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UTVÄRDERING AV DANSK-SVENSK HORTONOMUTBILDNING (DSH) 
 
Du är nu färdig med din hortonomutbildning och fakulteten vill gärna ta del av dina 
samlade intryck från studietiden. Enskilda kurser och utbildningsmoment har du 
värderat under utbildningens gång, men den här enkäten avser att vara en värdering av 
hela hortonomutbildningen. Vi vill att du försöker beskriva din uppfattning rörande de 
aspekter på utbildningen i sin helhet, som preciseras nedan. Det finns även plats för 
egna kommentarer efter varje avsnitt och i slutet av enkäten. Tack för att du bidrar till 
att göra hortonomutbildningen bättre. 
 
 
1.   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   
 
1.2 Längden på min studietid kan beskrivas på följande sätt: 
 
a) påbörjade studierna år: ………. 
 
b) antal terminer som du bedrivit heltidsstudier (deltidsstudier omräknade och 

studieuppehåll borträknade): ………… 
 
c) antal terminer av ovanstående (b) som utgörs av studier utomlands: ………… 
 
Kommentarer: __________________________________________________________ 
 
1.3 Mina erfarenheter från trädgårdsbranschen innan jag påbörjade 

hortonomutbildningen var 
 
 obefintliga                       små                       omfattande    
 
Kommentarer: __________________________________________________________ 
 
1.4 Mina erfarenheter av akademiska studier innan jag påbörjade  
 hortonomutbildningen var 
 
 obefintliga                       små                       omfattande    
 
Kommentarer:  
______________________________________________________________________ 



1.5 Jag anser att behörighetskraven för antagning till hortonomprogrammet var  
 
 otillräckliga                       lagom                       alltför höga    
 
Kommentarer:  _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
2.    UTBILDNINGENS MÅL 
 
I de följande avsnitten finns ett antal påståenden om hortonomutbildningen och därmed 
förknippade frågor. Markera din ståndpunkt i förhållande till påståendena genom att 
ringa in den siffra på skalan som bäst stämmer överens med din uppfattning. 
 
Målen för hortonomutbildningen finns angivna i utbildningsplanen för hortonom-
programmet (Stuideordning DSH) (se utdraget i rutan nedan). Hortonomutbildningen 
skall även uppfylla de allmänna mål som gäller för all grundläggande 
högskoleutbildning enligt Högskolelagen. 
 
OBS! Om du anser att målen inte uppnåtts, sätt ett minustecken ( - ) i parentesen för 
det/de delmål (i rutan nedan) som du anser inte har blivit uppfyllda. 
 

1.1 Mål  

Hortonomen ska utifrån naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga 

grunder kunna identifiera, formulera och lösa komplexa problemställningar 

huvudsakligen inom det nordvästeuropeiska området.  

(  )  Hortonomen ska ha kunskap om kulturväxternas biologi  

(  )  Hortonomen ska ha kunskaper om produktion innefattande 

produktionsförutsättningar, odling och förädling av trädgårdsväxter för 

konsumtion och rekreation.  

(  )  Hortonomen ska ha kunskap om produkter, produktutveckling, produkters 

användning och marknadsföring.  

(  )  Hortonomen ska ha kunskap om internationella förhållanden inom sitt område. 

(  ) Hortonomen ska ha kunskap om etiska och miljömässiga problemställningar. 

(  )  Hortonomen ska kunna informera, undervisa och forska inom sitt ämnesområde.  

(  )  Hortonomen ska kritiskt kunna värdera lösningar samt självständigt förmå att 

vidmakthålla och utveckla sin ämnesmässiga kompetens.  
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2.1 Jag anser att jag har uppnått avsedda instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 mål enligt målbeskrivningen i ut- inte alls  helt 

bildningsplanen. 
 

2.2 Jag bedömer att utbildningen har givit mig 
 

a) förmåga att följa kunskapsutveck- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 lingen inom utbildningens område, inte alls  helt 
 
b) förmåga att arbeta självständigt inom instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 utbildningens område, inte alls helt 
 
c) en god bas för forskarutbildning instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 inom utbildningens område. inte alls helt 
 
2.3 Jag anser att kvinnor och män givits instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 samma möjligheter under utbild- inte alls helt 
 ningen. 
 
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. 
 
Kommentarer:  _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
3.   UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE 
 
3.1 Jag anser att kursen Introduction to instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 Horticulture gav mig de kunskaps- och  inte alls  helt 
 referensramar som jag behövde för  
 den fortsatta hortonomutbildningen.   ej deltagit 
 
3.2 Jag anser att de obligatoriska kurserna instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 gav mig relevanta kunskaper och  inte alls  helt 
 färdigheter för den fortsatta hortonom-  
 utbildningen. 
 
Kommentarer:  _________________________________________________________ 
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3.3 Jag anser att de valfria kurserna 
 
a) medförde goda valmöjligheter, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
b) medförde goda fördjupningsmöjlig-  instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 heter. inte alls  helt 
 
3.4 Jag anser att samordningen mellan instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 olika kurser varit god. inte alls  helt 
 
3.5 Jag anser att det inom hortonom- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 utbildningen funnits goda möjligheter inte alls  helt 
 att studera vid andra svenska  
 universitet/högskolor. 
 
3.6 Jag anser att det inom hortonom- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 utbildningen funnits goda möjligheter inte alls  helt 
 att studera utomlands. 
 
Har du gjort två examensarbeten, vill vi att du väger samman dina intryck och 
erfarenheter från bägge dessa arbeten när du svarar på frågorna 3.7 och 3.8. 
 
3.7 Jag anser att jag genom examensarbetet har fått visa min förmåga 
 
a) att tillämpa de kunskaper och färdig- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 heter som jag förvärvat under studie- inte alls  helt 
 tiden,  
 
b) att självständigt behandla en uppgift. instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
3.8 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 samband instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 med mitt examensarbete, inte alls  helt 
 
c) att jag fick en rättvis bedömning av  instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 mitt examensarbete vad gäller dess  inte alls  helt 
 nivå och omfång. 
 
3.9 Jag anser att studietempot vid SLU för lågt     1   2   3   4   5     för högt 
 generellt sett varit:  
 
3.10 Jag anser att förkunskapskraven vid för låga     1   2   3   4   5     för höga 
 SLU generellt sett har varit:  
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3.11 Jag anser att examinationskraven  för låga     1   2   3   4   5     för höga 
 vid SLU generellt sett har varit:  
 
3.12 Jag anser att hortonomutbildningen för kort     1   2   3   4   5     för lång 
 totalt är:  
 
3.13 Jag anser att informationsteknikens  instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 möjligheter har tillvaratagits i inte alls  helt 
 utbildningen vid SLU. 
 
3.14 Jag anser att bibliotekets möjligheter instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 har tillvaratagits i utbildningen vid  inte alls  helt 
 SLU. 
 
3.15 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. 
 
3.16 Jag anser att det under utbildningen funnits goda möjligheter 
 
a) att träna ett tvärvetenskapligt angrepps- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 sätt, inte alls  helt 
 
b) att träna ett kritiskt förhållningssätt, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
c) att träna en problemlösande förmåga, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
d) att lära sig muntlig framställning, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
e) att lära sig skriftlig framställning. instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
3.17 Hur upplevde du fördelningen för mycket  1   2   3   4   5  för mycket 
 mellan praktik och teori?  praktik  teori  
 
Kommentarer:  _________________________________________________________ 
 
3.18 Jag anser att det under utbildningen instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 

funnits goda möjligheter att få insyn  inte alls  helt 
 i trädgårdsnäringens förhållanden. 
 
3.19  Jag anser att jag har haft stor nytta av  instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 

den pedagogiska metoden   inte alls  helt 
 Problembaserat lärande (PBL)  
 under min utbildning. 
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Kommentarer:  _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
4.    ATTITYDER, MILJÖ OCH RESURSER 
 
Frågorna i det gör avsnittet avser förhållandena vid SLU. 
 
4.1 Jag anser att universitetsledningen instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 visat intresse för grundutbildningen. inte alls  helt 
 
4.2 Jag anser att utbildningsadministrationen fungerat bra 
 
a)  då det gäller programmets över- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 gripande förvaltning, inte alls  helt 
 
b) vid de institutioner där jag läst. instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
4.3 Jag anser att lärarna på de kurser jag har gått, generellt sett,  
 
a) har varit engagerade i sina uppgifter, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
b) har varit ämnesmässigt kunniga, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
c) har varit skickliga i att undervisa. instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
4.4 Jag anser att jag generellt sett har blivit väl bemött av 
 
a) de lärare jag haft, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
b) den övriga personal vid SLU som instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 jag varit i kontakt med, inte alls  helt 
 
c) de studenter som jag läst tillsammans instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 med. inte alls  helt 
 
4.5 Jag anser att tillgången på 
 
a) datorer har varit god, instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
 
b) datorprogram har varit tillräcklig. instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
  inte alls  helt 
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4.6 Jag anser att tillgången till biblioteks- instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 resurser har varit god. inte alls  helt 
 
4.7 Jag anser att den studiesociala miljön instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 på Alnarp har varit god. inte alls  helt 
 
4.8 Jag anser att den fysiska studiemiljön instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 på Alnarp har varit god. inte alls  helt 
 
4.9 Jag anser att samarbetet mellan SLU instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 och KVL om Dansk-Svensk inte alls  helt 
 Hortonomutbildning fungerade 
 mycket bra. 
 
4.10 Jag anser att hortonomutbildningen har instämmer  1   2   3   4   5  instämmer 
 varit så bra att jag kan rekommendera inte alls  helt 
 den. 
 
Kommentarer:  _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
5.    AVSLUTNING 
 
Avslutningsvis ber vi dig ta ställning till följande övergripande frågor om din 
hortonomutbildning. Vad tycker du har varit bra respektive mindre bra? Vilka konkreta 
förslag till förändringar föreslår du för att utbildningen om möjligt ska kunna bli bättre? 
 
5.1   Detta tycker jag har varit bra:_______________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
5.2   Detta tycker jag har varit mindre bra: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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5.3   Detta är mina konkreta förslag till förbättringar av hortonomutbildningen:  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du besvarade den här enkäten. Dina svar och kommentarer utgör ett viktigt 
bidrag till vårt arbete med att utveckla utbildningen och förbättra studieklimatet. 
 
Lycka till i yrkeslivet! 
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