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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-11-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Geografiska informationssystem II, 7.5 hp (NGGB47)
Kursansvarig: Kristina Eresund





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Endast 4 av 20 har svarat. Kursen består att introducerande övningar inför ett omfattande projektarbete som
ska redovisas i en rapport. Examinationen består av gruppkontrakt, responsmöte, muntlig och skriftlig
opponering samt en skriftlig inlämning av en projektrapport.
Kursen är en fortsättningskurs i GIS som förutsätter att studenterna arbetar i grupp för att lösa problem under
hela kursens gång. Vi lärare finns som handledare/stöd under hela kursens gång. Dessa tillfällen finns jämnt
fördelade över hela kursens gång.
Dessa tillfällen utnyttjas relativt dåligt.

Några kommentarer från de studenter som svarat:
- Bra med inledande övningar med tydligt samband till projektarbetet. Bra med grupparbetet, responsmötet
och opponering. Projektarbetet istället för tentamen var en välkommen omväxling mot alla andra kurser (bara
tenta eller både och).
- Bemötandet av lärarna var mycket professionellt och alltid hjälpsam. Tyvärr var en del instruktioner och krav
dock inte samstämmiga och ibland direkt motsägelsefulla..
- Tydliga instruktioner för övningarna underlättade bearbetningen. Hade dock önskat mig vissa repetitioner för
att den nya kunskapen skulle hinna sätta sig innan det gällde att skynda vidare till nästa moment.
- Ge möjlighet till repetition och tid för reflektion, så att de nya kunskaperna hinna sätta sig. Båda lärare borde
delta i introduktionen av projektarbetet så att de blir medveten om vad den andra har gett för instruktioner
och hur kraven är formulerade.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det finns en del motsägelser i det material som ingår i kursen. Detta ska ses över inför nästa kurs.
Inblandade lärare har i några fall inte samma uppfattning om projektarbetets mål.
Båda lärarna bör vara med under de inledande passen.
Eventuellt bör vi lägga in mer tid för repetition och reflektion

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


