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Studietakt: 50%
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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar föreslogs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-05-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap, 7.5 hp (REGFA1)
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 svarar på enkäten (6/6) tyckte att kursens upplägg har i mycket hög utsträckning varit ett stöd för att nå
det som uttrycks i kursens lärandemål. 

4/6 studenter svarar att de har under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa i mycket hög utsträckning att de
har lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål. 2/6 studenter svarar att de har haft möjlighet att göra det antingen i hög
utsträckning eller i viss utsträckning. 

Deltagarnas svar på fråga 3 visar att 2 studenter har under kursens gång lagt mellan 15 och 19 timmar på kursarbete per
vecka, 2 studenter mellan 10 och 14 timmar, och 2 studenter mindre än 10 timmar. 

Alla deltagare (6/6) svarar att de har under kursens gång upplevt i mycket hög utsträckning bemötandet från kursens lärare
och övrig personal som professionellt. 

Studenternas kommentarer och synpunkter belyser att: 

(1) En student upplevde att det tog mycket tid att leta efter artiklar.
(2) Några studenter uttrycker att de är mycket nöjda med läraren och kursens upplägg.
(3) En student tyckte att föreläsningarna har varit roliga.

Deltagarna föreslår följande ändringar i kursen:

(1) Planera bättre utifrån den tiden som är schemalagd för att inte överskrida den.
(2) En student uttrycker att instruktionerna till inlämningsuppgifter kan vara tydligare.
(3) En student uttrycker att tekniken inte alltid fungerade bra när kursledaren spelade in föreläsningarna till
distansstudenterna.

Deltagarna tyckte att följande var bra och bör behållas:

(1) Kursledaren och hans upplägg.
(2) Mycket bra seminarier och föreläsningar med tydligt upplägg.
(3) Seminariernas upplägg.
(4) Mycket tydligt användande av Canvas. 
(5) Bra förtydligande av lärandemål och uppgifter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursdeltagarna föreslår följande ändringar i kursen:

(1) Planera bättre utifrån den tiden som är schemalagd för att inte överskrida den.
(2) En student uttrycker att instruktionerna till inlämningsuppgifter kan vara tydligare.
(3) En student uttrycker att tekniken inte alltid fungerade bra när kursledaren spelade in föreläsningarna till
distansstudenterna.

Alla tre förslag behöver genomföras för att förbättra studenternas upplevelse av kursen. 

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


