Studio – Planering och gestaltning av boendemiljö
LK0308, 20042.1819
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Maria Wisselgren

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2019-01-13 - 2019-02-03
Antal svar
34
Studentantal
48
Svarsfrekvens
70 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 34
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 26
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 34
Medel: 4,4
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 18
5: 13
Har ingen uppfattning: 2

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

Antal svar: 34
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 5
4: 11
5: 18
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 34
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 11
4: 12
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 34
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 3
4: 17
5: 13
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 34
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 14
5: 19

Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 34
Medel: 3,4
Median: 3
1: 1
2: 6
3: 11
4: 11
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 34
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 16
5: 16
Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 34
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 3
3: 9
4: 6
5: 14
Har ingen uppfattning: 2

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 34
Medel: 2,8
Median: 3
1: 4
2: 8
3: 10
4: 7
5: 1
Har ingen uppfattning: 4

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

Antal svar: 34
Medel: 41,0
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 4
36-45: 17
≥46: 12
Har ingen uppfattning: 1

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: 34
Medel: 3,2
Median: 3
1: 1
2: 6
3: 8
4: 9
5: 2
Har ingen uppfattning: 8

Egna frågor

13. Övningar, moment och/ eller föreläsningar som jag absolut vill ska vara kvar i kursen.

13. Övningar, moment och/ eller föreläsningar som jag tycker kan tas bort, utvecklas eller förbättras till
nästa kurs.

13. Jag anser jag ökat mina kunskaper utifrån kursens lärandemål.

Antal svar: 34
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 20
5: 12
Har ingen uppfattning: 1

14. Tankar om min egen insats i kursen med avseende på mitt lärande. Vad vill jag göra igen? Vad vill jag
ändra på till nästa kurs?

Kursledarens kommentarer
Kursledaren tyckte också att övergången från Fronter till Canvas var lite knackig men överraskad över att det inte var
mer problem. Timeedit är fortfarande på försöksstadiet och denna kursen ingick inte i det försöket. Men vi ska
framföra önskemål om att ni saknade det.
DP-momentet var placerat i kursen utifrån lokalkrockar men vi kommer att planera om det till nästa gång. Engelska
mannens inspel i kursen var troligen en engågngsgrej. Vi ska titta på om vi ska upprepa det och i sånt fall flytta det.
Vi noterar önskemål om miljö och ekonomisk hållbarhet.
Exkursionen till Ö-o/V-ås: När vi besöker "nya" platser så uppstår såklart lite oförutsägbara situationer och ibland
bommar vi och hamnar på mindre intressanta eller givande platser, men vi jobbar kontinuerligt med att göra bra
exkursioner.
Vi får försöka få lärarna att ha en bättre samsyn på saker och ting. Det är dock alltid svårt att i varje detalj och i
förhand styra åsikter då alla är olika och har olika åsikter. Men vi jobbar på det.
Vi noterar kommentarer om föreläsningar, avstämningar, exkursioner, uppgifter.
Krocken i ritsalen var inte bra. Den kommer dock inte att vara nästa år.
Angående ritsalarna så ber vi er att kontakta skyddsombudet på studenkåren. Hen kan föra er talan gällande
studiemiljön: https://student.slu.se/regler-rattigheter/studentinflytande/studenterna-skyddsombud/kontakt/

Studentrepresentantens kommentarer
Sammanställning kursutvärderingar för kursen: Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö LK0308

Över lag är eleverna väldigt nöjda med kursen. Övergången från Fronter till Canvas var knackig vilket inte är
kursledarens fel utan det tar tid att sätta sig in i ett nytt system både för lärare och elever. Dock kunde
kursens olika uppgifter lagts upp tidigare. Timeedit schema saknades denna gången och det var många som
stördes av detta. En lätt åtgärd kanske?
Upplägget på kursen var överlag bra. De flesta anser dock att detaljplane-övningen borde flyttas på. Detta
gäller även workshopen med den engelska mannen som inte borde legat mitt i gestaltnings-uppgiften.
Dessutom bör övning och redovisning ligga närmare varandra.

Intressanta föreläsningar framförallt uppskattades föreläsningen om boendesociologi. Bra med mycket
barnperspektiv. Man bör under kursens gång beröra miljömässig och ekonomisk hållbarhet betydligt mer.
Bra handledningstillfällen men det önskas fler och att lärarna är mer eniga. De avstämningsmöten som lagts
in under processen var mycket bra. Exkursionerna var mycket uppskattade men mellansvenska resan kan
behöva lite bättre struktur.

Studiemiljö
Att det saknades sal under två veckor var såklart inte uppskattat. Ritsalen har många brister. Både när det
kommer till ljudnivå vilket inte är konstigt med en så stor sal men också luften. Detta känns väldigt tydligt
när man sitter så länge. Många valde pga detta att studera på annan plats / vid annan tid på dygnet och
missade därav handledning.

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

