Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö
TN0330, 40055.1920
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Anders Kristoffersson

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-06-02 - 2020-06-21
Antal svar
16
Studentantal
42
Svarsfrekvens
38 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

Antal svar: 16
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 5
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 16
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 5
4: 7
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 16
Medel: 3,4
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 7
4: 5
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

Antal svar: 16
Medel: 4,3
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 2
4: 3
5: 8

Har ingen uppfattning: 2

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

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

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

Antal svar: 16
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 5
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 16
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 3
4: 5
5: 3
Har ingen uppfattning: 4

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: 16
Medel: 3,9
Median: 5
1: 1
2: 1
3: 2
4: 1
5: 6
Har ingen uppfattning: 5

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 16
Medel: 2,2
Median: 2
1: 3
2: 3
3: 1
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 7

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

Antal svar: 16
Medel: 38,1
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 1
26-35: 4
36-45: 6
≥46: 5
Har ingen uppfattning: 0

13. Vad är ditt helhetsintryck av att utbildningen genomförts på distans?

Antal svar: 16
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 3
3: 3
4: 6
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Kursdeltagarna har överlag tyckt att kursen varit bra och vävt ihop mycket som har gjorts i tidigare kurser med en
del stressiga moment. Det finns ett stort medhåll av kursdeltagarna att kursen har gjorts bra trots ändringarna som
behövt ske på grund av Covid-19.

Det finns ett generellt önskemål att lära sig mer om AMA innan den här kursen eller eventuellt gå igenom det bättre
i kursen. Det var den delen i grupparbetet som flest hade problem med. Att gå igenom skissverktyg tillsammans och
ha tid på schemat för det är också något som önskas.
Kursinformationen och alla dess dokument hade behövt en bättre struktur i Canvas. Namnen behöver stämma
överens på alla ställen där de benämns och ligga på rätt plats i rätt tid. Mer flikar med överrubriker för bättre
organisation önskas och en tydligare uppgiftslapp.

Många tycker det har varit utmanande att ha föreläsningar via zoom och ett önskemål om någon sort förändring om
zoomföreläsningar ska fortsätta. Eftersom grupparbete och annat är största delen i denna kurs skulle det vara bra
med mer handledning för man missar mycket tankar och reflektioner när man inte sitter tillsammans med kamrater i
skolan.

Det har varit svårt för vissa att arbeta hemma under denna tid eftersom kursen kräver särskilda program som inte
fungerar på alla datorer men har för många ändå fungerat eftersom man kunde åka till skolan och sitta i datorsal.
Däremot så är det mycket bekymmer med datorsalarna, flera datorer fungerar inte eller saknar de nödvändiga
programmen.

Helhetsintrycket av att kursen har utförts på distans har varit för det mesta bra. Alla lärare har verkligen ansträngt
sig för att det skulle bli bra och det har märkts. Vissa moment blir dock svårare, som grupparbetet, handledning och
grävdelen. Men eftersom lärarna har varit så förstående och hjälpsamma har det ändå fungerat. Att kunna åka till
skolan är ändå att föredra enligt de flesta av kursdeltagarna.

Samtliga kursdeltagarna har tyckt att det var väldigt lärorikt att gestalta och projektera pågatågsstationen. Det finns
en uppskattning till att ha fått testa nya digitala verktyg i kursen men ett generellt önskemål om mer utbildning inom
dem och mer tid i kursen för att använda dem.

Överlag har handledningarna i zoom fungerat bra. Lite fler handledningstider i projekteringsdelen eller fler spontana
handledningstider önskas.
Beställarmötena har också fungerat bra och varit givande tycker de flesta men det var lite oklart hur mycket som
skulle produceras till varje tillfälle och de olika beställarna gav lite olika information. Kan återkopplas till en bättre
struktur i huvuduppgiften för att klargöra hur mycket som ska göras till varje möte.

Det bästa med fas förslag har varit bland annat att få gestalta något på egen hand och att få använda CAD igen.
Det var en rolig och kreativ fas enligt de flesta. Linn gjorde denna fas extremt bra med inspelade videor, mycket

handledning och morgonmöten.

Det bästa med fas bygghandlingar, byggförberedelser och skötsel har varit att få repetera allt det vi har gjort
tidigare, att bli insatta i ett realistiskt projekt och att få se det från början till slut.

Grävdelen uppskattades av de flesta men vissa tyckte det var lite svårt att utföra på distans och hade önskat att det
var andra omständigheter så att vi kunde gjort det gemensamt med Eva-Lou. Men under omständigheterna var det
väldigt bra och allt material och Eva-Lous frågestunder och filmer har verkligen uppskattats. Flera önskar att det var
mer av denna del.

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

