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 Datum:  

  

Återkoppling till kursutvärdering vid HSD 
 

  

Kurskod och kursnamn: 

 
HVB1FR 

Kursansvarig och medverkande lärare: 

 

 

Namn,  

Mimmi Larsson, kursansvarig 

Nike Edelholm Svensson, Staffan Guttman, 

Lisa Öhman 

 

 

Studenternas synpunkter presenteras och sammanfattas: 

 

10 studenter av 35 svarade på enkäten. 

 

Olika röster beskriver kursen som över förväntan med röd tråd och med massor av nya 

kunskaper till dem som tyckt att delar varit lite otydliga och röriga. Någon tycker att 

kursen borde vara längre med mer tid för fördjupningar om mer tid för bildundervisning. 

Vissa är nöjda med några av lärarna och deras instruktioner och tydlighet. Bildteorin 

nämns som bra medan någon tyckte litteraturseminarierna var jobbiga att förbereda sig till. 

Fördjupningsuppgiften som examination var uppskattad och vid filmexaminationen tyckte 

några att det var problematiskt att arbeta i grupp och att förberedelser inför den kunde ha 

kommit i förväg. 

Administration och information tycker hälften av de som svarat varit fungerande i mycket 

hög grad medan några i kommentarer nämnt rörighet. Mer tydlighet kring vad som ingår i 

seminarierna om didaktisk reflektion önskas.  

 

Det som nämnt som mest positivt är det praktiska arbetet i kursen som varit roligt och 

inspirerat till samverkan och även inkluderat didaktik. Gemenskapen i gruppen och lärarna 

nämnt också här som det mest positiva. 

 

Litteraturen beskrivs som bra av flera studenter och lagom svår medan någon tycker att all 

litteratur inte var nödvändig. Information om kommande litteratur på seminariet innan ges 

som förslag för att utveckla kursen. 

 

Frånvaron och förseningar bland andra studenter har varit störande för en del och irriterat 

då det är 100% närvaro enligt kursplan. 
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Information som skickats ut på kvällar och som inkluderat helgarbete har varit störande 

för någon. En student tycker att borde vara mer instruktioner och tydlighet kring 

teckningsmomentet. 

 

 

 

 

Medverkande lärares synpunkter presenteras och sammanfattas: 

Antal svarande har varit 10 av 35 deltagande, det vill säga nära en tredjedel respondenter. 

Inte så tokigt när det gäller utskick av enkäter som denna. Naturligtvis blir det svårt att få 

en helt rättvis helhetsbild. Ändå visar resultatet i huvudsak positiv respons på vårt 

didaktiska arbete. Om man utgår från att de som är väldigt nöjda och de som inte alls är 

nöjda finns representerade bland deltagande respondenter bör övriga deltagares 

synpunkter ligga i mellanregistret. Då visar enkäten ett positivt utslag. Mina erfarenheter 

ligger i linje med detta. Alltså tycker jag det i stort har gått bra att arbeta tillsammans med 

studenterna för att utveckla det didaktiska arbetet i ämnet bild. Mitt fokus har varit foto 

och film. Studenternas reflektioner visar också här flera exempel på god och intressant 

respons på vårt gemensamma arbete. Vi lärare fortsätter dock att arbeta hårt med 

obligatoriska närvaron för att möjliggöra utvecklandet av kunskaper i relation till målen. 

Det har ibland varit si och så med uppslutning och engagemang hos vissa av deltagarna. 

 

 

 

Kursansvarigs synpunkter presenteras och sammanfattas: 

Sedan HT18 har vi utvecklat ett tydligt visuellt och skriftligt stöd för arbetet i kursen med 

processportföljen vilket gett ett mycket positivt resultat. Även utvecklad information kring 

de didaktiska reflektions seminarierna där litteratur samt vilka arbeten som det skulle 

reflekteras kring fanns i denna version i kursbeskrivningen. Tyvärr läser inte alla och 

förbereder sig enligt dessa.  

Studenterna denna termin har i stor utsträckning visat att de har mycket goda förkunskaper 

i bild samt arbetat med uppgifter med mycket hög ambitionsnivå. Vi är mycket nöjda med 

det didaktiska arbetet i kursen och den höga nivå vi sett. Sena ankomster och annat fokus 

på seminarierna har därför synts tydligt i en annars så intresserad och engagerad grupp. 

Den lärare som undervisat mest i kursen VT18 samt HT18 arbetade inte i kursen alls i 

denna version och viss kontinuitet och förförståelse för kursinnehållet saknades. Positivt 

har varit att vi fått in en ny lärare som gett oss nya perspektiv och sett på vårt arbete i 

kursen med nya ögon. 
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Förslag till åtgärder:  

Under hösten kommer vi ta bort något moment då vi upplevt en stress i arbetet med flera 

olika uppgifter från en del studenter, det är dock inget som kommit fram här, men 

troligtvis kan det upplevas som mindre rörigt med färre pass där vi fördjupar oss mer i 

dem.  

Läraren som tidigare arbetat i kursen kommer tillbaka och viss stabilitet hoppas vi 

kommer tillbaka utav det.  

Förutom information i kursbeskrivningen kommer vi skicka ut mer information om vad 

som kommer på följande seminarium eller verkstad genom Atena i den mån nya lärare 

kommer in/kommer tillbaka och nya moment introduceras. 

I den mån det är möjligt att lägga ut mer handledningstid kommer vi satsa på det i det 

praktiska gestaltnings arbetet där studenter utan förkunskaper behöver mer stöd. 

 

Tidsplan: 

HT19 

 

 

 


