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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2021-01-10 - 2021-01-31
Antal svar
49
Studentantal
59
Svarsfrekvens
83 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 49
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 24
5: 20
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 49
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 4
4: 16
5: 26
Har ingen uppfattning: 3

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

Antal svar: 49
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 4
4: 17
5: 28
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 49
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 4
4: 7
5: 38
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 49
Medel: 4,3
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 6
4: 17
5: 25
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 49
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 8
5: 32

Har ingen uppfattning: 7

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

Antal svar: 49
Medel: 3,1
Median: 3
1: 5
2: 7
3: 6
4: 9
5: 5
Har ingen uppfattning: 17

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

Antal svar: 49
Medel: 4,0
Median: 4
1: 1
2: 3
3: 9
4: 18
5: 17
Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 49
Medel: 3,4
Median: 3
1: 0
2: 8
3: 19
4: 9
5: 8
Har ingen uppfattning: 5

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: 49
Medel: 3,6
Median: 4
1: 1
2: 5
3: 13
4: 9
5: 11
Har ingen uppfattning: 10

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 49
Medel: 2,8
Median: 3
1: 3
2: 15
3: 16
4: 10
5: 2
Har ingen uppfattning: 3

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

Antal svar: 49
Medel: 31,1
Median: 26-35
≤5: 0
6-15: 1
16-25: 7
26-35: 23
36-45: 14
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 4

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

Antal svar: 49
Medel: 3,3
Median: 3
1: 2
2: 9
3: 17
4: 13
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Egna frågor

16. Växtvandringar, "växtväggen" mm har varit ett bra stöd för inlärningen av lignoser.

Antal svar: 49
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 5
5: 42
Har ingen uppfattning: 1

17. Arbetsmetoder och verktyg för att undersöka plats och rum har tränats.

Antal svar: 49
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 3
4: 18
5: 27
Har ingen uppfattning: 0

18. Metoder för att visuellt kommunicera ett gestaltningsförslag har tränats.

Antal svar: 49
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 7
4: 12
5: 30
Har ingen uppfattning: 0

19. Platserna vi besökte under den egenledda studieresan, och berättelserna från andras studiebesök, ser
jag som värdefulla referenser inför framtiden.

Antal svar: 49
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 9
4: 14
5: 23
Har ingen uppfattning: 3

20. Momenten med Camilla och Emilia från LAND Arkitektur, samt Nina från Aken studio, var intressanta
och lärorika inslag i kursen.

Antal svar: 49
Medel: 4,5
Median: 5
1: 1
2: 2
3: 1
4: 13
5: 31
Har ingen uppfattning: 1

21. Kurslitteraturen var relevant och lagom omfattande.

Antal svar: 49
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 7
4: 22
5: 19
Har ingen uppfattning: 1

22. Skrivuppgiften innebar en introduktion till akademiskt skrivande och träning i att beskriva en plats.

Antal svar: 49
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 5
4: 17
5: 26
Har ingen uppfattning: 0

23. Finns det något du saknat under kursen? Har du förslag till hur kursen skulle kunna utvecklas och bli
bättre?

Kursledarens kommentarer
Helhetsintrycket av kursen är, trots Coronasituationen, mycket positivt. Innehållet har uppfattats som lärorikt och
relevant. Studenterna har gjort mycket fina resultat och kan känna sig väl rustade och redo för studiokurserna!
Studenterna har visat stor flexibilitet och förståelse för de begränsningar som varit nödvändiga och en mycket god
vilja och uppfinningsrikedom för att göra det bästa av situationen. Föreläsningar, handledning, kommunikation,
administration och teknik har fungerat över förväntan på distans. Givetvis innebär det dock en kvalitetsförlust för
samtliga av kursens ämnen att inte vara fysiskt närvarande.
Omställningen till distansundervisning skedde etappvis under pågående kurs. Med kort varsel kom riktlinjer kring
exempelvis tillåtna gruppstorlekar, vilket drabbade framförallt områdena Färglära och Växtkännedom, där
undervisningen är särskilt svår att ersätta på distans. Inte minst våra duktiga amanuenser jobbade hårt med att
skapa distansalternativ för lignosinlärningen, men vissa aktiviteter fick tyvärr strykas i schemat.
Utvecklingsförslag:
1. Undervisningen i digitala verktyg har utökats inför hösten 2020, men ännu mer efterfrågas. Denna del kommer
därför att fortsätta utvecklas nästa kursomgång.
2. Tidigare år har lignostentan fått viss kritik för att utantillinlärningen av många växter på kort tid inte främjar
långsiktigt lärande samt att pluggandet varit stressigt. I år när tentan fick ersättas av annan aktivitet var det
många som önskade en tenta... Inför nästa kursomgång ser vi gärna över möjligheterna att utveckla formerna
för denna tentamen.
3. Något vi införde i och med distansundervisningen, som vi gärna fortsätter med nästa år, är de digitala möten
som studenterna frivilligt kunnat delta i, ex schemalagd tid för att träffas och diskutera samt frivillig
handledning via öppen länk.
Tack alla studenter och lärare för fint samarbete!

Studentrepresentantens kommentarer
Sammanfattning:
Helhetsintrycket av kursen var positivt. Både roligt och lärorikt med många olika typer av moment. Kursen har varit
en bra påbyggnad och utveckling av möte med landskap 1, samt så har vi lärt oss flera nya digitala program. Dock
önskas det fler grundläggande föreläsningar kring Adobe-programmen. Överlag har kursen innefattat mycket
praktiskt individuellt arbete och inte så mycket föreläsningar, vilket uppskattas av en del men en majoritet hade gärna
sett att det var fler föreläsningar som kunde inspirera arbetet. Även fler grupparbeten hade uppskattats. Tyvärr var
det en stor del av kursen som blev på distans pga corona, vilket gjorde att lignostentan och stora delar av färgläran
inte kunde genomföras, detta ansåg många tråkigt. Men trots den stora omställningen till det digitaliserade så anser
en stor majoritet att lärarna har skött det väldigt bra och att både uppdrag och seminarium på zoom har fungerat bra
med tanke på omständigheterna. Dels den sociala miljön samt lärmiljön har varit begränsande. Den sociala
distanseringen har orsakat sämre motivation. De få uppdrag som kunde utföras på campus uppskattades av många,
men träverkstaden ansåg många bristande gällande verktyg. Det var väldigt delade meningar kring tidsfördelningen,
en del ansåg att det var dåligt utnyttjad tid medan andra tyckte det var skönt att få gott om tid utan stress. Ett stort
plus var växtvandringarna och “växtväggen”. Även föreläsningarna med arkitekter från olika företag var mycket uppskattat.
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