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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Mer tid för examinerande presentation och efterföljande diskussion.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-09-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Programintroduktion innovationsteknik och design, 1.5 hp (MSGA20)
Kursansvarig: Johan Strandberg





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Bara fyra stycken studenter av 13 möjliga svarade på kursutvärderingen så analysen blir något hämmad av
det.

Även under årets kursstart så var de nya studenterna prioriterade att få vara fysiskt närvarande på Kau. Det
uppskattades att de kunde ses fysiskt och prata med varandra i pauserna som blev under de inledande
föreläsningarna.
De fick ett tekniskt uppdrag att lösa i grupper om tre studenter. I första hand för att testa på att få vara
kreativa tillsammans men också ett sätt att lära känna sina nya kursare.
Kommentarer som kommit in gör gällande att de såg detta som en introduktion och genomgång samt ett bra
första steg in i resterande studier. Den upplevdes även som en lugnare kurs inför det som kommer.

Förbättringsförslaget från förra året anammades och varje grupp fick 15min på sig plus efterförljande frågor/
diskussion. Det lades även in en extra uppföljande diskussion om hur arbetet skulle kunna tas vidare efter
deras presentationer av lösning till den tekniks uppgiften.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förändringar föreslås.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


