
 

Fakulteten för skogsvetenskap 

 

 
 
 
UTVÄRDERING AV SKOGLIG MAGISTERUTBILDNING 
 
Du är nu färdig med din utbildning och fakulteten vill gärna få ta del av dina samlade 
intryck från studietiden. Därför ber vi dig att fylla i den här enkäten med frågor som rör 
utbildningens mål, innehåll och uppläggning samt attityder, miljö och resurser. Enskilda 
kurser och utbildningsmoment har du utvärderat under utbildningens gång, men den här 
enkäten avser att vara en utvärdering av utbildningen i sin helhet. Vi vill att du försöker 
beskriva din helhetsuppfattning rörande de aspekter som preciseras nedan. Det finns 
även plats för egna kommentarer efter många frågor och i slutet av enkäten. 
 
BAKGRUND 
 
Fyll i de uppgifter som gäller för dig i följande påståenden. Markera med kryss, ange 
årtal eller ringa in den siffra på skalan som bäst stämmer överens med din uppfattning. 
 
1.1  Jag är    kvinna    man  född år ……och antagen till   Umeå   Uppsala 
 
1.2 Jag har genomfört min utbildning vid SLU i: 
 Poäng Poäng 

Umeå ……………………………  Uppsala ……………………………… 
Alnarp …………………………..  Övrigt ……………………………….. 
Annat universitet ………………. 
 

 
1.3 Mitt huvudämne i skoglig magisterexamen är 

 biologi med examensarbete med inriktning mot 
………………………………………………….. 

  (ex.vis vegetationsekologi, zooekologi, skogsskötsel) 
 

 företagsekonomi med examensarbete med inriktning mot 
………………………………………………….. 

  (ex.vis marknadskunskap) 
 

 nationalekonomi med examensarbete med inriktning mot 
………………………………………………….. 

  (ex.vis skogspolitik, miljöekonomi) 
 

 markvetenskap med examensarbete med inriktning mot 
………………………………………………….. 

  (ex.vis markkemi, torvmarkslära) 
 

 skogshushållning med examensarbete med inriktning mot 
………………………………………………….. 

  (ex.vis planering, skogsskötsel) 
 Forts. 
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  teknologi med examensarbete med inriktning mot 
………………………………………………….. 

  (ex.vis logistik, virkeslära) 
 
Ev kommentarer: ________________________________________________________ 
 
1.4 Mitt examensarbete har i sina praktiska delar utförts 

  inom SLU 
  utanför SLU 

 
1.5 Längden på min studietid kan beskrivas på följande sätt: 
 
a) antal terminer från det att jag började skoglig magisterutbildningen till det att 

jag tar examen: ………… 
 
b) påbörjat studier på programmet ht ……….. Examen år ………VT      HT   
 
c) antal terminer av ovanstående (a) som utgörs av heltidsstudier (deltidsstudier 

omräknade och studieuppehåll borträknade): ………. 
 
d) antal terminer av ovanstående (c) som utgörs av studier utomlands: ………. 
 
e) antal poäng i examen lästa vid annat svenskt universitet/högskola: ………. 
 
Ev kommentarer: ________________________________________________________ 
 
1.6 Mina erfarenheter av skogsbruk Obefintliga   1   2   3   4   5   Omfattande 

innan jag påbörjade utbildningen var: 
 
Ev kommentarer: ________________________________________________________ 
 
1.7 Mina erfarenheter av akademiska  Obefintliga   1   2   3   4   5   Omfattande 

studier innan jag påbörjade skoglig 
 magisterutbildningen var: 1 = ingen erfarenhet, 2 = 0-20 poäng, 
  3 = 21-60 poäng, 4 = 61-120 poäng, 
  5 = annan akademisk examen 
 
Ev kommentarer: ________________________________________________________ 
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I de följande avsnitten finns ett antal påståenden om skoglig magisterutbildningen. 
Markera din egen ståndpunkt i förhållande till påståendena genom att ringa in 
den siffra på skalan som bäst stämmer överens med din uppfattning. 
 
UTBILDNINGENS MÅL 
 
Målen för skoglig magisterutbildningen finns angivna i Utbildningsplan för skogligt 
magisterprogram (se utdraget i rutan nedan). Utbildningen skall även uppfylla de 
allmänna mål som gäller för all grundläggande högskoleutbildning enligt Högskole-
lagen. 
 
2.1 Jag anser att jag har uppnått avsedda Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 

mål enligt målbeskrivningen i utbild- inte alls helt 
ningsplanen. 

 
OBS! Om du anser att målen inte uppnåtts, sätt ett minustecken ( - ) i parentesen för de 
delmål som du anser inte har blivit tillräckligt uppfyllda. 
 
 
(  )  En skoglig magister skall ha kompetens för arbete med skogsekosystemet samt 

skogens nyttjande och råvarans förädling. 
(  ) En skoglig magister skall utifrån biologiska, tekniska och ekonomiska grunder 

kunna identifiera, formulera och lösa skogliga problem samt värdera lösningar 
rörande råvaruproduktion, förädling och miljö, med beaktande av såväl nationella 
som internationella förutsättningar. 

(  )  En skoglig magister skall ha förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. 
 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
2.2 Jag bedömer att utbildningen har givit mig 

 
a) förmåga att arbeta självständigt inom Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 utbildningens område, inte alls helt 
 
b) förmåga att följa kunskapsutveck- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 lingen inom utbildningens område, inte alls helt 
 
c) en god bas för forskarutbildning Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 inom mitt huvudämne. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
2.3 Jag anser att kvinnor och män givits Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 samma möjligheter under utbild- inte alls helt 
 ningen. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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2.4 Jag anser att utbildningen främjat Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 min förståelse för andra länder och inte alls helt 
 för internationella förhållanden. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE 
 
3.1 Jag anser att behörighetskraven  För låga   1   2   3   4   5   För höga 
 för antagning till skogsvetar- 
 programmet var:  
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.2 Jag anser att Skogsvetenskaplig Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 grundkurs gav mig de kunskaps-  inte alls helt 
 och referensramar som jag behövde 
 för den fortsatta utbildningen. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.3 Jag anser att SESAM (del 1, 5 p) var Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 ett relevant moment i utbildningen. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
Punkterna 3.4 och 3.5 är uppdelade på studieorterna Umeå och Uppsala och 
besvaras under den ort som du läst/eller kunde ha läst dessa kurser. 
 
Umeå 
3.4 Jag anser 
 
a) att kursen Datalogi med numeriska Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 metoder gav mig relevanta kunskaper inte alls helt 
 och färdigheter för den fortsatta  
 utbildningen,   Ej deltagit 
 
b) att kursen Matematisk statistik för Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 skogshushållare/ekonomer/biologer inte alls helt 
 gav mig relevanta kunskaper och  
 färdigheter för den fortsatta utbild-   Ej deltagit 
 ningen. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
Uppsala 
 Jag anser  
 
a) att kursen Biometri gav mig  Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 relevanta kunskaper och färdigheter inte alls helt 
 för den fortsatta utbildningen, 
    Ej deltagit 
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b) att kursen Statistik för biologer gav Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 mig relevanta kunskaper och färdig- inte alls helt 
 heter för den fortsatta utbildningen. 
    Ej deltagit 
  
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.5 Jag anser 
Umeå 
a) att de ”obligatoriska” kurserna under Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 år 2 utgjort relevanta förkunskaps- inte alls helt 
 krav för kurser på C- resp D-nivå.  
    Ej deltagit 
 
Uppsala 
a) att A- och B-kurserna under år 2 Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 utgjort relevanta förkunskapskrav inte alls helt 
 för kurser på C- resp D-nivå.  
    Ej deltagit 
 
Umeå och Uppsala 
b) att det behövs obligatoriska kurser Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 (utöver Skogsvetenskaplig grundkurs) inte alls helt 
 inom huvudämnet för att skapa en  
 gemensam kunskapsbas. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.6 Jag anser att de valfria A-, B-, C- och D-kurser som erbjöds 
 
a) medförde goda valmöjligheter, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) medförde goda fördjupnings- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 möjligheter, inte alls helt 
 
c) var väl samordnade. Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.7 Jag anser att det funnits goda 

möjligheter 
 
a) att profilera examen inom huvud- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 ämnet, inte alls helt 
 
b)  att skaffa sig en personlig profil Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 på examen genom övriga kurser inte alls helt 
 (ex.vis språk, juridik) 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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3.8 Jag anser att det funnits goda Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 möjligheter att studera vid andra inte alls helt 
 svenska universitet/högskolor. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.9 Jag anser att det funnits goda Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 möjligheter att studera utomlands. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.10 Mitt examensarbete består av Två 10-poängsarbeten  
  Ett 20-poängsarbete  
 
Har du gjort två examensarbeten, vill vi att du väger samman dina intryck och 
erfarenheter från bägge dessa arbeten när du behandlar påståendena 3.11 och 3.12. 
 
3.11 Jag anser att jag genom examensarbetet har fått 
 
a) utveckla ett vetenskapligt arbetssätt, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) tillämpa och fördjupa de kunskaper Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 och färdigheter som jag förvärvat inte alls helt 
 under studietiden, 
 
c) utveckla och fördjupa förmågan att Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 självständigt behandla en uppgift. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.12 Jag anser 
 
a) att det fanns klara riktlinjer för hur Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 examensarbetet skulle genomföras, inte alls helt 
 
b) att jag fick god handledning i sam- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 band med mitt examensarbete, inte alls helt 
 
c) att uppgiften var rimlig vad gäller Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 examensarbetets nivå och omfång, inte alls helt 
 
d) att bedömningen av mitt examens- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 arbete varit rättvis. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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3.13 Jag anser att förkunskapskraven För låga    1   2   3   4   5    För höga 
 för att antas till kurser vid SLU   
 generellt sett har varit: 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.14 Jag anser att den schemalagda För liten   1   2   3   4   5    För om- 
  undervisningstiden vid SLU  fattande 
 generellt sett har varit: 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.15 Jag anser att examinationskraven För låga    1   2   3   4   5    För höga 
 vid SLU generellt sett har varit: 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.16 Jag anser att kraven på arbets- För låga    1   2   3   4   5    För höga 
 insatser per poäng vid SLU  
 generellt sett har varit:  
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.17 Jag anser att 4 år är en rimlig tid För kort    1   2   3   4   5    För lång 
 för att nå målen med skoglig 
 magisterutbildningen. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.18 Jag anser att balansen mellan olika Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 former av undervisning varit god. inte alls helt 
 
 Av  a) föreläsningar har det varit För lite  1   2   3   4   5    För mycket 
  b) seminarier  1   2   3   4   5 
 c) laborationer 1   2   3   4   5 

d) fältstudier 1   2   3   4   5 
e) studiebesök 1   2   3   4   5 
f) projektarbeten i grupp 1   2   3   4   5 
g) enskilda projektarbeten 1   2   3   4   5 
 

 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.19 Jag anser att möjligheterna med IT Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 har tillvaratagits i utbildningen vid inte alls helt 
 SLU. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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3.20 Jag anser att bibliotekets möjlig- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 heter har tillvaratagits i utbildningen inte alls helt 
 vid SLU. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.21 Jag anser att det funnits goda möjlig- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 heter att få individuell studieväg- inte alls helt 
 ledning vid SLU. 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.22 Jag anser att det under utbildningen funnits goda möjligheter att träna 
 
a) ett kritiskt förhållningssätt, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) en problemlösande förmåga, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
c) muntlig framställning, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
d) skriftlig framställning, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
e) tvärvetenskapligt syntesarbete, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
f) samarbete i arbetsgrupp. Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.23 Jag anser att utbildningen haft en Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 god forskningsanknytning. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
3.24 Jag anser att det under utbildningen funnits goda möjligheter 
 
a) att få insyn i skogssektorns för- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 hållanden, inte alls helt 
 
b) att få insyn i övriga för utbildningen Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 relevanta sektorer, inte alls helt 
 
c) att få insyn i yrkeslivets för- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 hållanden. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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Påstående 3.25 behandlas av dig som studerat utomlands inom ramen för skogsvetar-
programmet. 
 
Jag läste vid …………………………….……………………….under …….termin/er. 
 
3.25 Jag anser att mina utlandsstudier har tillfört en värdefull dimension i min 

utbildning vad gäller 
 
a) faktakunskaper Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) personlig utveckling Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
 
STUDENTINFLYTANDE 
 
4.1 Jag anser att jag som programstudent haft goda möjligheter att påverka mina 
 studier på 
 
a) programnivå/utveckling av Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 programmet som helhet, inte alls helt 
 
b) kursnivå/innehåll genom inflytande Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 på kursuppläggning och genomförande inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
 
ATTITYDER, MILJÖ OCH RESURSER 
 
Frågorna i detta avsnitt avser förhållandena vid SLU. 
 
5.1 Jag anser att fakultetsledningen visat Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 intresse för grundutbildningen. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
5.2 Jag anser att utbildningsadministrationen fungerat bra 
 
a)  vid universitetsadministrationen, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) vid programledningen, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
c) vid olika kursledningar, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
d) för studentservice, Ladok-intyg mm Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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5.3 Jag anser att lärarna på de kurser jag har gått, generellt sett, har varit 
 
a) engagerade i sina uppgifter, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) ämnesmässigt kunniga, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
c) skickliga att undervisa. Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
5.4 Jag anser att jag generellt sett har blivit väl bemött 
 
a) av de lärare jag haft, Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) av den övriga personal vid SLU Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 som jag varit i kontakt med, inte alls helt 
 
c) av de studenter jag läst tillsammans Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 med. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
 
5.5 Jag anser att tillgången har varit god på 
 
a) IT-utrustning Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
b) biblioteksresurser Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
c) föreläsningssalar Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
d) laborationssalar Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
e) grupprum Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
f) uppehållsrum Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
g) lokaler för självstudier Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
  inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
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5.6 Jag anser att den studiesociala Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 miljön har varit god. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
5.7 Jag anser att den fysiska studie- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 miljön har varit god. inte alls helt 
 
Ev kommentarer:  _______________________________________________________ 
 
 
AVSLUTNING 
 
6.1 Jag anser att skoglig magister- Instämmer  1   2   3   4   5  Instämmer 
 utbildningen håller hög kvalitet. inte alls helt 
 
Avslutningsvis ber vi dig fundera på följande övergripande frågor om din skoglig 
magisterutbildning. Vad tycker du har varit bra respektive mindre bra? Vilka konkreta 
förslag till förändringar föreslår du för att utbildningen om möjligt skall kunna bli 
bättre? Berätta nedan! 
 
6.2  Detta tycker jag har varit bra:_______________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
6.3   Detta tycker jag har varit mindre bra: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 11



6.4   Mina helhetsintryck av utbildningen är _______________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
6.5   Detta är mina konkreta förslag till förbättringar av skoglig magister-

utbildningen: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för att du besvarade den här enkäten. Dina svar och kommentarer utgör ett viktigt 
bidrag till vårt arbete med att utveckla utbildningen och studieklimatet. 
 
Lycka till i arbetslivet! 
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