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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursplanen kommer att skrivas om till nästa gång kursen ges, vilket kan göra att kunskapsmålen kopplade till
olika examinationer blir tydligare.
Det finns också planer på hur kommunikationen mellan handledare ska förbättras, liksom planer på att införa
moment innehållande handfasta övningar i olika analysmetoder.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kulturgeografi III, 30 hp (KGGC02)
Kursansvarig: Lena Grip





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.

Knappt hälften av studenterna på kursen har besvarat enkäten varför det inte kan dras för stora växlar på de svar som
kommit in. Men av dem som besvarat enkäten har de flesta gett kursen och personer kopplade till kursen ett bra betyg.
I öppna kommentarer efterfrågas bättrre kommunikation mellan handledare och mer likartat förfatande mellan olika
handledare och examinatorer.
Några riktar kritik mot delkurs 1 och 2, framför allt metodkursen där nivån behöver höjas för att inte bli återupprepande från
b-nivå.
Inga studenter har skrivit något om samläsningen med kurs inom turismvetenskap som skedde under delkursen om metod,
men kanske kan kritiken mot metodkusen tolkas in i problematiken som samläsning ger, dvs att nivån på föreläsningarna
anpassas till båda studentgrupperna, och därför kanske inte passar någon riktigt bra?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över metodkursen så att det är en tydlig progression från b-kursen. Ev. inte samköra med turismkursen.
Tydliggöra vad studenterna kan förvänta sig av handledningen och vilka karav de kan och bör ställa på sin handledare. 
Tydliggöra vad som händer på och efter slutseminariet.

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


