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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

KVGAKM

Anmälningskod: 33349
Termin:

HT-19

Startvecka:

201935

Slutvecka:

201939

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Möjligen lägga projektuppgiften lite tidigare i kursen och den teoretiska analysen med en annan deadline än den
praktiska.

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.
Svårt att få en helhetsbild när endast en student svarat på enkäten. Studenterna fick däremot möjlighet att lämna anonyma
lappar med feedback vid sista föreläsningen. Sammanfattat inkom följande:
- Bra kurs
- Intressant med mycket bildexempel
- Bra kurs
- Nästa gång jobba med ett teaterprojekt som ligger längre fram i tiden
- Överlag väldigt nöjd
- Ev. någon extra föreläsning
- Kursen i sin helhet är väldigt bra och intressant
- Hade gärna sett ett mer kritiskt perspektiv
- Tycker att föreläsningarna var bra och smart att ha med repetition om man har glömt något eller har frågor

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
- Projektarbetet låg något tidigare denna gång vilket verkar ha fungerat bra då ingen information som motsäger detta
inkommit.
- Den student som besvarat enkäten tycker att uppgifterna var otydliga. De har varit formulerade på samma sätt som
tidigare år då ingen information om otydlighet redovisats. Uppgifterna kan ändå ses över för att ev. förtydliga ytterligare.
- Projektarbetet skulle kunna inkludera en teateruppsättning som ligger längre fram i tiden
- Se över om det kritiskas perspektivet kan framhävas mer i samband med föreläsningarna
- Se över som någon ytterligare föreläsning kan bidra med ytterligare relevant kunskap

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

