
Kursrapport (mall)  
 
 

Kursens namn:   Bild tillval 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

 30 hp  4,5 hp 
Ladok-kod:  11gf31; C46B30 
Antal registrerade studenter:  25 
Program/fristående:    
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

 Antagna ht-2016 

Kursansvarig:   Marie Fahlén 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

  

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

 Skriftlig och muntlig  95% (enstaka studenter var 
sjuka) 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenter uttrycker såväl i den skriftliga som i den muntliga 
kursvärderingen att de är mycket nöjda med kursens innehåll. 
Flera studenter uttrycker också att de har utvecklats i 
bildämnet i högre grad än de trodde att de skulle göra vid 
kursstart. Det visar på en hög nivå av måluppfyllelse från 
studentens perspektiv. De uttrycker samtidigt att de ser sina 
brister och att de måste fortsätta att arbeta praktiskt med 
bildpraktiker efter kursens slut, liksom att de måste fortsätta 
utveckla den didaktiska reflektionen i bildämnet. 
Lärarlaget bedömer i sin kursvärdering, vilket skett muntligt, 
att kursen fungerat bra utifrån de förutsättningar som finns 
(dvs att flertalet studenter inte aktivt väljer bildämnet och att 
flera av dem har stora brister i förkunskaper). 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

 Mittutvärdering skedde muntligt av kursansvarig. Studenterna 
uttryckte här att de var positiva till kursens upplägg. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Det fanns ett par kommentarer som framkom vid 
kursvärderingen i januari som jag vill ta med mig inför nästa 
kurs. Jag kommer att göra tryck med naturmaterial, istället för 
linoleumtryck. Detta då denna teknik är svår att utföra med de 
yngre åldrarna i skolan. Likaså vill jag lägga in att studenterna 
har med sig ett skriftligt underlag att visa upp för läraren vid 
seminarier, detta för att säkerställa att alla studenter har 
förberett sig inför seminarierna. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  

Se ovan. 
Ang. litteratur har jag i samråd med lärarlaget bytt ut en 
kursbok i bilddidaktik mot en ny kursbok i ämnet från 2017, 



- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Kursansvarig har också lagt in ett par nya artiklar på engelska 
och en artikel på svenska om IKT, och tagit bort en engelsk 
artikel. Vidare ska studenterna nu besöka sin VFU-plats och 
observera en bildlektion, innan de går ut på VFU. 

Övrigt   
 


