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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 22

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Vi kommer att se över examinationer, litteratur och litteraturanvändning i kursen. En större tydlighet ska
eftersträvas.
I samband med utvecklingsarbetet kring den nya kursen Bildberättande 2 (KBGAB2), som körs för första gången
nu ivår, vill vi förbättra kopplingarna mellan de båda kurserna. Detta kan gynna även kursen Bildberättande 1.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer, 30 hp (KBGAB1)
Kursansvarig: Barbro Andersson Rothelius





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.

Endast 6 svar har kommit in, vilket inte kan anses tillräckligt för att göra en fullständig analys. Fråga 1 besvarades av 6
studenter medan fråga 2-4 besvarades av endast 5 studenter! 

De som svarat är nöjda eller till viss del nöjda med kursen ("i hög utsträckning" eller "i viss utsträckning") men pekar i sina
frisvar på sådant som behöver förändras i kursupplägget. Se nedan! Bl.a. efterlyser en student högre krav. Någon pekar
också, i frisvar, på att uppgifter och mål bör vara tydligare. Ett frisvar pekar på olikheter i förkunskaper hos studenterna i
kursen, vilket kan ha skapat svårigheter.
De flesta anser att bemötandet hos personalen är professionalitet och mycket tillmötesgående.
Med tanke på det begränsade underlaget är det svårt att dra några egentliga slutsatser men specifika synpunkter som
kommit fram i frisvaren tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Strukturen i kursen utvecklas kontinuerligt och vi ser nu över våra inlämnings- och uppföljningsrutiner när det gäller
moment och uppgifter. 

Vi har också, efter denna kursomgång, reviderat kursplanen så att kursens mål och examinationer är tydligare beskrivna.

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


