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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

I samband med den digitala kursutvärderingen har också en kompletterande anonym enkätundersökning
gjorts av ämnet. I dessa utvärderingar har samtliga av kursens 7 studenter deltagit. I denna digitala
utvärdering har 4 av de 7 studenterna deltagit. I den kompletterande utvärderingen framkommer att
studenterna är mycket nöjda med kursen, med både innehåll, lärare, det egna ansvaret och examinationerna.
I båda utvärderingarna framkommer att vissa perioder upplevs stressigare än andra och att skrivuppgifter på
hösten samt stora projekt på våren är tunga. Kursen uppfattas som bred och att studenterna får med sig
många olika relevanta områden. All dansträning och de konstnärliga projekten som ingår uppskattas av
studenterna och lärarna upplevs förstå de problem och svårigheter som studenterna har. 

Just läsåret 21-22 gick mycket tid och energi åt till studenternas relationella utmaningar i gruppen. Det var
flera konflikter mellan studenterna som på olika sätt påverkade arbetsmiljön för både andra studenter och
lärare. Dessa relationella utmaningar mellan studenterna bedöms inte ha med kursen att göra. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kurstillfälle ses mängden litteratur och skrivuppgifter över för höstterminen för att lätta på
belastningen. Förslag är också att se över vårens projekt och om de går att placera eller utforma på annat vis
för att underlätta belastningen.

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


