Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling
LU0080, 30104.1415
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund
Kursledare = Kjell Hansen

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2015-03-25 - 2015-04-13
Antal svar
11
Studentantal
28
Svarsfrekvens
39 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 11
Medel: 19,5
Median: 21-30
0-10: 3
11-20: 2
21-30: 4
31-40: 2
41-50: 0
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

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

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

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

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 11
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 1
4: 7
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 11
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 6
4: 3
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: 11
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3

5: 8
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

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

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

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

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

Antal svar: 11
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 2
4: 2
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
Studenterna har överlag ett mycket gott intryck av kursen som helhet, många anser att de har fått med sig
värdefulla kunskaper inför uppsatsskrivandet och att förhållandet mellan lärare/studenter har fungerat mycket väl.
Föreläsningarna har varit en viktig del i inlärningsprocessen och någon lyfter fram att föreläsningarna har varit mest
givande.
Några önskade större variation i litteraturen, då mycket fokus har lagts på metoder kring intervju och detta kanske
inte har upplevts vara lika relevant för alla studenter. De som inte tänker fokusera på intervjuer och observationer
under uppsatsskrivandet önskar istället mer litteratur kring exempelvis textanalys.
Det finns även önskemål om att informationen på Fronter skulle varit mer uppdaterad, likaså litteraturlistan, så det
inte uppstår någon förvirring av vad som är gammal eller ny information.
En student hade velat ha någon gästföreläsare under kursen för att få in fler infallsvinklar till hur forskning bör
bedrivas.
Seminarieuppgifterna har ansetts varit varierade i sin karaktär, dock så önskar några att seminarierna skulle varit
mer utmanande och av högre svårighetsgrad.
Flera var nöjda med hur examinationen var upplagd, då det fick en att strukturera upp sina tankar inför uppsatsen
och var en nyttig övning i skrivandet. Ett förslag som framkom inför nästa år är att ha opponeringarna i mindre
grupper, för att få mer djupgående diskussioner, istället för i helklass som den var under denna kurs.
Sammanfattningsvis så verkar studenterna vara mycket nöjda med kursens upplägg och innehåll som helhet.
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