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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förslag: Kursen har hittat en bra form som fungerar väl. Önskemål från deltagarna om att utöka fältveckan från
fyra till fem dagar finns, och förutsättningarna för detta skall undersökas. Detta har gjorts, och det visar att detta är
svårt att göra inom en begränsad kursbudget. Sammantaget bedömdes kursen ha ett fungerande koncept med
fältvecka, introduktion och uppföljande seminarium.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-10-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid, 7.5 hp (KGGA71)
Kursansvarig: Gabriel Bladh





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.

Kursutvärderingen visar liksom tidigare att upplägget med att ge en bred översiktlig introduktion till skogsfinnarnas kultur
och historia med fokus på Finnskogen har upplevts mycket positivt. Kursens tidsmässiga koncentration till fältveckan i
Mattila fungerar väl. Platsen för fältveckan ger också goda förutsättningar för att varva praktik och fältstudier på ett fruktbart
sätt. Kursledning, lärare och administration får mycket goda omdömen. Examinationsformerna upplevs som relevanta i
mycket hög eller hög utsträckning. Ett hinder för kursen är avhopp samt de långa ledtider som reservantagningen på
sommarkurserna verkar ha. Ett antal av deltagarna har upplevt tekniska problem för åtkomst av kurssidor osv.
Önskemål från kursdeltagare är att genomföra en fortsättningskurs som steg II, vilket vi tar med oss för framtiden.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen har hittat en form som fungerar mycket väl, med fältkursen som kursens fokus. Kursprogram och litteratur får positiva
omdömen, men viss mindre översyn av kurslitteratur bör genomföras till nästa kurstillfälle.

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


