Marknadsföring av trädgård och landskap
FÖ0424, 10062.1819
7.5 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Boel Rönnblom

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-10-29 - 2018-11-19
Antal svar
19
Studentantal
21
Svarsfrekvens
90 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 19
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 12
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 8
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 5
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 19
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 6
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 4,4
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 8
5: 9
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2
5: 15

Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 19
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 5
4: 8
5: 4
Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 19
Medel: 4,4
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 12
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 9
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

10. 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: 19
Medel: 3,6
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 6
4: 4
5: 4
Har ingen uppfattning: 3

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 19
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 5
4: 5
5: 8
Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 19
Medel: 28,9
Median: 26-35
≤5: 0
6-15: 1
16-25: 3
26-35: 12
36-45: 3
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 0

Egna frågor

13. Jag tycker att företagsbesöken var givande.

Antal svar: 19
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0

4: 4
5: 15
Har ingen uppfattning: 0

14. Jag tycker att grupparbetet "Omvärlden" och "Omvärldsseminariet" var givande.

Antal svar: 19
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 8
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

15. Jag tycker att "Konsumentseminariet" och inlämningsuppgiften "konsumentens val" var givande.

Antal svar: 19
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 2
4: 7
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

16. Jag tycker att "Secrets of Brands" -serien var ett intressant inslag i kursen.

Antal svar: 19
Medel: 4,3
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 4
4: 3
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

17. Jag tycker att tentamensupplägget var ett bra sätt för examination.

Antal svar: 19
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 8
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

18. Jag tycker att projektarbetet, där man själv fick välja ämne och innehåll, var givande.

Antal svar: 19
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 7
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Schema och kursupplägg fungerade bra i stora drag. Examinationssättet var bra med undantag för att det kunde
kännas alltför dramatiskt med uppläsningen av resultat. Bättre lokaler behövs och Art 4 var inte lämplig för varken
gästföreläsning eller filmvisning. Fungerande ljud i föreläsningslokalerna är viktigt och det var ofta detta var
undemåligt. Grön marknadsföring var ett intressant och uppskattat inslag. Genus- och jämställdhetsperspektivet
samt kritiskt tänkade skulle kunna betonas mer i exempel på marknadsföring och konsumentpåverkan. Kursen
behöver framhålla tjänstemarknadsföring och tjänsten som produkt mer. Canvas var ett komplicerat nytt inslag som
fungerade, men som stundom var svårhanterligt. Det har över lag varit mycket god stämning i kursen.

Studentrepresentantens kommentarer
19 av 21 har svarat (90%)
Kursinformationen på Canvas har vållat en del bekymmer. Det har varit lite otydligt var uppgifter ska lämnas in och
var informationen kan hittas. Samtidigt kommenterar alla som påpekat det att det är förståeligt med tanke på att det
är nytt. Schema och uppgifter har varit tydliga på Canvas.
Kursens lärandemoment har stöttat lärandet, speciellt grupparbeten och övningar. Övningarna har varit roliga och
lärorika och tydligt kopplade till föreläsningarna. Det efterfrågas fler konkreta exempel på tjänster (har varit mkt
produkter) som kan tydliggöra och förklara begreppen på ett mer relevant sätt. PP får gärna vara mer
informationsrika så att det går att läsa in sig på en föreläsning som man missat och för att stötta lärandet överlag.
Boken var svårläst, både på grund av långa meningar och kapitel, men även krånglig i största allmänhet.
Den sociala miljön har inkluderat olika tankar och åsikter men någon har uttryckt att det tagits upp känsliga frågor
under en särskild föreläsning. Där pekades grupper ut, exempelvis homosexuella, och det visades siffror på hur
många som hatade homosexuella i exemplet. Föreläsaren tog även upp personer med ätstörningar som grupp,
(psykologi) vilket kan upplevas känsligt. Studenten ifrågasätter vad det har med marknadsföring att göra. Det blev
hetsk stämning under redovisningen av projektarbetena, där borde kursledaren gått in och styrt upp diskussionen.

Lokalerna i Articum är inte att föredra, bättre med Agricum. Det känns som att vi fått ta de "lokaler som fanns"
ganska ofta. Kemisalen är inte lämplig för föreläsningar!
Projektarbetet och Tentan har fått bra betyg som examinationsmoment. Tentan var övergripande. Någon tyckte det
var lite väl ambitiöst att tentan täcker hela kursen, kanske den skulle täckt vissa delar och inlämingsuppgifter täckt
andra delar.
Det var intressant med föreläsningen i grön marknadsföring. Många har tankar och frågor kring det. Det kan ges
större utrymme i kursen och fler exempel kring hur vi kan arbeta med dessa frågor i framtiden för oss som
trädgårdsingenjörer/designare.
De flesta har lagt mellan 26-35 timmar på kursen.
Det har varit högt i tak och alla har fått komma till tals under föreläsningarna. Upplevs som bra fördelning av taltid,
bra bemötande. Det efterfrågas ibland ett mer kritiskt perspektiv på olika strategier kring produkter, löner, arbetsliv,
globala frågor än vad som framkommit. Det kan lyftas mer i kursen.
Företagsbesöken har varit mycket givande och intressanta eftersom de riktat sig specifikt till oss som
trädgårdsdesigners. Bra att få kontakt med verkligheten och få veta hur de startade upp sina företag och
marknadsförde sig. De kunde kommit senare i kursen, då hade vi haft mer kunskap och kunnat ställa bättre och fler
frågor.
Konsumentseminariet upplevde någon som lite stressigt och lite otydligt hur det skulle presenteras, men att
intervjudelen var bra.
Secrets of Brand var intressant. Någon påpekade att det blev lite mycket "reklam" för vissa märken och att det var
amerikaniserat "lyckas med allt" tänk över det hela. Handlade mest om stora multinationella företag vilket kunde bli
lite "för stort". Ett efterföljande diskussionsseminarie kunde varit bra här för att analysera programmen.
Tentaupplägget var bra, skönt att få resultatet direkt. En del frågor var svårt formulerade. Lite dramatiskt att få
resultatet inför alla även om det var anonymt.
Projektarbetet var roligt och lärorikt men intensivt. Väldigt mycket jobb som lades ner som inte syns i inlämnat
material. Några tyckte det var bra att vara samma grupper som tidigare övning (där gruppen fungerat bra) och andra
tyckte det var mindre bra ( gruppen inte fungerat). För stora grupper, runt 3 pers/grupp är nog mer lagom.
Överlag har kursen högt betygssnitt, 4-4,9 på allt utom Lokaler, Internationella perspektiv, samt genus och
jämställdhet som ligger på 3-3,9.
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