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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

SVGBH1

Anmälningskod: 37931
Termin:

HT-21

Startvecka:

202135

Slutvecka:

202222

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

5

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-E-n reviderad kursplan har implementerats, vilket kommer medför viss ändring av fokus och
omarbetning av vissa moment i enskilda delkurser. Vi har arbetat vidare med distansundervisning
som koncept och form då vi åtminstone med undervisning och seminarier via Zoom, men också på
camus pga pandemin.

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.
Tyvärr en låg svarsfrekvens då endast en femtedel av de registrerade har besvarat utvärderingen. Trots det
finns det några mönster värda att lyfta fram. Merparten av studenterna anser att kursens upplägg i mycket
hög eller hög utsträckning har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål, vilket är
positivt. Flertalet menar också att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att jag lärt
mig det som uttrycks i kursens lärandemål i hög utsträckning. Bemötande från personal är också något som
fått bra respons. Däremot finns det några kommentarer om att den sista delkursens examination varit något
omfattande och kunde ha delats upp i två delar istället.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förhoppningsvis är pandemin över och att kursen i sin helhet nu kan anordnas som campuskurs fr.o.m. HT-22,
vilket underlättar flera utförande av flera kursmoment. Delvis nya lärare på olika delkurser samtidigt som en
ny reviderad kursplan har införts gör att arbetet med att utveckla och forma kursens innehåll och format
fortsätter under kommande läsår.

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

