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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2016-03-30 - 2016-04-17
Antal svar
15
Studentantal
27
Svarsfrekvens
55 %

Obligatoriska standardfrågor

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

Antal svar: 15
Medel: 12,3
Median: 11-20
0-10: 6
11-20: 7
21-30: 2
31-40: 0
41-50: 0
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 15
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 10
4: 2
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 15
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 7
4: 3
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 15
Medel: 3,1
Median: 3
1: 0
2: 5
3: 4
4: 5
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 15
Medel: 2,4
Median: 2
1: 1
2: 7
3: 7
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: 15
Medel: 4,2
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 4
4: 1

5: 9
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 4
4: 2
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 15
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 4
4: 3
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 15
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 1
4: 3
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Generellt en bra och relevant kurs för oss som läser landsbygdsutveckling. Kursen har en bra utgångspunkt
kunskapsmässigt men går sedan för långsamt fram och skulle kunna innehålla mer med tanke på att den är 15hp.
Information och administration kring kursen har fungerat med undantag av ett flertal sena schemaändringar och
otydligheter kring inlämningsdatum. Några önskemål om att uppgifter och läsanvisningar inför seminarium ska
komma ut tidigare finns också.
Helhetsintrycket av kursen är lite blandat och dras ner främst på grund av bristande engagemang från kursledningen
och för lite innehåll i kursen. På den positiva sidan nämns att det är ett intressant och relevant ämne och att de
föreläsningar som hållits har varit bra! Fler uppgifter önskas för att man ska hinna lära sig mer under kursen och mer
omfattande uppgifter att grunda examineringen på skulle få det att kännas mer trovärdigt. Att lägga till en uppsats till
grupparbetet och variera seminarierna med mindre diskussionsgrupper eller inlämningar ges som förslag.
Diskussionsklimatet har varierat under kursen. Åsikterna om seminarierna går isär, några tycker det är bra medan
flera kommenterar att det många gånger blivit tyst. Aktivt deltagande har inte krävts trots att de varit obligatorisk
närvaro. Kanske kan seminariefrågorna ses över och bli mer diskussionsvänliga till nästa år, samt att de kan ges ut i
bättre tid så alla hinner läsa på och förbereda sig.
Kurslitteraturen är lite blandad. Politik som organisation, EU:s politiska system och Sveriges politiska system är de
böcker som främst använts och den generella uppfattningen är att de är relevanta och enkla att ta till sig. Håll koll på
hur uppdaterade de är bara, vissa uppgifter har ändrats sen de gavs ut!
Framtidspolitiken är väldigt intressant och även den relevant för kursen men lite svårare att läsa och ta till sig.
Planeringens grunder verkar nästan ingen som svarat på kursutvärderingen ha använt. Governance på svenska har
få använt. Bland de som läst tycker några den är lite svårare att förstå men lärorik och relevant.
2. SLU har ett övergripande mål att ”Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser hos våra studenter”. Kommentera nedan hur du anser att kursen har bidragit till
kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
Det som kursen främst tar upp om hållbar utveckling är seminariet om Framtidspolitiken. Det diskuterades hur
begreppet "hållbar utveckling" vuxit fram och vad det har för politisk mening. Intressant och givande seminarium och
en av de saker jag främst tar med mig från den här kursen!
Inom grupparbetet finns också ett visst utrymme att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor även om det inte är uppgiftens
huvudsyfte.
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