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William Morris (1834-1896) ägnade sig åt så olika saker som konst, arkitektur,
bevarande av gamla byggnader, design och konsthantverk. Han skrev
romaner och lyrik, startade bokförlag och designade typsnitt. Han översatte
isländska sagor. Han var socialist men också en framgångsrik entreprenör och

ERFARENHETER AV UTVÄRDERINGSUPPDRAGET
- fint och lärorikt samarbete inom ämnesgruppen
- unik möjlighet att få överblick och insyn i flera
lärosätens omfattande utbildningsuppdrag
- svårt att överblicka uppdraget i sin helhet
- välorganiserad och god uppbackning av UKÄ
personal

BEDÖMNINGSOMRÅDE

FÖRUTSÄTTNINGAR

Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga/konstnärliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
- Bildlärarutbildning ges vid sex lärosäten

- Frånsett ett lärosäte ges både grundlärarutbildning och gymnasieinriktning
- Få lärosäten har professorskompetens knutet till ämnet
- Utbildningarnas lärargrupper kännetecknas av stabilitet och lång erfarenhet
- Fler adjunkter än disputerade på majoriteten av lärosätena - fler disputerade inom
ämnesdidaktik behöver rekryteras i flera fall
- Lärosätena har planer för att säkerställa framtida kompetens; ex. nyrekryteringar och
efter pensionsavgångar samt systematiska karriärvägar

BEDÖMNINGSOMRÅDE

UTBILDNINGSMILJÖ

Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad miljö
och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.
- Lokala förutsättningar för organisatorisk och innehållslig utformning ger en spännvidd i
ämnets karaktär och utbildningsmiljöns förutsättningar, t.ex.
-

lämpliga verkstäder och lokaler för olika typer av bildarbete, studenters förkunskaper

- Utbildningarna varierar från en helt nätbaserad bildlärarutbildning till helt
campusförlagda, vid olika universitetsmiljöer och i två fall del av konstnärliga högskolor
-

Balansen mellan ämnesstudierna, ämnesdidaktik och dess progression varierar med
organisationen av UVK och VFU /vetenskapsteori och kvalitativ-/kvantitativ metod

- Tydliggörandet av grundlärarutbildningen med Bild som ett ämne, och gymnasiets
kursbaserade och högskoleförberedande utbildning; flera ämnen
- Utformning och organisation av de självständiga arbetena varierar; omfattning i en eller
två fördjupningar och inriktningar på ämnesdidaktik och/eller ämnesfördjupningar
/ämne 2

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer
genom examination, att studenten när examen utfärdas visar sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen,
inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

De självständiga arbetena är en
kompletterande resurs i
bedömningen; dock...
- Ojämnt antal uppsatser och
varierande kvalitet
- Svagt värde för bedömningen när
få arbeten är tillgängliga

Intervjuer med lärosäten är en kompletterande
resurs i bedömningen; dock...
- Intervjudelens dimensionering begränsade den
förväntade verifieringen
- intervjuerna med många ämnen samtidigt
begränsade möjligheten att få belysande svar
- Få studentmedverkande undergrävde intervjuerna
som bedömningsunderlag

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse

• Ex.
• En rik variation på arbetssätt och metoder för
bildframställning, bildanalys och bildkommunikation
inkl. digitala medier
• Kontinuerliga inslag av studenters reflektionsarbeten,
i skrift, bild och olika gestaltningsformer; bloggar,
modellbyggen samt visuella, verbala och digitala
mötesplatser
• ... talar för att studenterna kan tillgängliggöra sig
ämnets bredd och djup. Dessa arbetssätt bidrar
också till att utveckla ämnets potentialer genom
delaktighet och inför den framtida yrkesprofessionen

• Ex.

• .... visar fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa
kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen.
• .... visar fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt
tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och
ämnesdidaktik

REFLEKTIONER
I självvärderingarna gjorde bra beskrivningar av utbildningarnas utformning,
vilket underlättade bedömningen. Svårare att bedöma genomförandet och
ännu något svårare med resultat. Hur kunna verifiera beskrivningarna, även
om beskrivande exempel underlättade bedömningen vad det gäller
förväntade studieresultat?
När de självständiga arbetena och intervjuer lades till som
bedömningsunderlag, så förväntades att de skulle komplettera
självvärderingens beskrivningar av hur resultat uppnåddes. Dock kvarstod
osäkerhet i bedömningen. Detta gäller även studentperspektivet eftersom få
studenter var tillgängliga. Studenterna i bedömningsgruppen var ovärderliga.
Arbetslivsrepresentanter var värdefulla kontakter som kunde belysa
professionsperspektivet på mångsidiga sätt.
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