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14

Antal svar
6

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_BL5005_HT20.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Med anledning av Corona genomfördes kursen med många förändringar - samtliga moment 
förutom fältkurser, redovisningar och tentamen genomfördes via Zoom. Även fältkurserna 
genomfördes efter de riktlinjer som BIG utfärdade för fältkurser, vilket innebar ett förändrat 
upplägg med avseende på boende och transporter. Fältkursen på Tovetorp var sig mer lik från 
tidigare år, bortsett från enskilda rum och begränsat antal studenter i samma bil.

Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Intressant. Bra föreläsningar och föreläsare. Bra att fältkurserna gick att genomföra, trots 
rådande situation. Speciellt uppskattat med första resan till fjällen. Bra med litteraturseminarier 
innan tentan.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/b40b8dc3-1575-4915-9aa7-61b44b76f2ee?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Mer praktisk information (samt mer detaljerad packningslista) innan fältresan till fjällen. Mer 
statistikundervisning och schemalagd planering innan första fältkursen. För kort tid till 
Helagsprojektet och för lång vistelse på Tovetorp. Intensivt schema efter och mellan 
fältkurserna med föreläsning dagen efter hemkomst.
Bättre mikrofoner för vissa föreläsare.
Deadline för inlämning av uppgifter tidigare under kursen.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Kursen präglades till stor del av den rådande coronasituationen, men jag upplever ändå att det 
överlag fungerade bra med att i huvudsak genomföra kursen på distans. De flesta studenterna 
tog till sig av det som förmedlades, men man märkte att vissa nog hade uppskattat mer fysisk 
undervisning. Speciellt planering och förberedelser inför fältkurserna anser jag blev extra 
utmanande när studenterna inte var på plats.
Genomförandet av fältkurserna gick bra och utan några sjukdomsfall. Vi följde de riktlinjer kring 
fältkurser som utfärdats av BIG i slutet av augusti. Önskvärt hade varit att dessa riktlinjer 
kommit tidigare så att vi kunnat kommunicera detta med Helagsstationen. Vi upplevde även att 
vissa riktlinjer inte tog hänsyn till andra utmaningar, t ex många bilar och få chaufförer och lång 
resa, eller praktiska utmaningar med att tälta (pga begränsat antal studenter per rum). Men 
trots att det var mycket praktiska utmaningar gick det bra att genomföra fältmomentet och 
många studenter verkar har uppskattat den delen av kursen.
Gällande de schematekniska kommentarerna så är jag medveten om att det inte är idealt att 
fältkurserna ligger så nära varandra, men vi valde att anpassa första fjällkursen till en period då 
det skulle vara så få personer som möjligt på stationen. Kommentaren gällande längden på 
Tovetorpsvistelsen är lite överraskande (och inget vi hört från tidigare kurser) eftersom 
vistelsen var 2 dygn kortare jämfört med tidigare kurser.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Trots flera praktiska utmaningar så var studenterna flexibla och verkade generellt sett ta till sig 
väl av undervisningen, vilket också återspeglar sig i deras resultat och slutbetyg.

Övriga kommentarer

Den sista studenten som inte fanns med i betygsrapporten är nu examinerad och godkänd på 
kursen.
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