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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det föreligger inget behov av att ändra grundstrukturen i kursen utifrån ovanstående resultat, som är övervägande
positivt. Däremot har den första, grundläggande delen av kursen omarbetats för att de inledande momenten och
övningarna ska fångas upp och examineras. Detta kan ge en större tyngd åt dessa moment och kanske också
leder till en något utökad arbetsinsats och därav ett fördjupat lärande
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Skissteknik I, 7.5 hp (KBGAT1)
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 8 studenter har svarat på kursvärderingen men resultatet ger ändå en fingervisning. Även ett av frisvaren stödjer
oss i våra tankar kring en utvecklad struktur där även de inledande momenten följs upp noggrannare, vilket tyvärr inte kom
att genomföras denna omgång. Se föregående analys! Att reflektera tillsammans på lektionstid (både kring teter och
bildarbete) är ett behov,enligt denna student. Den begränsade lektionstiden begränsar tyvärr dessa möjligheter något.
Lärarnas professionalitet är enligt svaren tillräcklig.
Även denna gång ser vi att flera studenter lägger ner ganska lite tid på de olika momenten. Av 8 svarande lägger 5 ner
mindre tid än 5 timmar i veckan. Det viktiga skissarbetet mellan kurstillfällena uteblir alltså till stor del.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kursomgång (vt-18) sjösätts den utvecklade struktur som föreslogs i föregående analys. Ytterligare en
reflektionsuppgift, som fördjupar den första delen av kursen, har nu lagts till. Detta kan i viss mån också gynna behovet av
att reflektera kring varandras texter och arbeten.

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


