Odling i trädgårdsföretag
BI1053, 30235.1112
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund B
Kursledare = Helena Karlén

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2012-03-20 - 2012-05-12
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: 31,7
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 3
21-30: 4
31-40: 8
41-50: 2
>50: 1
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

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

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

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

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

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

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 18
Medel: 2,9
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 10
4: 4
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: 4,6
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 4

5: 12
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

Kursledarens kommentarer
Sammanställningen visar på stor spridning i åsikter, vilket dels kan bero på att studentgruppen är heterogen och
dels på att informationen, särskilt den skriftliga, av olika skäl behöver förtydligas. Bl.a. visar fråga 1 om antalet
nerlagda timmar att medel är 31.5 timmar, varav 3 persner har lagt ner mellan 11-20 timmar och 1 person fler än 50
timmar. Tilläggas bör att av 24 personer så är det fyra personer som fortfarande inte har klarat kursen!
Examinationen baseras i huvudsak på ett projektarbete där studenterna arbetar två och två och på en muntlig
tentamen. Slutsatsen är att projektarbetet bör komma igång direkt vid kursstart, att ett gott exempel presenteras
som visar hur resultatet kan se ut samt att studenterna får välja mellan att själva föreslå ett företag att ha som
utgångspunkt eller att få hjälp med förslag, t.ex. att det finns en lista på företag att utgå ifrån.
Tvärgruppsredovisningarna har fungerat bra. Inför den första är förslaget att alla får ut en kort faktaruta om varje
företag för att undvika onödig repetetion och för att det ska vara lättare att följa med.
För att underlätta inläsning är förslaget att koppla litteraturlistan tydligare till de frågor som den muntliga tentamen
omfattar. En muntlig genomgång av hur betyget sätts på den muntliga tentamen skulle behövas utöver den skriftliga
för att undvika oklarheter.
Växtkännedomen kan starta och tenteras tidigare. Ett förslag är att genomgången på sal kompletteras med en
växtvandring.
Flera studenter hade velat ha fler föreläsningar, men det finns inga förslag på vad dessa skulle handla om.
Laborationer och studiebesök har varit uppskattade.

Studentrepresentantens kommentarer
Odling i trädgårdsföretag är en kurs som skiljer sig från tidigare hortikulturella kurser i utbildningen då den har stort
fokus på företaget. Kursen kräver förkunskaper om odling då djupdykningar görs inom olika områden som berör
olika typer av trädgårdsföretag i branschen. Studenterna får delta i många exkursioner till olika typer av företag runt
om i Skåne, samt vara med och påverka vart resmålen ska gå. Ett grupparbete med utgång från befintligt företag
sträcker sig över kursens gång, Här gäller det att ta kontakt med företag samt söka information själv. I slutet av
kursen sker en muntlig tentamen, vilket är en ovan tentamensform för många studenter, men en bra erfarenhet inför
både kommande kurser och arbetslivet. Sammantaget krävs det att lägga upp sin tid för att inte bli överbelastad i
slutet av kursen. Studenten måste ta eget ansvar över studietiden, då mycket schemalagd tid är inläsning eller eget
arbete istället för föreläsningar.

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

