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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 

 
Ladokkod: 

 
Antal högskolepoäng: 

 
Period (ex P1 2018): 

 
Inom program alt. fristående kurs: 

 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

< ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej> 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
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Forskningsanknytning 

 

Övriga kommentarer 

< t.ex. förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts> 

 

Eventuella förslag till förändringar 

 

 


	Kursens namn: Designmetodik 2: samtidskonst och designmetoder 
	Ladokkod: 51DM20
	Antal högskolepoäng: 7,5 hp
	Period ex P1 2018: P3
	Inom program alt fristående kurs: Modedesign kandidat
	Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen:    6/13 
	 ange hur svarsfrekvens beräknats tex om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej: Studentvärderingen inkluderar ej omregistreringar. 
	Analys av: 
	Studenternas resultat och prestationerRow1: Jag tycker att studenterna presterade bra och höll en högre nivå än tidigare år. Under tidigare år har jag märkt att det finns en tendens till 'post-mittprojektet' känsla hos studenterna. Ett visst mått av utmattning brukar finnas i klassen vilket kan leda till mindre engagemang och förenklade idéer. I år var det endast mindre förändringar från föregående år men jag märkte tydligt att studenterna hade stort intresse och engagemang. Jätte kul! Flera upplevde att de fick leva upp när de fick utforska sitt utryck i flera medium samt att självreflektionen ökade under kursen. Vilket var jättekul för mig att höra.
	Innehåll undervisningsformer och examinationRow1: Studenterna gav ett mycket positivt omdöme om kursen. Generellt var de nöjda med upplägget och tyckte att veckorna hängde väl samman. Studenterna utryckte att det var bra blandning mellan handledning i gupp och individuellt samt att de under ’ways of seeing’ när de hade individuell handledning var två undervisande lärare med olika perspektiv. Redovisningsformerna lyftes som positiva då studenterna under två av projekten inte själva fick ’presentera’ utan presentationerna byggde på hur deras klasskamrater tolkade och såg på deras arbeten. De utryckte att de fick en större förståelse för både svårigheter med enbart 'visuell' kommunikation, hur styrande en titel kan vara och för hur olika referensramar hos betraktaren påverkas hur arbeten läses in.De flesta uppskattade reflektions uppgiften i slutet av kursen gav en möjlighet att fördjupa sina lärdomar. Studenterna lyfte arbetet med film som extra positivt och lärorikt. Samt arbetet med metoder som gav en djup självreflektion och ett avdramatiserande av  begreppet metodik. 
	ForskningsanknytningRow1: Studenterna utryckte genom utvärderingen att de fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 
	Övriga kommentarer: 
	 tex förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts: 
	Eventuella förslag till förändringarRow1: Eftersom kursvärderingen gav ett väldigt positivt omdöme om kursen kände jag i första hand att jag vill jobba med utveckling men behålla kärnan och essensen. Jag vilja förädla följande:- Ha en ordentlig utställning av studenternas arbeten. Så de kan få jobba koncentrerat med kurrering och att bygga rum. Kanske kan Textilmuseet eller konstmuseet vara intresserade av att låta studenterna ställa ut. Detta ska undersökas! Dock vill jag inte att det ska lägga ett lager av prestation på studenterna så jag ska fundera på hur det kan undvikas.- Jag skulle vilja att även om veckan kring metodik inte var resultat fokuserad skulle komma till ett intressant resultat. Jag ska fundera på hur det kan flätas samman. 


