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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vid förra kurstillfället var jag inte kursledare och jag har inte tillgång till dokumentet.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Tyvärr blev årets studentantal i denna kurs mindre än i tidigare kursomgångar.
Undervisande lärare i kursen bidrar med synpunkter som presenteras här i något förkortad version:
De deltagare vi har haft på kursen har varit mycket positiva. De har insisterat på att träffas i närträffar trots att de varit få.
Läraren har fått en intressant synpunkt av en av de studerande i pågående introduktionskurs angående vår inriktning på
höstkurserna som behandlar natur och stad. Hans reflektion var att det kändes för specifikt och att det därför inte var
intressant för honom. De som väljer ämnet som egentligen inte är speciellt smalt men kan förefalla smalt är däremot nöjda.
Litteraturen på delkurs fyra är väl möjligtvis det som några av deltagarna haft något att invända mot. Någon eller några har
uttryckt att den inte känns riktigt relevant. Samt att man vill ha mer och annan litteratur som berör staden.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kurserna KBGAF4 och KBGAF 5 kommer inte att ges under hösten. Detta för att hela kursupplägget för Fotografins filosofi
ska utvecklas inför 2017. Det finns många positiva faktorer att bygga vidare på men också flera möjliga utvecklingsvägar.
Under våren förs diskussioner om detta i lärarlaget. Studietakt och antalet närträffar är viktiga faktorer att reflektera kring vid
sidan av innehållet.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.
2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

