
Grunddata från Ladok
Kurskod: KBGAP3

Anmälningskod: 24277

Termin: VT-15

Startvecka: 201504

Slutvecka: 201603

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 75%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
.
Planerade åtgärder
Viktigt att informationen om studieresor förbättras. Frågan om att utveckla momentet om fotografisk bild och
tecknade serier kommer att tas upp på ett ämnesmote i Konst- och bildgestaltning.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-29

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Bildskapande i skola och förskola II, 30 hp (KBGAP3)
Kursansvarig: Barbro Rothelius





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.

Det har varit en liten kurs med få deltagare denna termin. Den har nu körts för andra gången och lite finputs görs
kontinuerligt. Vid en gruppkursvärdering vid sista tillfället framkom många positiva och intressanta synpunkter. Vi gjorde
också en kompletterande individuell enkät via Its där alla sex svarade. Denna visar att studenterna är mycket nöjda med
bredden i kursen och med alla moment! Några förbättringsförslag kom upp när det gäller digital bildhantering och
momentet om bedömning, där studenten föreslår case-baserade övningar. En student lyfter också behovet av ett
genusperspektiv.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursens upplägg förefaller hålla måttet, i stort. Vi kommer ändå att se över alla moment, särskilt foto- och
bedömningsmomentet där vi fått konkreta förslag. När det gäller genusperspektivet så tar en av kursböckerna upp detta
ganska grundligt men eventuellt kan övningar/inlämningsuppgifter tydligare accentuera detta.

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.


