Utomhusträdgårdens material och design
LK0342, 40111.1920
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Stefan Sundblad

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-05-31 - 2020-06-21
Antal svar
17
Studentantal
18
Svarsfrekvens
94 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 17
Medel: 2,6
Median: 3
1: 2
2: 4
3: 9
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 7
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 3,4
Median: 3
1: 1
2: 2
3: 7
4: 3
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 17
Medel: 3,2
Median: 3
1: 1
2: 1
3: 9
4: 5
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 3,1
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 8
4: 3
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 2,7
Median: 2
1: 2
2: 7
3: 3
4: 2
5: 2

Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 17
Medel: 2,6
Median: 3
1: 2
2: 0
3: 9
4: 0
5: 0
Har ingen uppfattning: 6

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

Antal svar: 17
Medel: 3,3
Median: 4
1: 2
2: 3
3: 2
4: 7
5: 2
Har ingen uppfattning: 1

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 17
Medel: 44,2
Median: ≥46
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 0
36-45: 5
≥46: 12
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: 17
Medel: 3,2
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 3
4: 5
5: 1
Har ingen uppfattning: 4

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

Antal svar: 17
Medel: 2,5
Median: 3
1: 4
2: 3
3: 7
4: 3
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Kursledarens kommentarer
Under de omständigheter (pågående pandemi) som rådde innan, under och efter kursen har både
studenter och kursledare upplevt stress och frustration som säkert i hög grad bidragit till en del
besvikelse på upplevelsen av kursen.
Kursen Utomhusträdgårdens material och design bygger i stor utsträckning på görandekunskap och
en skissprocess med handledning vilket i ett normalläge kräver stora resurser. Att med kort varsel
tvingas att helt digitalisera en kurs av den här naturen och dess innehåll är en svår uppgift att utföra
utan att riskera tappa en del i kvalitet.
Vi har under det rådande läget strävat efter att ge studenterna så mycket information och ledning
som bedömts vara nödvändig för att skapa ordning, tydlighet och trygghet. Syftet har varit att
framkalla en god läromiljö med slutmålet att leva upp till lärandemålen.
Att döma av en del av studenternas värderingar har en del förväntningar inte uppfyllts och detta har
jag och lärarlaget tagit till oss och kommer att göra en hel del förändringar inför nästa kurstillfälle,
bl.a. enligt följande:
Minska på omfattningen av innehållet i kursen – skapa mera luft för inlärning och verka för att reducera
stressen.
Öka omfattningen och förändra karaktären av handledningen i centrala projekt.
Dela in studenterna i tydliga handledningsgrupper där studenterna kan ta del av varandras arbeten och dess
handledning. Istället för att studenterna kopplar upp sig mot handledarna rör dessa sig mellan grupperna.
Studentgrupperna kan också skapa förutsättningar för att minska stressen och den sociala oron under den
fortsatta pandemin.
Arbeta för att få till stånd ett tydligare innehåll och struktur i bedömningar feedback/kritik av studenternas
arbeten vid presentationer mm. Målet är tydlighet, förutsägbarhet och trygghet, där ingen skall uppleva sig
kränkt av feedback/kritik.
Ge studenterna flera internationella referenser på intressant trädgårdsskapande.
Alnarp 2020-10-26
Stefan Sundblad

Studentrepresentantens kommentarer
Studentrepresentanten har inte lämnat några kommentarer

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

