BG309A Arkitektur och teknik
Antal svar: 8 (24)
1. Flervalsfråga
Allmänt

Andel

Hur tycker du kursen har varit?
1. Dålig

0%

2. Ganska bra

0%

3. Bra

50%

4. Mycket bra

50%

2. Öppen fråga
Nämn någonting i kursen som har varit bra.


Att vi både har fått reda på gamla byggnadsmetoder samt arkitekturstilar.




Föreläsaren är väldigt påläst i ämnet och förmedlar dens kunskap på ett bra sätt så att
studenterna lär sig mycket.



Rolig och lärorik



Bra upplägg och engagerade lärare!



Bra struktur och instruktioner även om några få delar har kompletterats i efterhand.



övningen vi hade, där ni gick igenom allas ritningar


3. Öppen fråga
Nämn någonting i kursen som kan förbättras till nästa gång kursen går.


Fler övningstillfällen i salar. Inte nödvändigtvis att en lärare behöver vara där utan mer att en
sal är bokad för klassen. Har varit svårt att hitta en ledig dator då alla salar har varit
uppbokade.




Mer kontakt mellan den som är kursansvarig och den som är programansvarig så att det inte
blir ett missförstånd som det blev under våran kurs.



Enklare beskrivning av inlämning B.




En lektion till där genomgång av detaljer hålls (då man påpekade saker man hade missat/eller
gjort fel)



konsultations övningarna borde vara i en datorsal. Att inte hämta någon arkitekt eller en annan
lärare på konsultations övningar eftersom man fick olika svar.

Mer sketchup övningar!

4. Flervalsfråga
Lärandemålen: (se kursplan - edu.mah.se/sv/Course/BG309A#Syllabus)

Andel

Kursens upplägg
Tycker du att kursens upplägg (planering av aktiviteter och insatser över tid) har underlättat
för dig att uppnå lärandemålen?
(Fyll i 1-6 där 1 är "I liten utsträckning" och 6 är "I stor utsträckning")
1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

100%

6

0%

5. Öppen fråga
Utveckla gärna ditt svar ovan.






Tycker att det har varit bra!
Hade gärna sätt att föreläsningarna med SketchUp låg längre fram i kursen eftersom det är
det sista momentet i inlämningsuppgiften. En till gemensam genomgång med utkast till
detaljer hade varit super då det är mycket intressant och givande. Förslagsvis en där man går
igenom olika grunder + fönster och en där man går igenom takfot + taknock.




6. Flervalsfråga
Motsvarade dina egna insatser (i tid och engagemang) vad som krävdes för att uppnå
lärandemålen?

Andel

(Fyll 1-6 där 1 är "I liten utsträckning" och 6 är "I stor utsträckning")
1

0%

2

0%

3

0%

4

25%

5

75%

6

0%

7. Öppen fråga
Utveckla gärna ditt svar ovan








8. Flervalsfråga
Examination

Andel

Tycker du att kursens examinationsformer gav dig möjligheten att visa hur väl du uppnått
lärandemålen?
(Fyll i 1-6 där 1 är "I liten utsträckning" och 6 är "I stor utsträckning")
1

0%

2

0%

3

0%

4

37,5%

5

37,5%

6

25%

9. Öppen fråga
Utveckla gärna din bedömning genom exempel. Ge gärna förslag på förbättringar


Jag tror att man får visa vad man har lärt sig både via tentamen och de två
inlämningsuppgifterna.




Kursen är rätt tidskrävande då alla ritningar ska göras samt sprängskisser och jag vet att
andra studenter som kanske är mindre intresserade i den delen har haft problem med att
hinna klart. Dock ger inlämnings uppgifterna ett bra ramverk för att visa dina kunskaper i de
digitala verktygen samt utrymme för att visa intresset för arkitekturhistoria.



intressant tenta som med sitt upplägg av bilder gjorde att tiden gick snabbt

