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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

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: 2021-02-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Det som studenterna uppfattat lärs ut samstämmer med hur de uppfattat lärandemålen. 
Angående frisvaret ? det har inte varit lätt att ge respons då jag enbart sett deras teckningar avfotograferade
med olika ljus eller att de hålls upp framför skärmen (med olika bra kameror på deras datorer) men jag lät
dem prata kring vad och hur de gjort och det har upplevts som lärorikt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Behåll alla förändringar eftersom kursen går nu på distans även denna termin pga Corona pandemin, det
fungerar bättre och bättre. 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.Att studenterna tillsammans reflekterar över varandras arbeten och att kontinuerligt ge respons på
det de gör.

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


