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Kurskod: KGGA71

Anmälningskod: 36518

Termin: VT-20

Startvecka: 202024

Slutvecka: 202033

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
"Kursen form och innehåll fungerar väl. Viss översyn av litteratur skall göras inför nästa kurstillfälle."

viss uppdatering av litteraturlistan har genomförts inför årets kurs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-09-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

Upplägget med att ge en bred översiktlig introduktion till skogsfinnarnas kultur och historia med fokus på Finnskogen har
upplevts mycket positivt. Corona situationen gjorde att kursen genomfördes genom zoom, och fältkursen kunde efter
säkerhetsanalys och anpassning genomföras i Mattila i en utomhusversion som fungerade väl. Kursens tidsmässiga
koncentration till fältveckan i Mattila har också denna gång varit lyckad, där de goda förutsättningarna att genomföra
undervisning i fält har lyfts fram som mycket positiva. Denna gång fick dock några mera interaktiva gruppmoment strykas,
och några externa nordiska föreläsare kunde inte vara med, men ersattes delvis genom zoom. Kursens innehåll liksom
litteraturen har motsvarat kursens syfte och mål i mycket stor utsträckning. Examinationen har i mycket hög till hög
utsträckning motsvarat kursens syfte och mål. Arbetsinsatsen har varit något varierad, men sammantaget på en rimlig nivå.
Kursen har upplevts hålla mycket hög kvalité av majoriteten av studenter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen form och innehåll fungerar i huvudsak väl. Introduktion till zoom behöver tänkas över om kursen skall göras på
distans igen. Viss översyn av litteratur skall göras inför nästa kurstillfälle, och vissa moment (t.ex. vardagsliv, familj och
kvinnoperspektiv) skall förtydligas.

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


