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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-05-20 - 2018-06-17
Antal svar
26
Studentantal
35
Svarsfrekvens
74 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 26
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 12
5: 13
Har ingen uppfattning: 0

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 26
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 9
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 26
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 5
4: 8
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 26
Medel: 3,6
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 9
4: 5
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 26
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 4
4: 8
5: 14
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 26
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4
5: 20

Har ingen uppfattning: 0

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 26
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 5
5: 18
Har ingen uppfattning: 0

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 26
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 3
5: 20
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 26
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 9
3: 9
4: 4
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 26
Medel: 2,2
Median: 2
1: 9
2: 6
3: 8
4: 3
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

11. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 26
Medel: 40,4
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 0
31-40: 15
41-50: 8
>50: 3
Har ingen uppfattning: 0

12. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 26
Medel: 2,7
Median: 3
1: 5
2: 7
3: 8
4: 3
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Helhetsintrycket av kursen var bra till mycket bra, en kurs med mycket ”hands on-tips” uttrycker någon.
Kursdeltagarna anser också att kursens innehåll hade en tydlig koppling till lärandemålen för kursen.
Förkunskaperna för kursen var för de flesta tillräckliga men kursen innehåller många nya delar som blev lite
klurigare, detaljer, AMA med mer. Det efterfrågas även mer kunskap och information kring regnbäddar och annan
dagvattenhantering.
Det är blandade åsikter vad gäller om kursinformationen var lättillgänglig. När både frontersidan och kursmappen K
används skapas lätt förvirring vart information finns att hämta. Även frontersidan upplevdes lite rörig. Kursens
lärandemoment upplevs ha stöttat deltagarnas lärande men några föreläsningar upplevs ha vart för tidigt i kursen.
Den sociala lärmiljön kändes inkluderande och det var bra och duktiga lärare. Men synpunkter finns över att lärarna
redan borde ha delat in grupper och inte låta studenterna göra det själva, eftersom det aldrig skulle gå till så på en
arbetsplats! Den fysiska lärmiljön anses bra bortsätt det ständigt återkommande problemet med dålig luft i alla lokaler.
Examinationen/-erna anses ha gett möjlighet för kursdeltagarna att visa vad de lärt sig under kursen men det finns
önskemål om att granskarna bör prata ihop sig ännu mer för att det ska kommenteras på likvärdiga saker för alla
arbeten.
Kursdeltagarna anser inte att kursen har berört så mycket hållbarutveckling i något hänseende, till exempel hade det
kunnat vara ännu mer om LOD. Kursen har berört Sverige och därmed inte haft ett internationellt perspektiv.
Ca 40h i veckan har lagts ner på kursen, kanske lite mindre än det i början av kursen och mer än det i slutet för de
allra flesta. Kursen har inte medvetet berört något angående genus och jämställdhet. Men många tycker att det i
praktiken har varit ett gott klimat angående dessa frågor.
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