
Kursrapport för: 

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)  

Kursansvarigas namn: 

Jan Buse & Daniel Birgersson 

Antal registrerade studenter:  30 st. 

Antal godkända studenter på hela kursen vid kursens slut: 28 st. 

Antal godkända studenter på lab 1 vid kursens slut: 29 st. 

Antal godkända studenter på lab 2 vid kursens slut:  29 st. 

Antal godkända studenter på projektarbetet vid kursens slut:  28 st.  

Kursvärderingen till studenterna var i form av en digital enkät och antalet svaranden var:  13 
(44 %) . 

 

Sammanfattning av kursutvärdering från studenter, medverkande lärare, (företrädare 
för professionen): 

Sammantaget är omdömena om kursen i sin helhet, såväl som i dess detaljer, positiva eller 
mycket positiva.  

Omdömena växlar vad gäller vissa aspekter i kursen. Vissa berömmer t ex kursupplägg, andra 
tycker att kursen krävde för mycket, andra att den krävde för lite. Något statistiskt säkert 
utslag vad gäller kritiska synpunkter på kursen tycker vi (kursansvariga) går att göra. 
Uppenbart är ändå att vissa studenter hade önskat ett lugnare tempo och ett mer detaljerat 
instruktionsmaterial, och det finns också något av en trend vad gäller omdömet av 
kurslitteraturen Visual Research som vissa upplevde som överflödig, svår, och 
”överdesignad”. 

I avsnittet nedan ger kursansvariga förslag på hur kursen kan utvecklas som en konsekvens av 
hur vi tolkar kursutvärderingen, och vad som vi med säkerhet kan ta fasta på i den.  

 

Kursansvarigas kommentarer och förslag till åtgärder och vidareutveckling: 

Inför ledingen argumentera för vikten av att kursen blir åtminstone två separata kurser: en som rör 
vektorgrafisk produktion och teori, och en som handlar om behandling av pixelbaserade bilder och teori 
kring det.  

Vara noga med att angivna tider och datum för olika kurshändelser verkligen hålls.  



Se över och revidera kursmaterial. Försäkra sig om att ljud- och bildkvaliteten på instruktionsfilmer 
håller en bra nivå.  

Bedöma om viss kurslitteratur, som ”Visual Research”, behöver bytas ut.  

 

 

Enkätresultat 

  

Enkät: Kursvärdering Bild och grafisk produktion 

Status: öppen 

Datum: 2014-05-16 13:15:09 

Grupp: 
Deltagare (WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 
7,5 hp, H13 (31KBG1)) 

Besvarad av: 13(29) (44%) 

 

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 

2 15,4% Ganska irrelevant 



4 30,8% Ganska relevant 

7 53,8% Mycket relevant 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Man lär sig det man skall, mycket bra upplägg på kurserna. Den enda nackdelen är att kursen inte var 
längre men det får man leva med :) 

 

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 

1 7,7% Ganska liten utsträckning 

7 53,8% Ganska stor utsträckning 

5 38,5% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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? 

  

 

antal fördelning alternativ 

1 7,7% Mycket liten utsträckning 

1 7,7% Ganska liten utsträckning 

4 30,8% Ganska stor utsträckning 

7 53,8% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Jag var på föreläsningar men inte på laborationer eftersom det kändes mer bekvämt att vara hemma 
och jobba. 

 

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

2 har svarat av 29 (6%) 
 
Kommentar:  
 
-Mycket bra upplägg kring föreläsningarna! Om man hade kunskaper sedan tidigare var det enkelt att 
bara ta del av det material man inte hade kunskaper i och exempelvis skippa övnings laborationerna.  
Genom att få materialet på pingpong innan föreläsningen kunde man bilda sig en uppfattning om vad 
den skulle handla om och om den skulle vara givande för mig. Dessutom var det lätt att lära sig direkt 
från Powerpoint presentationen som publicerades i pingpong.  
-. 

 

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

  



 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

3 23,1% Ganska liten utsträckning 

7 53,8% Ganska stor utsträckning 

3 23,1% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Väldig låg nivå på föreläsningarna, i förhållande till hur mycket man hade kunnat få in under en 
föreläsningsperiod. 
-Jag tycker att jag har lärt mig det som var kursens mål, men jag hade önskat att vissa saker hade gått 
igenom lite tydligare, så att man kanske fått nån sorts upprepning då föreläsningarna oftast bara var på 
1,5-2 timmar. 
-Många av genomgångarna var mycket snabba och lite röriga. Ett lugnare tempo och mer organiserade 
genomgångar av varje moment hade varit bra 

 

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

2 har svarat av 29 (6%) 
 
Kommentar:  
 
-Det är tur att man har haft kurser i Photoshop och illustrator innan. Tyckte läraren gick igenom varje 
moment FÖR snabbt och det gick inte att hänga med. Det var antingen bara anteckna eller klicka på allt 
han klickade på, man kunde inte göra båda sakerna samtidigt speciellt när han inte repeterade något 
han sa. Power point presentationerna saknade VÄLDIGT många steg och tycker mer han borde ha lagt 
upp det som steg för steg inte en instruktion som man läser rad för rad. Det är väldigt lätt att tappa bort 
sig så. När det bara står ex clipping mask så står det inte någonstans att man måste ha både bild och 
ankare markerade samtidigt annars går det inte att utföra detta. Det är sådana detaljer gör stor 
skillnad.Blev lite besviken också på att vi spenderade mer än hälften av kursen på att ändra ljus och färg 
på bilderna mer än något annat.Trodde det skulle finns uppgifter som att lära sig retuchera en person 
men det gick han igenom på 2 min. Det var också väldigt svårt att hänga med när man såg musen 
snurra runt på duken för att läraren inte hittade "knappen" och när han till slut gjorde det visste man 
inte ens själv vad han hade klickat på för han sa det inte. 
-. 



 

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

  

 

antal fördelning alternativ 

1 7,7% Mycket liten utsträckning 

9 69,2% Ganska liten utsträckning 

2 15,4% Ganska stor utsträckning 

1 7,7% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Boken Effektiv visuell kommunikation var till en del hjälp för bildanalysen. Till övriga moment var ingen 
av böckerna så relevanta. Visual research var svårläst.  

 

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

  

5 har svarat av 29 (17%) 
 
Kommentar:  
 
-Sved lite i plånboken när man måste köpa en bok för 400 kr som man sedan använde för att läsa max 5 
sidor av. Kunde ha läst sidorna i biblioteket istället. 
-Tyckte att Effektiv visuell kommunikation var en mycket givande bok!  
Däremot så anser jag att Visuall Research var otroligt svårläst och inte gav någon kunskap jag kunde 
komma att använda. Förstod inte hur innehållet skulle kopplas till kursen. Rekommenderar att ni ser 
över syftet med att ha med denna bok som kurslitteratur.  
-Visual Research: An introduction to research methodologies 
in graphic design tycker inte jag bidrog till mycket. 
Fanns i stort sett inget att referera till i projekt arbetet. 
-Det var inte tydligt eller krav på att man skulle anknyta till litteraturen förrän på sista arbetet och då 



kändes det som att man läste bara för att. 
-Man lär sig mest av att sitta i programmet, kurslitteraturen var bara en del av projektarbetet tyckte jag. 

 

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] 

  

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Upp till 20 timmar/vecka 

2 15,4% Mellan 21 och 30 timmar/vecka 

9 69,2% Mellan 31 och 40 timmar/vecka 

2 15,4% Mellan 41 och 50 timmar/vecka 

0 0% Mer än 50 timmar/vecka 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

2 har svarat av 29 (6%) 
 
Kommentar:  
 
-. 
-Inte behövt lägga så mycket tid för att klara alla delar. 

 



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

  

 

antal fördelning alternativ 

1 7,7% Mycket liten utsträckning 

2 15,4% Ganska liten utsträckning 

9 69,2% Ganska stor utsträckning 

1 7,7% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Väldigt lite att göra i början och mycket att göra i slutet. 
-Bra fördelning. 
-Det var ganska lugnt i början, i slutet blev det mer stressigt med både inlämning, seminarium och labb. 

 

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 

2 15,4% Ganska liten utsträckning 

9 69,2% Ganska stor utsträckning 

2 15,4% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

1 har svarat av 29 (3%) 
 
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 

3 23,1% Ganska liten utsträckning 

9 69,2% Ganska stor utsträckning 

1 7,7% Mycket stor utsträckning 

 
13 har svarat av 29 (44%) 



Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

  

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

7 58,3% Ganska liten utsträckning 

5 41,7% Ganska stor utsträckning 

0 0% Mycket stor utsträckning 

 
12 har svarat av 29 (41%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Vet ej. 

 

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. 



7 har svarat av 29 (24%) 
 
Kommentar:  
 
-Tyckte att vi spendera mest tidd på vad läraren tyckte om vilket var att restaurera gamla 
kort. Hade gärna viljat göra annat med eftersom vi alla har inte samma intresse. 
-+ Bra upplägg på föreläsningar 
+ Kul examinationsuppgifter som passar alla oavsett tidigare kunskaper 
 
- Planeringen kring projektarbete: 
- Hade önskat tydligare förklaringar kring ex program som skulle användas och filformat som 
skulle skickas in redan från början 
- Tidsplanering kring antal minuter till förfogande för seminarierna hade kunnat räknats ut 
tidigare för att undvika att detta ändrades både tid gällande när vi skulle börja och hur länge 
vi fick prata. Skulle ha underlättat vår planering och vårt upplägg kring vad vi skulle fokusera 
på i arbetet. 
 
Personligen känner jag att jag la ner mycket tid och arbete på seminariepresentationen innan 
informationen nådde mig att denna inte skulle fokuseras på.  
 
I övrigt tackar jag för en rolig och utvecklande kurs som, trots viss tidigare kunskap, gett mig 
flera nya verktyg och sätt att tänka i mitt formgivande!  
-. 
-Möjligheter för att få betyget VG verkar vara väldigt små jämfört med betygskraven? Att en 
uppgift ska vara exemplariskt utför gentemot det respektive lärare vill ha ut av en (utifrån 
sina egna åsikter och så vidare) hittar jag inte i kursmålen. 
-Tyckte att uppgift:projektarbete var en aning diffus i beskrivningen. Var svårt satt avgöra hur 
mycket som man fick ta med sig från det analyserande omslaget och hur ingående man skulle 
vara i sin analys. Bra uppgift men skulle vilja ha en mer specifik beskrivning på de olika 
delarna. 
-Jag tycker att feedbacken man har fått har varit vag. Det har varit svårt och veta hur vissa av 
laborationerna och arbetena ska göras då det kändes som att man först fick information på 
Ping Pong men sen sades det annat på föreläsningarna. Tydligare instruktioner hade jag velat 
ha, det var mycket vagt och ändrades ofta. 
-Inte en aning, tyckte att kursen var bra och man lärde sig det mesta som krävs för att ha en 
bra grund. Hade behövt lite mer tid bara är det enda.. Det beror ju helt på men någonting 
hade vart att man ska ha lite mer laborationsuppgifter och mindre laborationslektioner där 
man sitter och jobbar i skolan. Uppgifterna gick ju ändå relativt fort att göra. Men en del 
jobbar ju snabbare än andra så det skall inte vara för högra krav heller. 
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