Projektkurs trädgård
TD0004, 20104.1213
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Siri Caspersen

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2013-01-19 - 2013-01-25
Antal svar
2
Studentantal
2
Svarsfrekvens
100 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 2
Medel: 40,0
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 0
31-40: 1
41-50: 1
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

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

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

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

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

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

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

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

5: 1
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Delen om kommunikationsverktyg var bra och givande för projektarbetet. Delarna av boken som användes (Karin
Eksvärd - Tillsammans kan vi lära och förändra) var lite väl konkreta och detaljerade när man inte hade fått en
helheltsbild av användande av kommunikatonsverktyg innan. Seminariet vi fick möjlighet att gå på gav väldigt bra
information om hur kommunikationsverktyg kan användas. Kommunikationsverktygen kanske inte alltid är
passande i alla möten med företag men det var bra med kännedom om syftet med dem.
Övriga litteraturen: Eriksson, Lilliesköld Handbok för mindre projekt var omfattande och bra stöd i genomförandet
och skrivandet av projektrapporten. Det var även bra med genomgång av projektarbete i början av kursen samt
exempel på olika upplägg av hur man kan arbeta i projektform (Öresundsbron, pensionärsföreningens julmarknad
etc.).
Genomgång av betygskriterier hade kunnat vara bra i början av kursen.
Genomförande av förstudie, milstolpeplan samt disposition före projektstart var positivt för organiseringen och
upplägget av projektet.
Samarbetet med företaget var väldigt positivt och lärorikt! Givande att kunna formulera målen tillsammans runt ett
verkligt case.
Mer genomgång av skrivinstruktioner samt kort repetition hade varit bra i början av kursen. Samt positiv feedback
på extra välformulerade delar i arbetet är givande för det fortsatta lärandet.

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

