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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 4

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-07-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Fältarbete: förberedelser och metoder, 15.0 hp (REGFA2)
Kursansvarig: Pawel Odyniec





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.

Alla studenter som svarade på utvärderingen tyckte att kursens upplägg har i mycket hög utsträckning varit
ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål.

Studenterna uttryckte dessutom att de har under kursens examinerande moment möjlighet att visa i mycket
hög utsträckning att de lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål. 

Utifrån studenternas svar framkommer det att de har under kursens gång i genomsnitt lagt ner mellan 19 och
10 timmar på kursarbete per vecka.

Studenterna svarade att de har under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig
personal som professionellt i mycket hög utsträckning. En student kommenterade att det var "Fantastiskt
kunnig och engagerad lärare ... Utöver själva kursens digra kunskap fick jag även mycket hjälpsam
yrkesrådgivning."

I övriga kommentarer uttryckte en student att det var "Väldigt bra, lärorik och intresseskapande kurs!" En
annan student uttryckte att det var "Engagerad kunnig lärare! Väldigt bra insats!" En annan student tyckte att
det var "Bra pedagogiskt upplägg i delkurs 2, fältarbete" och att den behöver behållas. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

En student uttryckte att en bok i kurslitteraturen kunde ersättas med nyare litteratur som använder ett mer
uppdaterat språk i sin text för att beskriva olika kulturella / etniska grupp.

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


