Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark
BI1351, 50065.1920
7.5 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Göran Thor

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-07-03 - 2020-07-24
Antal svar
5
Studentantal
18
Svarsfrekvens
27 %

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 1

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

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

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

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

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 5
Medel: 24,0
Median: 26-35
≤5: 0
6-15: 1
16-25: 1
26-35: 3
36-45: 0
≥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: 5
Medel: 4,0
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 0
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 2

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

Antal svar: 5
Medel: 4,4
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 2
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
Överlag en väldigt trevlig och intressant kurs! Relevant för vårt program. Exkursionerna fungerade väldigt bra att
utföra på egen hand och det var rätt enkelt att hitta de olika växterna. Kul var det också!
Stationerna i ekologicentrum har också uppskattats, bra som referens att jämföra vad en hittat och om en
artbestämt rätt (speciellt på entomologin). Även de föreläsningar som spelats in har varit hjälpsamma på både
entomologin och floristiken.
Bra med snabba svar på frågor via mail, ni har varit lättillgängliga, det har uppskattats!
Canvas har varit rörig, bättre struktur är önskvärt. Viktig information kom från många olika håll vilket gjorde det lätt
att missa saker (exempel med entomoligexaminationen då många missförstod). Till exempel ett separat lättillgängligt
schema som innehöll all relevant info hade varit toppen. Samt tydligare vad som hörde till de olika programmen
(Mark/växt och Biomiljö), det var inte helt tydligt vilka uppgifter som var till vem.
Litteraturen var bra och bidrog till vårt lärande, kul att ha böckerna i framtiden också. De kommer säkerligen komma
till nytta fler gånger!
Examinationerna representerade överlag kursens innehåll på ett bra sätt. Det tog dock längre tid än 2-4 timmar att
lyckas ta kort, klippa och klistra in alla bilder samt skriva om varje växt i ett dokument på
floristiktentan/examinationen. Bara så att ni har koll till nästa år om exmintion sker på liknande sätt, det tog mellan
4-8 timmar för de flesta.
I och med att alla tagit sommarlov nu är de ett extremt begränsat antal som fyllt i utvärderingen, kommentarerna
ovan är sådant som snappats upp under kursens gång och de få svar som utvärderingen fått. Samt från studenter
som fått frågan vad de tyckt direkt från mig.
Tack och hej och ha en trevlig sommar!

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

