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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- Genomgångar vid dataövningarna ska uppdelas i mindre genomgångar så att det blir lättare att genomföra för
studenterna.
- Mindre övningsgrupper.

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.
Studenternas synpunkter:
- Kursen varit bra och väldigt lärorik med många moment.
- Kursen var väldigt innehållsrik, nästan tillräckligt med innehåll för en längre kurs på typ 15 poäng.
- Bra med random gruppindelning.
- Roliga fältövningar!
- Mer tillgänglighet av lärare bör finnas vid mätningar då man kan bli stående utan hjälp.
*** Lärarens kommentar: Inför varje mätövning gick vi genom hur mätningen ska genomföras och lärare fanns tillgänglig vid
alla mätövningar. Ute i fält när mätningar genomförs dyker ibland många frågor upp vars svar redan gåtts igenom inför
mätuppgiften. Det är därför viktigt att vara koncentrerad och noga följa genomgång inför mätning då varje fråga ute i fält tar
längre tid att besvara.
- Det har varit lite för många inlämningar. Inlämningar som har varit övningar inför det praktiska provet exempelvis.
*** Lärarens kommentar: Inlämningsuppgifter är en viktig del av kursen för att få de kunskaper som behövs inför projektet.
Baserat på tidigare erfarenheter klarar studenter projektet bättre efter genomförda inlämningsuppgifter. Övning ger
färdighet.
- Ha gärna fler föreläsningar angående momenten i de fall det inte finns mer litteratur att tillgå, då i princip ingen har gjort
varken polygontåg, detaljmätning, planlaser eller utsättning förut.
*** Lärarens kommentar: För att få läsa Tillämpad geodesi finns behörighetskravet att studenten tidigare har läst kursen
Geodesi eller Grundläggande geodetisk mätningsteknik, dessa kurser behandlar just polygontåg, detaljmätning, utsättning
och avvägning (avvägning handlar om samma princip som planlaser). För att hinna med alla moment i Tillämpad geodesi
kan inga repetitioner av tidigare kurser hållas, studenten måste i så fall gå igenom sina anteckningar och kurslitteratur från
tidigare kurser på egen hand.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Ett extra meddelande kan skickas till studenterna innan kursstart om vikten av att noga följa genomgångar samt att innan
kursstart gå igenom sina anteckningar och kurslitteratur från kurs som är behörighetskrav.

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

