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7.5 Hp
Studietakt = 50%
Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Torsten Hörndahl

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-12-31 - 2018-01-28
Antal svar
5
Studentantal
15
Svarsfrekvens
33 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 5
Medel: 17,0
Median: 11-20
0-10: 1
11-20: 2
21-30: 2
31-40: 0
41-50: 0
>50: 0
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: 5
Medel: 3,2
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 1
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Tråkigt att inte fler studenter svarat på kursvärdering. Eftersom det är första året som kursen går är det extra viktigt
att få in synpunkter för kursutveckling.
Studenterna som svarat verkar i huvudsak nöjda med kursens upplägg och genomförande.
Detta är en distanskurs med två träffar och många frågor i kursvärderningen är inte avpassade för detta vilket gör att
det inte är helt enkelt att tolka svaren.
Kursen tar inte specifikt upp något om internationell djurhållning men den teknik som behandlas i kursen är sådan
som används i hela världen i moderna anläggningar vi måste bli tydligare att föra fram.

Kursen har en tydlig teknisk inriktining och det har inte varit helt enkelt att få in genusperspektiv och långsiktig
hållbarhet. Dock behandlas hur man minimerar energianvändningen. Men eftersom kursen bara gått en enda gång
så får vi försöka hitta fler sätta att tydliggöra dessa perspektiv.

Studentrepresentantens kommentarer
Kursen får ett bra helhetsbetyg och alla verkar nöjda med de två kursträffarna som varit.
Avsnitten gällande utgödsning, el och VVS beskrivs som de som var svårast att läsa om i litteraturen och sedan
genomföra uppgifterna. Ibland kändes det som att man fick en del av svaret och sen saknades det lite information.
En del kände att de hade lite för dåliga förkunskaper vilket kan vara en del i detta. Antalet timmar som har lagts ner
på kursen varierar från ett få antal timmar till ca 30. Kursen gick på halvfart så runt 20 timmar borde det vara.
Lokalerna var i huvudsak bra men det är dumt att whitboarden sitter bakom skärmen där man visar bilder från
datorn. Det hade underlättat för både lärare och elever om de satt bredvid varanda.
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