Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar
TN0338, 20123.1920
7.5 Hp
Studietakt = 50%
Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Torsten Hörndahl

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-01-12 - 2020-02-02
Antal svar
2
Studentantal
10
Svarsfrekvens
20 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

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

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

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

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

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

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

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

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

Har ingen uppfattning: 0

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

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

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

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

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

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

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

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

Antal svar: 2
Medel: 20,0
Median: 6-15
≤5: 0
6-15: 1
16-25: 0
26-35: 1
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: 2
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 1
Har ingen uppfattning: 1

Kursledarens kommentarer
Som framgår av kursvärderingen är det 11 studenter som registrerats på kursen. Dock är det endast 7 studenter
som deltagit på de obligatoriska träffarna och två har genomför att alla moment tills dags datum. Förhoppningen är
att fler kommer att göra kvarvarande delar senare under.
Det är endast två studenter som svarat på kursvärderingen. Mycket glädjande är att dessa verkar mycket nöjde med
kursen, med sina förkunskaper och hur kursen genomförts.
När det gäller frågan 9 om kursen berört hållbar utveckling har båda studenterna svarat ”ingen uppfattning”. Flera
delar i kurslitteraturen tar upp energihushållning vilket ju är en del avhållbar utveckling. Det kan tyda på att
studenterna inte sett denna koppling

Även när det gäller fråga 10 om kursen berört internationella perspektiv har de svarat ”ingen uppfattning”. Största
delen av kursmaterialet är på svenska och berör svenska förhållanden men det beror på nationell lagstiftning och
byggnadstradition styr hur el, VVS och byggnader ska vara utformade. Men när det gäller ventilationssystem så är
flertalet tillverkare på som studenterna ska studera verksamma på den internationella marknaden och broschyr
materialet anpassat till detta. Därför kan man säga att det finns delar som tar upp detta.

Studentrepresentantens kommentarer
11 studenter var registrerade på kursen men bara 2 studenter utförde kursutvärderingen. Det är därmed svårt att få
ett helhetsintryck på kursen men under de 2 träffarna verkade alla deltagare nöjda. Det verkar även som att
studenterna tyckte kurslitteraturen har varit lättillgänglig och hjälpt dem vid deras lärande.
Träffarna hade en god social miljö där olika tankar respekterades och hjälpte studenterna vid deras lärande. Då flera
studenter studerade denna kurs parallellt med jobb så vore det fördelaktigt att försöka lägga träffarna under helger.
Det studenterna tycker var mest lärorikt var avsnittet om ventilationen samt projektarbetet. Projektarbetet hjälpte
studenterna ”knyta samman säcken” för allt de har gått igenom under kursen. Det var även roligt att studenterna fick
själv välja produktionsdjur och gård.
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