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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-03-06 - 2018-04-03
Antal svar
9
Studentantal
46
Svarsfrekvens
19 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

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

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

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

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

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

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

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

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

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

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 9
Medel: 3,6
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 6
5: 0

Har ingen uppfattning: 0

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

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

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

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

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 9
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 3
4: 2
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

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

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

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

12. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 9
Medel: 32,8
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 4
31-40: 4
41-50: 0
>50: 1
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Svarsfrekvensen är låg, dock att den genomsnittligt måttliga värdering som getts av de 9 respondenterna ska
beaktas. Samtal har genomförts med kursrepresentanterna (3 st) avseende denna Evald-värdering och kursens olika
moment.
Kursen är en syntes av 2 huvudområden (affärskunskap och verksamhetsledning) vilka i sin tur har vardera 4
delkurser. Detta medför en viss spretighet och kursen ska presenteras tydligare med inriktning på respektive
huvudområde än vad hitintills skett. Det ska under kursens genomförande också betonas i större utsräckning hur de
olika delkurserna knyter an till huvdområdet och övriga delkurser.
Kursen genomfördes med 7 tentamina och 3 antalet inlämningsuppgifter. Planerat antal tentamina var 6
(neddragning från föregående år). En extra tentamina tillkom för att säkerställa kunskapsinhämtningen, det

bekräftades nödvändigt då endast ca. 40% av studenterna klarade tentamen. En bidragande orsak till att antalet
tentmanina bedöms många är sannolikt också att vid fler tillfällen tenterades fler ämnen samtidigt. Inför nästa år
eftersträvas att endast ge enskilda tentamina vid varje tentamentillfälle samt att minska antalet tentamina genom se
över möjligheten att införa andra metoder för redovisning av studentens kunskapsinhämtning och färdigheter.
Två ämnen (Entreprenadsupphandling och Köp/avtalslagar) planeras inför nästa år att samverka i större
utsräckning, det skulle medföra ökad förståelse för ämnenas närhet till varandra och möjligen kunna genomföras
som en gemensam tentamen.
Utlandsresans planering och genomförande skall ses över. Tillägagångssättet är som regel att kontakta ett
"syster"-universitet som fungerar som huvudvärd. Universitetet i sin tur identifierar och kontaktar lokala värdar enligt
föreslagna ämnesinnehåll. Det bedöms att värduniveritetet rimligen har den bästa insikten och de bästa kontakterna
för att säkerställa en god presentation av efterfrågat ämnesinnehåll samt den akademinska nivån för
studentkategorin (skogsmästare). Erfarenheter ger indikationer att de akademiska målsättningarna inte allltid uppfylls
och därmed att planering och genomförande revideras, exv. genom att någon eller några värdar kontaktas direkt av
SLU's egen kursledare.

Studentrepresentantens kommentarer
Kommentarer från kursrepresentanter till kursen ”Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning”
Färre tentor och framförallt inte tre samtidigt även om de är relativt små.
Tätare koppling mellan avtalsupphandling och affärsjuridiken vore önskvärd.
Tidigare info om utlandsresan med alternativ och kort om landets skogsbruk. Ett förslag kan vara att man har
det som gruppuppgift och kopplas till engelskaredovisning.
Skogspolitikdelen kunde gärna haft lite mer tid i schemat då den nu blev väldigt komprimerad.
Veckan med Germund var bra och intressant då vi även fick lite inblick i sågverksindustrin.
Global utblick innehöll kanske lite väl många diagram.

Per, Markus, Erik

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

