen har bidragit till
kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
När våra studenterna bygger modeller uppmanas de till att återanvända material som exempelvis
förpackningsmaterial och dyl. Vi tränar oss också på ett kontextuellt sätt att tänka, vilket ökar förståelsen för hur olika
delar påverkar och aggerar med varandra, vilket måste utgöra grunden i det sätt att tänka som tar en hållbar
utveckling i beaktande.
P.D.

Studentrepresentantens kommentarer
Studentrepresentanten har inte lämnat några kommentarer
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