Landskapsarkitekten i praktiken
LK0248, 20045.1819
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Avancerad
Kursledare = Bruno Santesson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2019-01-13 - 2019-02-03
Antal svar
8
Studentantal
18
Svarsfrekvens
44 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

Antal svar: 8
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 8
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 8
Medel: 40,0
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 0
36-45: 8
≥46: 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: 8
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Kursens svarsfrekvens ligger på 36 % eftersom det är 8 av 22 personer som svarat på kursutvärderingen. Trots
detta är kursens helhetsintryck mycket bra eller strax därunder. Detta ses även i de efterföljande frågorna kopplade
till lärandemålen, förkunskaper, lärandemoment samt lärmiljön där de som svarat är överens om att kursen håller en
bra eller väldigt bra kvalitet.
På frågan om kursens koppling till hållbar utveckling är det däremot spridda skurar även om hälften instämmer i att
kursen har berört detta relativt mycket. Detsamma gäller för frågan om kursen berört internationella perspektiv men
de flesta väljer att svara neutralt. Alla kursdeltagare som svarat har lagt 35 - 40 timmar på kursen vilket motsvarar
en normal arbetsvecka.
På frågan om vad kursdeltagarna tyckte om att ha en avstämning i mitten av praktikperioden svarar många att det
var roligt och intressant att höra vad de övriga kursdeltagarna fått göra hittills samtidigt som det gav tid att reflektera
över sin egen praktik. Det var dock tråkigt att alla inte fick komma till tals på grund utav tidsbrist, detta kan förbättras
till nästa period.
På fråga om examinationsuppgiften, ett reflekterande PM, svarar många att det var ett bra sätt att få tillfälle att
reflektera över vad man faktiskt gjort och det man fått lära sig. Fortsätta tipsa om loggbok då detta är en stor hjälp
för minnet. På frågan om kursens upplägg skriver många att det var intressant men det finns några kommentarer om
att det var väldigt informationstungt i början och att detta gjorde att man snabbt glömde vad som sas och att
sammanfattningar hade underlättat. Många tyckte föreläsningarna var lärorika och någon tyckte att
konflikthanteringen var lite för lång och att stressföreläsningen skulle kunnat innehålla en individuell uppgift.
Sammanfattningsvis tyckte kursdeltagarna som svarat att det varit roligt och givande att komma ut i verkligheten.
Tips inför kommande kurser:
Fortsätt med samma upplägg
Fortsätt tipsa om loggbok
Var tydligare med tidsbegränsningen vid mittseminariet
Eventuellt förkorta föreläsningarna något eller ha flera korta pauser för att behålla fokus och intresse under
föreläsningarna

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600

