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Termin: VT-20

Startvecka: 202004

Slutvecka: 202013

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 44

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Antalet svarande var lågt, och i vissa fall blir svarandeandelen på vissa svarsalternativ nere på enskild
personnivå. Beorende på detta är det svårt att dra mer långtgående erfarenheter av givna svar. Generellt kvarstår
dock sedan tidigare år uppelevelsen av att kursen uppfattas som aningen splittrad, även om till mindre grad än
tidigare. Här ingår kursens examinationsformer. Arbetet med att hantera dessa delar fortgår inför nästa
kurstillfälle.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-04-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö, 15.0 hp (KGGB52)
Kursansvarig: Hans Olof Gottfridsson





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.

Få har tyvärr valt att svara. I flera fall är också spridningen stor i svaren vilket gör analysen svår att göra. Årets kurs
drabbades tyvärr i sent skede av sjukskrivningar i lärarkåren, samtidigt som nya lärare var inne på kursen för första gången.
Utbrottet av Covid19 tvingade också fram ett antal sena ändringar i examinationer. Den osäkerhet som följt med detta och
de snabba förändringar som sent tvingades fram kan förklara den kritik om bemötande och examinationer som vissa
studenter lyft. Många studenter har dock också uttryckt att de trots situationen är nöjda med kursens innehåll och
genomförande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Beronde på det låga antalet svaradande kan inga säkra slutsatser dras av resultatet. De som svarat har också stor
spridning i åsiker. Unika förutsättningar i form av sjukskrivningar och pandemi har också påverkat årets kurs och gjort unik.
Beorende på detta kan inga säkra slutsatser dras utifrån svar för förändringar om kommande kurs.

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


