Dnr HS 2014/42

Sammanställning av kursvärdering
(blanketten används inte för lärarutbildningskurser)
Fakulteten för humaniora
och samhällsvetenskap

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på
motsvarande sätt 15 mars.

Uppgifter om kurstillfället
Kurskod

Kursnamn

Termin

Antal registrerade

ht-2014

28

ISGC01

Poäng

Interaktionsdesign

15 hp

Typ av kurs

Lärplattform

Campuskurs
Distanskurs
Annan

Anmälningskod

23556

Ingen
It’s learning
Annan

Kursansvarig

Examinator

Lennart Molin

John Sören Pettersson

Uppgifter om kursvärderingen
Datum

Antal svarande

8 januari

21

Genomförande

På dator
På papper
Muntligt

Sammanställningen gjord av

Lennart Molin

Kursens styrkor enligt studenterna

Laborationerna
Kursens svagheter enligt studenterna

Föreläsningar och kurslitteratur
Analys av kursvärderingens resultat

Föreläsningarna genomfördes i en ny form vilket inte fungerade särskilt bra. Tanken var att utgå
från kursboksförfattarens egna kommentarer till respektive moment i boken. Många
kursdeltagare tyckte att denna föreläsningsform blev för textberoende och svår att ta del av.
Övrig kommentarer från studenterna:
* Ämnet var intressant
* Boken var bra enligt vissa men många sa att den den var något tung och "pratig". Meningarna
om boken går krafrigt isär.
* Grupparbetet var uppskattat. Roliga labbuppgifter.
* Roligare föreläsningsbilder efterfrågades, se ovan.
* Att få opponera på en annan grupp var populärt.
* En kommentar från student: "Kursen i sig känns som att den behövere gå in mer på vad
interaktionsdesign egentligen är. Det kändes lite luddigt när man skulle designa i lab 2"
Studentkårens frågor:
Mycket hög: 1
Hög: 6
Godtagbar: 25
Låg: 7
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00

KAU.SE

2(2)

Planerade åtgärder

Mer dialog mellan lärare och studenter behövs. "Roligare föreläsningsbilder."
Genomförda åtgärder

- inga ännu, kursen går sent i höst
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

Övrigt

Sammanställningen gjord av

Godkänns för publicering

………………………………………….

…………………………………………

Underskrift

………………………………………….
Namnförtydligande

Underskrift av prefekt eller motsvarande

