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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 43

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Behåll alla inspelade föreläsningar och lägg ut dessa för varje kurstillfälle, de som missar ett tillfälle kan då ta
igen det.
Behåll en del av de omskrivna övningarna som gjordes särskilt för distans, och se över de som är skrivna för
campuskursen. Utvärdera vad som blev sämre och vad som blev en tillgång med distansundervisningen, t.ex
behålla
Diskussionerna/tillfälle? Skapa studentgrupprum på Canvas.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-09-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Skissteknik I, 7.5 hp (KBGAT1)
Kursansvarig: Cecilia Parsberg





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.

1/ 14 av 15 svar anser att upplägget varit till stöd i hög grad och de flesta i mycket hög grad. Ett fritextsvar kritiserar
strukturen och Canvas (som är Kaus lärplattform för alla kurser och program). 2/ 10 svarar mycket god och 5 i hög grad-att
de examinerande uppgifterna motsvarar lärandemål för kursen 3/ Halvtidsstudierna verkar ha uppfyllts 4/11 upplevde
professionellt bemötande
Det finns ett par som är kritiska till litteraturen men flertalet uppskattar den mycket.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Sommarkursen 2020 var helt på distans. Frisvaren visar att det upplevdes fungera bra. Följande förändringar kan göras: 
Planera in minst tre dagar mellan undervisningstillfällena i början av kursen om sommarkursen ges på distans (zoom)
sommar 2021. 
Att varje föreläsning var inspelad och att de låg i anslutning till lunchen uppskattades av flera samt övningarna på zoom
men planera in någon mer handledningstid individuellt, samt lite luft på slutet då allmän reflektion kring övningarna kan
luftas.
Planera in en närträff 2 dagar (en övernattning) med 3-4 pass kroki a 2 tim. varva med reflektioner. (Föreläsningarna kan
fortsatt vara inspelade).

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


