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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
De allra flesta moment uppskattas. Även denna gång omnämns croquis-skissandet som extra värdefullt.
Litteraturen brukar alltid diskuteras, dess relevans och tillgänglighet, så även denna gång. De positiva
omdömena om litteraturen överväger.
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förslaget från förra kursanalysen om ett litteraturseminarium kommer att prövas vid nästa kursomgång. Vi
kommer också att lägga till ytterligare en bok om skissande för att stimulera till eget skissarbete mellan träffarna.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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 7 av 20 registrerade studenter har svarat och utfallet får ses i ljuset av detta.
Kursvärderingen visar övervägande positiva omdömen kring innehåll, genomförande och bemötande. I frisvaren ges
exempel på särskilt lyckade moment.

Däremot efterlyses i något fall lite mer styrning och hårdare krav. Detta är nuvarande kursledning och undervisande lärare
medveten om och kursen har redan nu, under innevarande kursomgång, fått en fastare struktur. Se nedan!

Synpunkter på litteraturen finns med även i denna omgång och även här har vi påbörjat en omstrukturering.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Nuvarande kurs har en tydligare struktur och tydligare mellanliggande uppgifter. Litteraturen ska behandlas i
seminarieform som en förberedelse för den slutliga examinationsuppgiften.

Den nya kursboken (Dodson) har uppskattats och kommer i nuvarande och kommande kursomgångar att användas mer
aktivt i de uppgifter som ligger utlagda mellan kurstillfällena.

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


