Marknadsföring av trädgård och landskap
FÖ0424, 10225.1920
7.5 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Boel Rönnblom

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2019-10-24 - 2019-11-14
Antal svar
17
Studentantal
19
Svarsfrekvens
89 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 17
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 7
4: 8
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 0
4: 7
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 5
5: 12
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 17
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 3
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 10
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 5
5: 11

Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 6
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,2
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 1
4: 7
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 17
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 2
4: 8
5: 6
Har ingen uppfattning: 1

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 17
Medel: 37,1
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 5
36-45: 12
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 0

Egna frågor

13. Jag tycker att företagsbesöken var givande.

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

4: 2
5: 14
Har ingen uppfattning: 1

14. Jag tycker att grupparbetet "Omvärlden" och "Omvärldsseminariet" var givande.

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

15. Jag tycker att "Konsumentseminariet" och inlämningsuppgiften "konsumentens val" var givande.

Antal svar: 15
Medel: 3,3
Median: 3
1: 2
2: 1
3: 5
4: 5
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

16. Jag tycker att "Secrets of Brands" -serien var ett intressant inslag i kursen.

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

17. Jag tycker att tentamensupplägget var ett bra sätt för examination.

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

18. Jag tycker att projektarbetet, där man själv fick välja ämne och innehåll, var givande.

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

Kursledarens kommentarer
Upplägget för kursen var i sin helhet bra, men veckan med 4P och redovisningar blev alltför intensiv. Det skulle
behövas mer tid mellan genomgången av 4P och projektredovisningarna. Vissa pass fick tidsbrist och kan utökas
från 3 timmar till 4 timmar. Tentamensupplägget fungerade bra. Föreläsningarna upplevdes hålla ett högt tempo
vilket skulle kunna justeras genom mer schamlagd tid.

Studentrepresentantens kommentarer
Sammanfattningsvis har kursen haft en bra mix av föreläsningar och övningar. Flera tyckte dock att det låg för stor
fokus på produkter i form av varor istället för tjänster och även där ur ett designperspektiv. Kursdeltagarna
uppskattade att det fanns uppgifter inplanerade under lektionstid för att sammanfatta föreläsningarna men ibland
blev det brist på tid. Detta kunde upplevas som stressigt samt antalet uppgifter som skulle hinnas med under kursen
som är väldigt kort. Några kände också att uppgifterna kunde ha haft en starkare koppling till litteraturen och att
mycket tid lades på uppgifter som inte var betygsgrundande eller för mer än godkändnivå. Någon kom med förslaget
att kanske jobba mer förklarande med de olika begreppen då dessa kunde göra det svårt att hänga med i
föreläsningarna som höll ett högt tempo.
Större delen av uppgifterna och seminarierna kändes relevanta och givande enligt många. Vissa tyckte dock att
syftet med några av dem kändes oklara, även att det kunde ha behövts mer ramar kring några av uppgifterna som
kändes stora med tanke på tidsaspekten. Det kunde också ha lagts mer fokus på helheten då mycket av tiden lades
på grupparbetena istället för inläsning till tentamen som var viktig för betygssättningen, vilket några kände en
oklarhet kring. Ett fåtal kände även att några av uppgifter klämdes in mellan allt annat och då bara tog tid från det viktiga.
Större delen var nöjda med tentamens upplängg, speciellt kryssfrågorna. Några tyckte att tentamen kunde gjorts
bättre i praktiken samt ha tydligare formuleringar i frågorna. Några kände inte att de kunde visa allt de lärt sig i
kursen vid detta tillfälle. Förslagsvis skulle en hemtentamen sammanfattat kursen bättre eller gett en möjligheten att
visa vad man lärt sig.
Informationen på kurshemsidan var lättillgänglig, ett fåtal tyckte inte den var fullt tillräcklig. Företagsbesöken
uppskattades starkt av kursdeltagarna och kändes som en väldigt inspirerande och givande del av kursen. Mer av
detta. Kursen inkluderar ett hållbarhetsperspektiv men det kunde ha gjorts mer kopplat till grön marknadsföring. Det
diskuteras även internationella perspektiv, lite för mycket fokus på industri istället för ur en trädgårdsdesigners

perspektiv enligt någon. Vissa länkar kunde ha delats tidigare - filmserien Secrets of Branding kunde ha varit bra att
ta del av redan i början av kursen.
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