Odling i trädgårdsföretag
BI1053, 30234.1011
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund B
Kursledare = Helena Karlén

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2011-03-23 - 2011-04-08
Antal svar
18
Studentantal
24
Svarsfrekvens
75 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 18
Medel: 37,2
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 5
31-40: 4
41-50: 9
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 18
Medel: 3,2
Median: 3
1: 1
2: 0
3: 12
4: 5
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

Antal svar: 18
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 8
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 18
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 4
4: 8
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 18
Medel: 3,6
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 6
4: 11
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

Antal svar: 18
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 6

5: 12
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 18
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 3
5: 12
Har ingen uppfattning: 0

Egna frågor

8. Kursens lärandemål och betygskriterier är konsekventa och hänger väl ihop

Antal svar: 18
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 5
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag tycker att jag har lärt mig mycket på den här kursen.

Antal svar: 18
Medel: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 3
5: 13
Har ingen uppfattning: 0

10. Kursinnehållet motsvarade det som jag förväntade mig utifrån kursbeskrivningen.

Antal svar: 18
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 7
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

11. Kursen har utvecklat mina färdigheter att formulera och avgränsa problem.

Antal svar: 18
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 4
4: 5
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

12. Kursen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem.

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

13. Litteratur och studiematerial var relevant för kursens uttalade syften.

Antal svar: 18
Medel: 3,8
Median: 3
1: 1
2: 1
3: 7
4: 1
5: 8

Har ingen uppfattning: 0

14. Jag har uppmuntrats att självständigt söka, samla och värdera information

Antal svar: 18
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 15
Har ingen uppfattning: 0

15. Lärarna har uppmuntrat till samtal, diskussion och dialog om olika sakfrågor knutna till ämnet.

Antal svar: 18
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

16. Seminarieuppgifter och seminarier har givit upphov till givande och intressanta samtal.

Antal svar: 18
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 7
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

17. Examinationen testade min förståelse av kursinnehållet på ett bra sätt.

Antal svar: 17
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 4
4: 6
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

18. Jag tycker att jag som student blivit väl bemött av lärarna på kursen.

Antal svar: 18
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

19. Det har varit ett gott samarbete mellan studenterna under kursen och i eventuella grupparbeten.

Antal svar: 18
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 6
5: 12
Har ingen uppfattning: 0

20. Vad tycker du har varit särskilt positivt på denna kurs?

20. Den viktigaste förändring som bör göras på denna kurs är…

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Kursutvärdering
1. Utöver de svarandes resultat ser jag det som att många har lagt ner mycket tid i slutet. Min tanke om detta kan
vara att vi hade 10 ämnen som skulle tenteras. Dessa ämnen var riktigt stora och var egentligen inget man kan lära
sig på en kurs. Detta kan varit lite förvirrande för många och de trodde kanske då att man var tvungen att läsa på
mer än vad man behövde. Trots att läraren i denna uppgift givit oss frågor som skulle komma upp på
tentamenstillfället. Plus att dessa ämnen som vi läste på under denna kurs var egentligen repetition på vad vi lärt
oss under 1.5 år. Men troligtvis så lade många ner extra mycket tid på kursen i slutet för att de förstod hur stor
ämnena var.
2. Mesta delen av de svarande tycker att deras kunskaper var tillräckliga men inte för höga. Detta tror jag beror på
att vi haft en kurs tidigare där vi gått djupare på varje ämne. Detta kunde man sen ha nytta av i denna kurs, vilket
var positivt för att man i denna kurs fick se det vi lärt oss i praktiken.
3. Alla tycker att informationen har varit godkänd över lag, men sen kan man se en tendens på de som har skrivit en
kommentar att de där tar upp att beskrivningarna har varit lite svårtydda. Vad ska vi egentligen göra?
Jag Tror att lösningen på detta är att just som denna kurs att man skriver ut papper till oss som elever, vilket gör att
vi har materialet framför oss och antecknar då ytterligare information på detta papper. På pappret tror jag att det blir
enklare för oss som läser om man skriver lite enklare text, och tillexempel punktar upp de viktiga sakerna så att man
kan börja med sin uppgift och veta att man koncentrerar sig på rätt saker. Vår lärare har en tendens att sväva iväg
lite för mycket när hon ska förklara någonting. Detta leder till att vi som studenter inte vet vad det viktigaste är och
vad vi ska koncentrera oss på. Förslag på förbättringar blir då: viktig fakta i punktform på utskrivet papper. Samt att
när man presenterar en uppgift försöka att inte sväva ut och att ta upp det viktigaste, frågor blir det efter då läraren
har berättat uppgiften. Gör man såhär tror jag att man löser problemet.
4. Också här tycker alla att kursen är godkänd vilket ska betraktas som mycket positivt. Det som kan vara ett
problem var att vi inte gick igenom det vi skulle lära oss på kursen utan att det var tidigare kurser som var faktan.
Tror att det är svårt att göra någonting åt detta, isf kan man ha små lektionstillfällen där man går igenom de viktiga
sakerna snabbt så att man får fräscha upp minnet lite.
5. Det förvånar mig att så många har skrivit att de tyckte att det var en svår kurs, för att vi tidigare har läst om dessa
ämnen. Troligen kan detta bero på att det är så svåra och stora ämnen vilket leder till att det blir svårt att se
sammanhanget i ett så stor ämne. Det verkar också som att många har skrivit om att det inte var så svårt men det
var mycket. Kan vara så att personer heller inte riktigt förstod andra kursers viktiga moment och då blir det riktigt
svårt att plugga till denna typ av tenta.
6. Här ser man en tydlig dominans av att personerna som har deltagit tycker att kursen gick igenom alla ämnen och
att det var nyttiga ämnen.
7. Också här tycker mesta delen att det var bra formulerat och att de visste vad de skulle göra för att få sitt betyg.
Den som har skrivit att den inte hittade betygskriterierna kanske inte var med på tentan.
8. Dessa frågor var lätta att utvärdera, alla tycker att det är bra och att kursen ska fortsätta som den gör.
9. Jag ser att många tycker att det var bra att ha en repetitions kurs där man fick upprepa många gamla saker och
där man fick lära sig en hel del nytt. Där vissa också tycker att de skulle vilja lärt sig mer saker. Alla tycker att de lärt
sig tillräckligt mycket eller väldigt mycket, vilket är riktigt bra när man går på ett universitet. Men när man sen läser
kommentarerna så är det lite olika, men slutsatsen av det jag läst är att alla tycker att vi har arbetat med stora
ämnen och att alla har fått ytterligare kunskaper som de kan använda när de ska starta ett företag.
10. Här är det många som instämmer på att kursen utföres enligt beskrivningen. Men att vissa är lite skeptiska till att
allt överensstämde. Men jag drar slutsatsen att när klassen inte kommenterar på en fråga så betyder det att det inte
finns så mycket att göra bättre till nästa år. Utan att det har varit bra och att det bara är att fortsätta med denna punkt.
11. Övervägande delen av de svarande tycker att de har lärt sig att behärska detta ämne vilket är riktigt bra när man
kommer ut i arbetslivet.
12. Vissa ger kommentaren att de har blivit lite modigare då det gäller att ta kontakt med andra företag för att se hur
de löser sina problem. Detta tror jag att alla kommer ha nytta av längre fram i livet. Resultatet pekar också på att alla
har lärt sig att handskas med problem på ett eller ett annat sätt.
13. För många böcker samt rörigt med vad man ska läsa på tycker många har varit ett problem i kursen. Lite som
uppgifterna så har det varit svårt att sätta fingret på vad man egentligen ska läsa på och lära sig. Obligatoriska
böcker kan vara en nyttig sak att tänka på nästa år, då man kan ha de viktigaste böckerna som obligatoriska för att
folk oftast köper dem då. Att ha så många böcker som vi hade gör att man inte vet vilken som är viktig, är det någon
som är viktig när ingen är obligatorisk?
14. Alla svarande tycker att de fått söka information själva. Detta tycks nog vara både bra och dåligt. Men att de
flesta har förstått det som att kursen gick ut på detta, vilket jag instämmer på.

15. Diskussionerna under denna kurs har varit mycket positiva och alla tycker att de har haft en nära kontakt och
diskussion med läraren. Detta tror jag är för att läraren som vi haft ger oss stort förtroende då hon alltid lyssnar på
vår ide och ger alltid ett svar tillbaka. Viket är en egenskap som fåtalet lärare har i världen. Hon är också
inspirerande och vilket får en själv att tänka till och komma på nya idéer. Detta var en lite sammanfattning på vad
folk har skrivit samt min kommentar på det extrema resultatet i frågeformuläret.
16. Givande och intressanta samtal tycker alla att det har varit, men däremot var det några som hade synpunkter på
att det var svårt att veta vad som var sanning eller inte av det som eleven berättade. Samt att det kanske var någon
redovisning för mycket. Men annars var det ingen som skrivit något vilket jag drar slutsatsen som att det var bra.
17. Övervägande tycker att den muntliga tentamen var mycket bra. Vilket är bra för nästa år då jag tycker att ni ska
fortsätta med detta. En tycker också att det är svårt med muntlig tentamen då elever känner lärare. Men detta tycker
jag att kursansvarige hade löst på ett bra sätt där hon tagit in en annan person som också satt med och fick säga
vad han tyckte och tänkte. Men över lag tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med muntlig tentamen då vi i klassen
gick in med inställningen om att det skulle vara riktigt svår men att det i själva verket var en enkel sak att göra för att
lärarna ville att vi skulle svara så mycket som möjligt. Kunde vi inte en fråga så tog de en annan och ville verkligen
att vi skulle vara uttömmande med våra svar.
18. En skriver här att tentan inte var riktigt rättvis för att den speglade tillbaka på läraren och eleven innan
tentamenstillfället. Annars ser alla att samspelet mellan lärare och elev har fungerat riktigt bra.
19. Jag med en del svarande tycker att det blir svårt att hamna i ”rätt grupp” man vill ju hamna med dem som vill nå
samma betyg som en själv annars kan ju gruppmedlemmar dra ner sitt egna betyg. Detta kan vara ett stort problem
då man har en klass som vill ha höga betyg och vissa inte och blanda dessa i grupper. Men alla har gett 4 eller 5 så
detta tycker jag är en mycket bra sak.
20. Vissa tycker att det är bra med egen studietid medan vissa tycker att det ska vara mer undervisad tid.
Studiebesöken tycker de svarande har varit bra och relevanta för ämnet samt att det har varit bra företag som vi åkt
ut till. Uppgiften med företaget har varit mycket lärorikt och användbart. Mycket bra med praktiska moment. Vi har
också fått ta våran kunskap och utvecklat den i den rikting som vi själva har valt. Detta upplevs som mycket positivt.
Jag tror jag kan sammanfatta hela denna punkt med att alla är riktigt nöjda och att fler kurser borda ha detta
upplägg och en liknande lärare.
21. Problemen med kursen har varit planeringen. Det har varit svårt att planera sina uppgifter då allting på hela
kursen skulle in i slutet av kursen. Detta kan ändras till nästa år, tycker jag.
Jag tycker att jag fått med alla kommentarer i denna punkt samt i övriga punkter av det som kommenterats på
denna punkt.
Detta är skrivet av Alexander Tervasmäki
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