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Sammanfattning 

Kursens mål uppfattades som ganska relevant till mycket relevant. De flesta studenter som deltagit i 
utvärderingen ansåg att de nått målen i ganska stor utsträckning till mycket stor utsträckning. 
Innehåll stämde bra överens med kursplan liksom examinationsuppgifterna. 

Överlag var studenterna väldigt nöjda med undervisningsformerna. 

Kurslitteraturen fick överlag lite sämre bedömning 

 

Förslag till åtgärder och vidareutveckling 

Denna kurs behöver omarbetas lite till för att fokusera mer på den filmade inriktningen, då filmade 
produktioner och reportage blir allt mer förekommande i webb miljö. Vi skall även göra en översyn 
av litteraturen och undersöka om vissa delar inte kan ersättas av mer relevant litteratur. 

  

 

Inlämningsuppgifter 

Examinationsuppgifter bestod av inlämningsuppgifter, varav den första behandlade användandet av 
Adobe After Effect animationsverktyg för att skapa en text animation. 

Den andra var att skapa en reklamfilm utifrån uppdrag med tillhörande rapport. Filmen skall 
publiceras på en webb sida. Projekt arbetet presenteras på ett tillhörande och avslutande seminarie. 

Resultat av inlämningsuppgifter 

Inlämningsuppgift 1, Text Animering  1,5 hp poäng 

G:18 av 23 studenter  

 
Inlämningsuppgift 2, Reklamfilm, Projektarbete, 6 hp 
13 av 23 har lämnat in slutuppgiften 

G: 6 av 16 studenter och VG: 7 av 16 studenter  

 

 



 
 

Kursutvärdering – Daniel Birgersson 

Resultatmässigt är jag nöjd, 13 studenter av 23 är godkända på kursen. Studenterna har lärt sig de 
grundläggande verktyg som krävs för att skapa rörliga och filmade mediaproduktioner på webben 
med hjälp av Adobe Premiere och After Effects. Planeringsmässigt har det fungerat bra och upplägg 
med video föreläsning och distansundervisning. 

 

Kursvärderings resultat : 3 av 23 studenter har svarat 

 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 

Hela utbildningens mål beskrivs som följande i utbildningsplanen: [utdrag mål] 

Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? Obs! att utbildningens mål gäller för 
hela programmet, inte för varje enskild kurs. 

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket irrelevant 

0 0% Ganska irrelevant 

2 66,7% Ganska relevant 

1 33,3% Mycket relevant 

 
3 har svarat av 23 (13%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

Kursens mål beskrivs som följande i kursplanen: [utdrag mål] 



I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

2 66,7% Ganska stor utsträckning 

1 33,3% Mycket stor utsträckning 

 
3 har svarat av 23 (13%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

5. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt 
lärande? 

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

1 33,3% Ganska stor utsträckning 

2 66,7% Mycket stor utsträckning 

 
3 har svarat av 23 (13%) 
Max antal val: 1 



 
Kommentar: 

7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

 

antal fördelning alternativ 

1 33,3% Mycket liten utsträckning 

2 66,7% Ganska liten utsträckning 

0 0% Ganska stor utsträckning 

0 0% Mycket stor utsträckning 

 
3 har svarat av 23 (13%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

8. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför 
inte? 

2 har svarat av 23 (8%) 
 
Kommentar:  
 
-Man lärde sig tekniken genom att noggrant följa de muntliga föreläsningarna som var väldigt 
pedagogiska (särskilt Daniel Birgerssons) 
-Research boken kändes inte så relevant, och för övrigt riktigt svårläst.  
Effektiv visuell kommunikation är bra som vanligt. 

12. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med 
kursens mål? 

Kursen har examinerats genom [examinationsformer]. I vilken utsträckning tycker du att examinationen 
har stämt överens med kursens mål? 



 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

1 33,3% Ganska stor utsträckning 

2 66,7% Mycket stor utsträckning 

 
3 har svarat av 23 (13%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar: 

14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de 
professionella fält utbildningen förbereder för? 

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

2 66,7% Ganska stor utsträckning 

1 33,3% Mycket stor utsträckning 

 
3 har svarat av 23 (13%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar: 
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