
4/5/2018 Enkätdelning

https://pingpong.hb.se/courseId/20917/coursePollSharePrint.do?pollId=12004070&pagebreak=false 1/9

Enkät
Aktivitet
Status
Datum
Besvarad av

Enkätresultat
Kursvärdering Information through Image and Text
31KIN1, 31FIB1 V17-1 Information through Image and Text 1, 7,5 hp NGWEK15h
öppen
2018-04-05 19:56
3(35) (8%)

Analys

The course was given in the usual tempo without any disturbances. The great majority of students have finished the course with
grade G. Further comments regarding specific questions from the survey are below. Unfortunately only 3 of 35 students have
replied to the survey.

  
Jan Buse & Jasmina Maric

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.

Alternativ Mycket irrelevant Ganska irrelevant Ganska relevant Mycket relevant
Fördelning 0% 0% 33,3% 66,7%
Antal 0 0 1 2

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1
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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?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 0% 66,7% 33,3%
Antal 0 0 2 1

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment?

Undervisningen har bedrivits i form av [undervisningsformer].

I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 33,3% 0% 66,7%
Antal 0 1 0 2
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3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

4. Om du inte har varit närvarande i någon större utsträckning, varför inte?

Fritextsvar:

kollade på föreläsningarna hemma

1 av 35 har svarat (2%)

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

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3%
Antal 0 1 1 1

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

6. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, varför inte?

Fritextsvar:

Hela upplägget Marie körde på var så ohjälpsamt. Först skulle vi se på föreläsningen hemifrån för att sen komma på ett frivilligt
seminarium (som ingen kommer på pga låter onödigt) där Marie körde SAMMA föreläsning som vi redan sett på. Marie tog även
upp vissa saker som inte fanns i kurslitteraturen, såsom visuell retorik, vilket gjorde att föreläsningarna gav en bild men
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uppgifterna krävde andra. Det kändes även som att hon inte visste någonting om vad vi lärt oss tidigare i programmet och
fokuserade på att diskutera målgruppsanpassad design istället för att grundligt gå igenom semiotik, visuell retorik osv som faktiskt
var svåra att läsa om i böckerna.

  
Jan hade ungefär samma material i sin powerpoint under första föreläsning som i tidigare formgivningskurser vilket kändes
ouppdaterad. Det var tråkigt pga han brukar känner inspirerande.

  
Seminariet vi hade i grupp var bra men däremot borde informationsgrafiken om hur man applicerar rouge bytas till något mer
avancerat så att man har något mer att arbeta med, mer likt de andra som fanns.

1 av 35 har svarat (2%)

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

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 0% 66,7% 33,3%
Antal 0 0 2 1

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

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

 

Fritextsvar:

Böckerna var väldigt svåra och pratade mycket runt om de begrepp som tagits upp flitigt under Maries föreläsningar. Dessutom
kändes det väldigt orättvist och ovärt att ha köpt Crow-boken på Adlibris (som tydligen skulle vara så himla svår att få tag på) när
det fanns en annan, mer förståelig bok i form av Batemans.

1 av 35 har svarat (2%)
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9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen?

[detta är för en helfartskurs – för distanskurs, ändra skalan till 0-10, 11-20, 21-30, mer än 30]

Alternativ Upp till 20
timmar/vecka

Mellan 21 och
30
timmar/vecka

Mellan 31 och
40
timmar/vecka

Mellan 41 och
50
timmar/vecka

Mer än 50
timmar/vecka

Fördelning 0% 33,3% 0% 66,7% 0%
Antal 0 1 0 2 0

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

10. Om du har lagt ner färre än 31 timmar, varför?

Fritextsvar:

Grupparbetet tog bara 3h att göra, den individuella uppgiften tog max 3 dagar och projektarbetet gjorde jag ihop med en till person
vilket drog ner på arbetstiden också.

1 av 35 har svarat (2%)

11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de [antal] veckor som kursen
pågick?
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Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3%
Antal 0 1 1 1

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

De två första uppgifterna, semenariet och den skriftliga analysen kunde ha ett tidigare inlämningsdatum. Nu har den skriftliga
analysen ett deadline som är rätt nära projektarbetets. Jag började arbeta tidigt med de två uppgifterna för att få mer tid till
projektarbetet så gick bra för mig. Många började dock lite sent med projektarbetet eftersom det var så snart efter den skriftliga
analysen.

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?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 0% 100% 0%
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Antal 0 0 3 0

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

13. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför?

Fritextsvar:

Känner inte att jag kan tillräckligt mycket om bildretorik, visuell kommunikation osv eftersom böckerna var väldigt oinspirerande
och svåra och föreläsningarna inte gav mycket.

1 av 35 har svarat (2%)

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

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 0% 66,7% 33,3%
Antal 0 0 2 1

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens
ämnesområden?
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Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 0% 33,3% 66,7%
Antal 0 0 1 2

3 av 35 har svarat (8%)
 Max antal val: 1

16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen?

 

 

==============================================

Tack för din hjälp!

Kursutvärderingens resultat kommer att sammanfattas och kommenteras i en kursrapport som publiceras i kursens aktivitet i
PING PONG och på webben (BHS/Student/Kursrapporter/-utvärderingar) senast två månader efter avslutad kurs.

Fritextsvar:

Jag saknade en föreläsning om hur en bra informationsgrafik skapas, vilka olika typer det finns, vad en ska tänka på osv när det
stora projektarbetet handlade om just det.

  
Upplevde tyvärr hela kursen som väldigt rörig. Schemat stämde inte, det låg inte ute i mobilversionen i Kronox heller.
Uppgiftsbeskrivningarna var var otydliga och gav dubbla budskap om man fick jobba ihop/skulle arbeta individuellt under kursens
gång. Att det inte ens var kollat om någon Erasmus-student registrerat sig kändes också störande eftersom det var den enda
anledningen kursen skulle vara på engelska.

  
Jan är en av de bästa lärarna vi haft under tidigare kurser och jag hade önskat en starkare föreläsning från honom och gärna att
han hållt i en om skapandet av informationsgrafiker.

  
Seminariet vi hade till projektarbetet vill jag hylla, det var första gången jag upplevt konstruktiv kritik under hela programmet. Det
var väldigt givande att uppmuntras till att ge både "ris" och ros. I övrigt tycker jag att kursen kunde varit intressant men kändes trist
att den var så ostrukturerad bara.

1 av 35 har svarat (2%)
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Enkät
Aktivitet
Status
Datum
Besvarad av

Enkätresultat
Kursvärdering Information through Image and Text
31EIN1 V17-1 Information through Image and Text 1, distance course, 7,5 hp NGWDK15h
öppen
2018-04-05 20:02
7(33) (21%)

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.

Alternativ Mycket irrelevant Ganska irrelevant Ganska relevant Mycket relevant
Fördelning 0% 14,3% 42,9% 42,9%
Antal 0 1 3 3

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

P.g.a brist på struktur i kursen känns den inte relevant.

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?
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Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 14,3% 0% 42,9% 42,9%
Antal 1 0 3 3

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment?

Undervisningen har bedrivits i form av [undervisningsformer].

I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 0% 42,9% 57,1%
Antal 0 0 3 4

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1
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4. Om du inte har varit närvarande i någon större utsträckning, varför inte?

Fritextsvar:

0 av 33 har svarat (0%)

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

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 14,3% 85,7% 0%
Antal 0 1 6 0

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

Otydlig stru

6. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, varför inte?

Fritextsvar:

Den ena på engelska, andra på svenska skapar stor förvirring, svårt att se sammanhang.

1 av 33 har svarat (3%)
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7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 57,1% 28,6% 14,3%
Antal 0 4 2 1

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

En del av litteraturen var mer förvirrande än givande, det finns ju bra litteratur inom t.ex. semiotik, varför inte använda dessa?

Kurslitteraturen har varit till hjälp, men den har varit ganska svår att ta till sig. Först efter att ha läst andra böcker i samma ämne
har jag förstått vad exempelvis Kress sk

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

 

Fritextsvar:

Väldigt svåra att referera till på lämpligt sätt, det mesta blev väldigt långsökt.

Allt för svårtillgänglig kurslitteratur, tänker i första hand på "Reading Images" som jag tyckte var allt för svår att greppa.

Kurslitteraturen har varit till hjälp, men en del av den har varit ganska svår att ta till sig. Först efter att ha läst andra böcker i
samma ämne har jag förstått vad exempelvis Kress skriver om.

Ibland kändes det som att litteraturen var för flummig. Man lärde sig mer av att Googla eller läsa på Wikipedia. Också tråkigt att vi
inte tilläts referera till Bo Bergströms bok "Visuell Kommunikation", då den förklarade många begrepp på ett mer begripligt sätt.

4 av 33 har svarat (12%)
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9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen?

[detta är för en helfartskurs – för distanskurs, ändra skalan till 0-10, 11-20, 21-30, mer än 30]

Alternativ Upp till 20
timmar/vecka

Mellan 21 och
30
timmar/vecka

Mellan 31 och
40
timmar/vecka

Mellan 41 och
50
timmar/vecka

Mer än 50
timmar/vecka

Fördelning 0% 28,6% 57,1% 14,3% 0%
Antal 0 2 4 1 0

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

10. Om du har lagt ner färre än 31 timmar, varför?

Fritextsvar:

Är extremt effektiv😁

Kursen pågick när jag flyttade och jag hade därför inte haft lika mycket tid som vanligt.

2 av 33 har svarat (6%)

11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de [antal] veckor som kursen
pågick?
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Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 16,7% 50% 33,3%
Antal 0 1 3 2

6 av 33 har svarat (18%)
 Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

Tycker dock att de olika momenten i sista uppgiften kunde varit bättre fördelade. Det var orimligt att man skulle dela med sig av
sin informationsgrafik flera dagar innan själva redovisningen. Många missade dessutom denna information.

Hade kanske varit bra med deadline för första inlämningsuppgifter lite tidigare. På så vis blir det lättare att fokusera på projektet.

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?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 14,3% 71,4% 14,3%
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Antal 0 1 5 1

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

Hade önskat en bättre redogörelse vad som faktiskt önskas vara med i projektrapporten. Det kändes lite klent med information
och det var svårt att få ihop 3000 ord. Önskar även mer föreläsningar ang. hållbarhet.

13. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför?

Fritextsvar:

0 av 33 har svarat (0%)

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

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 0% 14,3% 57,1% 28,6%
Antal 0 1 4 2

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1
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15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens
ämnesområden?

Alternativ Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

Fördelning 14,3% 14,3% 42,9% 28,6%
Antal 1 1 3 2

7 av 33 har svarat (21%)
 Max antal val: 1

16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen?

 

 

==============================================

Tack för din hjälp!

Kursutvärderingens resultat kommer att sammanfattas och kommenteras i en kursrapport som publiceras i kursens aktivitet i
PING PONG och på webben (BHS/Student/Kursrapporter/-utvärderingar) senast två månader efter avslutad kurs.

Fritextsvar:

1. Välj ett språk när det finns så många facktermer, alternativt bidra med ordlista. 
 2. Samla all information till respektive examination på examinationsytan istället för en enda lång vägg med text så slipper man

lägga ner tid i Ping pong på letande. T.ex. seminarietider, datum mejlades ut men tid fick man leta upp i schema? Lev som ni lär,
webbtexter ska ju vara korta och översiktliga?

 3. Välj relevant kurslitteratur, om ni prompt ska blanda språk i en kurs väv in en svensk bok med. Skriv med all rekommenderad
litteratur i litteraturlistan istället för att rekommendera dem i forum, pm eller föreläsningar.

 4. Om det inte är okej att referera till föreläsning så är det bättre att alla kurser går på den linjen.
 5. Bidra med tydliga seminarieinstruktioner.

 6. Var konsekvent med deadline, om infografiken ska vara klar att visas upp 12e, skriv in 12e som deadline och 17e för rapport.
Väldigt förvirrande om det är olika deadlines för allt. 

 7. Kom överens om konsekvent klockslag för deadline till samtliga kurser på programmet. Många kurser har 23:59 om det är sent,
varför experimentera med 23:30 och 23:40 då? 
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Det frivilliga seminariet med Marie i början av kursen var extremt roligt och lärorikt! 
  

Intressant kurs men skulle föredra den på svenska då lärarnas engelska inte var det bästa laget. Kanske skulle ni kunna öva
några gånger att läsa igenom era föreläsningar och kontrollera hur ord uttalas korrekt. Det fanns även faktafel i någon av
föreläsningsmaterialen (bl.a. årtal då konstnären levde) Man kan inte använda föreläsningar med felaktig fakta flera gånger/år. 

 Som sagt hade kursen varit perfekt om den varit på svenska. Intressant innehåll, bra material, nyttiga inlämningsuppgifter i lagom
takt, superduktiga lärare! Tack!

Seminariet med lärare angående analys av bilderna borde komma ca en vecka senare så att en har tid att läsa litteraturen, se
föreläsningarna och därtill börja analysera bilderna.

Examinationsuppgifterna kunde formulerats tydligare. Det var massvis med text men ändå hade man inte helt klart för sig vad som
gällde. Jag ägnade två dagar i onödan åt att försöka utläsa/räkna ut exakta värden från diagrammen (till informationsgrafiken).
Sen berättade en klasskompis att hon varit i kontakt med en av lärarna och fått veta att vi inte behövde använda all statistik utan
välja vad vi ville fokusera på. 

  
I övrigt en intressant kurs med tillmötesgående och flexibla lärare.

5 av 33 har svarat (15%)


