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Sammanställd kursutvärdering

Denna rapport innehåller utvärderingsresultaten för kursen Energi och miljö (ter122-n1222-h10).

Kursens övergripande betyg presenteras först och följs av genomsnittet för följande avdelningar i
utvärderingen:
- Generellt om kursen

I rapportens andra del presenteras resultaten för varje fråga individuellt.

This report contains evaluation results for Energi och miljö (ter122-n1222-h10):

The global indicators are listed first, followed by the individual average values, consisting of the
following scales:
- Generellt om kursen
 

In the second part of the analysis the average values of all individual questions are listed.

Denna rapport har även distribuerats till:
     -Ämnesansvarig
     -Avdelningsledaren
     -Studentkåren
     -Arkivet
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Göran Wall
 

Energi och miljö (ter122-n1222-h10)
Response rate = 64% (16/25)

Overall indicators

Global Index +-
av.=3.7
dev.=0.6
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1. Generellt om kursen +-
av.=3.7
dev.=0.6
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Legend

Question text Right poleLeft pole n=No. of responses
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Scale Histogram

1. Generellt om kursen

Är du nöjd med dina egna insatser under kursen?1.1)
Mycket nöjdInte alls n=16

av.=3.6
dev.=0.8
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Vad tycker du om kursens innehåll i sin helhet?1.2)
Mycket braMycket dåligt n=16
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dev.=0.4
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Vad tycker du om kursens genomförande i sin
helhet?

1.3)
Mycket braMycket dåligt n=16

av.=3.5
dev.=0.6
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Hur tycker du att det praktiska vid sidan om
undervisningen fungerat (lokaler, IT-resurser,
administration o.s.v.)?

1.4)
Mycket braMycket dåligt n=16

av.=3.6
dev.=0.6
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Skulle du rekommendera denna kurs till andra
studenter?

1.5)
Absolut!Inte alls n=16

av.=3.8
dev.=0.4
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Vad anser du skulle kunna utveckla och förbättra denna kurs?1.6)

Allmän påpekande:
Information till nybörjare som aldrig har läst på distans och/eller på högskola hur allt fungerar och vad man ska tänka på.
 

Det jag möjligen saknar är webbinarier och man skulle kunna ha några resfria möten, det räcker ju om läraren och ev medverkande
andra är synliga. Vi andra kan ju delta via chat.
I övrigt tycker jag blandningen av olika media och allsidigheten i materialet var mycket bra.

För mig var den här kursen aldeles för matematisk och inte det jag förväntade mig. Jag läser inte till ingenjör utan vindkraftprojektör.
Vad jag behöver är att lära mig tolka vindutvärdering och inte att beräkna energi. De delarna av kursen som handlade om
energianvändningens påverkan i miljön var mycket bra

Jag kan inte komma på något.

Kopierar det jag skrivit på kursens sida:
Precis som flera andra skrivit tidigare har detta varit en otroligt intressant och givande kurs. Mitt medvetande och engagemang i dessa
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frågor har ökat mycket och då tyckte jag ändå att jag var hyfsat insatt redan från början. Men vad mycket mer det fanns, och finns, att
lära!

Positivt
* Omväxlande sätt att få lära. Se dokumentärer, föreläsning eller läsa själv.
* Lättillgänglig litteratur via kurshemsidan.
* Intressant och till största delen aktuellt material till kursen.
* Snabb återkoppling från dig som kursledare både när det gäller frågor per e-post eller inlämningsuppgifter.

Förbättringsområden
* Sammanfatta grundläggande begrepp på något sätt som en introduktion i kursen. Kanske en egen föreläsning som du spelat in?
* Exergibiten var svår och omfattande. Även här har jag fundering på om du Göran har möjlighet att spela in en föreläsning som
kursdeltagarna kan se online? En stor fördel med föreläsningar online är att det går att pausa mitt i, gå tillbaka om man inte hörde/
förstod.
* Optimum - intressant men rätt jobbig. Jag är iofs van att läsa naturvetenskaplig kurslitteratur vilket påverkade för mig.
* Lite för mycket i början av kursen vilket gjorde att jag, och säkert många andra, kom lite efter redan från början.
* Samlingsdokument med alla uppgifter som ska redovisas och när deadline är. (För att slippa öppna upp uppgifter för varje vecka).
* Mastigt med filmer som är två timmar långa och som sedan ska kommenteras/diskuteras. Fast de var mycket intressanta (de jag sett
hittills).
* Kritiker till detta med klimatförändringen finns, det hade varit intressant att få ta del av detta med kursens hjälp och sedan på något
sätt få bemöta detta.
* Jobbigt att läsa på datorskärm. Jag är av den gamla skolan som lättare kan läsa om jag har materialet utskrivet framför mig och
samtidigt kan göra anteckningar i materialet.

Jag håller med David Häger som i sitt inlägg här skriver om hur man kastas mellan hopp och förtvivlan. Allt är energi och vilket
resursslöseri det är på alldeles för många sätt! Bara en sådan sak hur mycket plast det finns överallt. Även jag har blivit bättre på att
sortera avfallet, och nu när mjukplast kan slängas med hårdplast och vi knappt slänger någon plast i brännbart så har våra
sopmängder minskat en del hemma.

Stort tack för en bra kurs och tack till alla kurskamrater också!

Kursen anser jag har hög standard och vår lärare vet hur han kan driva fram eleverna till ett bra slutresultat. Kursen innehöll lite för
mycket uppgifter som man skulle gå igenom under veckorna(som nästan eller inte går att genomföra i 20 timmar), men jag måste
säga att det är just detta som gjorde att man lärde sig så mycket och gör att kursen har en hög standard.

Lite för mycket uppgifter de första veckorna, den nedlagda tiden översteg antal timmar för en halvfartskurs med råge!

Mer precisare frågor att diskutera.
Projektarbetet är icke en oundgänglig del.

det är svårt att genomföra kursen på något annat sätt men det var vid vissa tillfällen väldigt mycket att läsa.

lite mer jämn arbetsfördelning, väldigt mycket de första veckorna och sedan nästan inget i slutet av kursen.Vill dock inte ta bort något
moment eller info bara sprida ut det lite mer över hela terminen.
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Profile
Subunit: Vindkraft
Name of the instructor: Göran Wall
Name of the course:
(Name of the survey)

Energi och miljö

Comparative line: Hela HGo LÅ 09-10

1.1) Är du nöjd med dina egna insatser under kursen? Inte alls Mycket nöjd n=16av.=3.6
av.=3.1 n=5467

1.2) Vad tycker du om kursens innehåll i sin helhet? Mycket dåligt Mycket bra n=16av.=3.8
av.=3.3 n=5460

1.3) Vad tycker du om kursens genomförande i sin helhet? Mycket dåligt Mycket bra n=16av.=3.5
av.=3.1 n=5443

1.4) Hur tycker du att det praktiska vid sidan om undervisningen fungerat
(lokaler, IT-resurser, administration o.s.v.)?

Mycket dåligt Mycket bra n=16av.=3.6
av.=3.2 n=5420

1.5) Skulle du rekommendera denna kurs till andra studenter? Inte alls Absolut! n=16av.=3.8
av.=3.3 n=5450


