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Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärdering

Kurs(-er):

Styrning och förvaltning av social-ekologiska system,  BL8050-56257 15.0 hp

Termin:
VT21

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Governance and Management of Social-Ecological Systems-VT21 5602

Institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Publicerad
2021-03-31

Antal respondenter
22

Antal svar
7

Förväntade studieresultat:

,   hpStyrning och förvaltning av social-ekologiska system BL8050 15.0
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

• förklara utmaningar och möjligheter med adaptiv och transformativ styrning och förvaltning 
(del 1-4),
• redogöra för hur mänskligt beteende både kan orsaka och lösa miljöproblem (del 1-4),
• analysera samspelet på olika skalor mellan aktörsnätverk, lärande och förändrad förvaltning 
och regelsystem (del 1-4), 
• redogöra för skillnaden mellan konventionell, adaptiv och transformativ styrning av social-
ekologiska system (del 1),
• redogöra för beslutsteori under osäkerhet i enkla, verkliga situationer (del 2),
• problematisera rationella val i relation till allmäntillgångarnas tragedi och 
samförvaltningsprocesser (del 3),
• redogöra för grunderna i adaptiva processer konceptuellt; Applicera detta på sociala och 
biologiska fenomen och förstå samverkan mellan lokala adaptiva processer och storskaliga 
strukturer (del 4).
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Kvantitativa frågor:

1. Överlag är jag nöjd med kursen.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 14%

c) 3 1 14%

d) 4 3 42%

e) 5. Instämmer helt 2 28%
  a) b) c) d) e)

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 14%

c) 3 2 28%

d) 4 2 28%

e) 5. Instämmer helt 2 28%
  a) b) c) d) e)

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 2 28%

d) 4 4 57%

e) 5. Instämmer helt 1 14%
  a) b) c) d) e)

4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 14%

c) 3 3 42%

d) 4 2 28%

e) 5. Instämmer helt 1 14%
  a) b) c) d) e)
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Svar på kvalitativa frågor (fritextsvar) visas inte i denna sammanställning
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