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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Kursen gavs för första gången HT-20. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-09

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Mat och religion: kulturella perspektiv på ätande, 7.5 hp (REGMAT)
Kursansvarig: Katarina Plank





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.

Kursen blev mycket uppskattad av studenterna, och av utvärderingar som gjordes löpande under kursen samt
efter kursen framgår att upplägget fungerat bra. Här nedan följer studenternas kommentarer till denna
kursutvärderings olika frågor:

Kommentarer till fråga 1:
- Bra balans med läsning och uppgifter. Ibland lite mycket av det senare, men det har istället resulterat i
väldigt god inlärning.
- Oh ja! Magiskt upplägg. Älskar strukturen!
- En kurs som följer lärandemål och väldigt givande 

Kommentarer till fråga 2:
- Genom att delta i diskussioner och uppgifter.
- Ja, svårt att kommentera mer än att jag är mer än nöjd.
- Variation av uppgifterna var väldigt bra, något som gjorde att man tog till sig kursen mer. 

Kommentarer till fråga 3:
- Jag har lagt ner mer tid än jag hade planerat.
- Eftersom att jag läste en Annan kurs parallellt så lade jag ner olika mycket tid beroende på hur veckorna såg
ut. Men det krävdes att man lade ner en hel del tid för att hinna med allt!
- Kursen funger väldigt bra att läsa som extra, men i vissa delar så krävde det mer tid. Men i det stora hela så
la man ner 20 och 29 timmar. 

Kommentarer till fråga 4:
- Kan tänka mig läsa samma kurs med samma föreläsare.
- Alltid gott att ha att göra med Katarina!
- Kursansvarig ska ha högst betyg, när det har varit tuffare tider så har det gått att höra av sig och få stöd.
Dom andra lärare har varit väldigt intresse att lyssna.

Övriga kommentarer:
- Tack för en underbar kurs.
- Fortsätt med detta Katarina, ditt arbete och din struktur är guld värd!

Vad i kursen anser du som angeläget att ändra? Har du förslag om hur?
- Inget. Detta är en universitetskurs, och om det blir klagomål om för många uppgifter, då kanske personen i
fråga ska läsa på Folkuniversitet eller liknande.
- Men testa att köra samma upplägg igen med små, små korrigeringar som att korta ner uppgifterna och ha
något extra seminarium eller två?

Vad anser du har varit bra med kursen och bör behållas?
- Väldigt interaktivt, vilket har gjort det roligt att lära sig om de olika ämnen. Jag tycker även att de flesta
artiklar och material vi har läst har varit väldigt intressant. De bästa föreläsningarna gavs av Katarina.
- Föreläsare från olika institution och expertis.
- Strukturen, Katarinas sätt att föreläsa, upplägget, litteraturen, att ha föreläsning på måndagar (möjligen
annan dag, men tidigt i veckan!).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

-

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


