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Svarsfrekvens obligatorisk kursvärdering
25%

Antal registrerade studenter
69

Andel godkända studenter vid kursens slutdatum
69

Metoder för studentinflytande (utöver avslutande obligatorisk kursvärdering)
Mail under kursens gång, inlämningsuppgift med återkoppling på kursens innehåll.

Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
Samtliga tillfällen genomfördes denna gång via ZOOM (pga pandemin) förra året blev några tillfällen ersatta
med enbart handouts.

Kursens genomförande och resultat
Kortfattad sammanfattning av studenternas svar i kursvärderingen/-enkäten
Överlag positiva kommentarer i utvärderingen. Önskemål om mer interaktion då det lätt kan bli tråkigt med
bara föreläsningar via ZOOM. Synpunkter på att vissa moment borde kommit tidigare i utbildningen

Kursansvarigs egna reflektioner om styrkor och svagheter
Styrkor: En kurs som ger studenterna många verktyg för sin framtida yrkesutövning.
Svagheter: Önskvärt med mer interaktiva föreläsningar men det kan vara svårt då kunskapen om att använda ZOOM är begränsat bland dom externa aktörerna. Vissa inslag skulle behöva ligga tidigare i utbildningen, kanske kan åtgärdas i den nya utbildningsplanen

Återrapportera kursuppdraget.
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Specifika områden för 2021:
- Utveckla digitala lärandeaktiviteter och examinationer
Ta upp studenternas önskemål om mer interaktiva föreläsningar och hur detta ska kunna användas om
det är via ZOOM eller på plats.

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om hållbar utveckling
Inte riktigt aktuellt i denna kurs

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om professionellt förhållningssätt och livslångt lärande
Kursen innehåller redan mycket av detta

-

Planera för och implementera formativa examinationer
Inte aktuellt i denna kurs

Kursansvarigs förslag till förändringar
Justera detaljschemat för att så långt det går uppfylla önskemålen om att vissa inslag ska ligga tidigt på terminen
Få till mer övningar inte bara föreläsningar
Uppdatera kursplan

Aktivitetsplan för kursutveckling
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