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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Lägga till relevant litteratur som speglar studentgruppens sammansättning i kursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Introduktionskurs IoD, 7.5 hp (MSGA18)
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.

Endast 3 av 14 svarande vilket ger ett begränsat underlag för analys.
Återgången till helt platsbaserat undervisning kan ha påverkat att några upplevde kursen som väl intensiv,
där många mindre moment gjordes under större delen av kursens första del. Någon skriver att det var relativt
stressigt med alla uppgifter.
Någon upplevde det också som att det inte krävdes så mycket men att lärarkommentarer sedan visat att det
faktiskt gjorde det. En annan student vill ha mer styrning vad gäller tidplan för projektdelen, och tydliga
upplägg kring dess delar.

Det är en intensiv kurs med många moment där studenten tas från en väldigt grundläggande nivå, upp till en
ok nivå vad gäller fidelity och kunskap om färger och skissteknik. Det är ett sätt att visa på den flora av
verktyg som finns, rent tekniskt, för att kunna uttrycka sitt visuella tänkande. Att studenten ska kunna hitta
sitt bekväma verktyg för framtida projekt.
Vad gäller projektdelen så finns en stomme med föreläsningar som tydligt speglar de delar som projektet ska
tänkas innehålla, men även här är tanken att studenten ska träna i att använda verktygen/ metoderna/
aktiviteterna för att själv komma fram till sin designprocess.

En ändring kring litteraturen gjordes med avseende på det examensarbete som det skulle refereras till. Där
lyfts nu en kvinnlig alumn fram.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Mer ingående förklara vad en reflektionstext är hur den bör skrivas.
Samtala mer kring "fidelity" vad gäller leverans och presentation.

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


