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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Införa kurslitteratur "Tjänstedesign- Principer och praktiker".
Föreläsning av tjänstedesignforskare på CTF.
Skapa tydligare ramar kring grafisk design och projekt vad gäller examinationsinlämningar.
Mer grafisk handledning i slutet av projektet.
Pulsmöten/ handledning varannan vecka istället för varje vecka.
Fundera på hur upplägget kamratåterkoppling ska ske och dokumenteras.

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.
Tre av tio som svarar ger en begränsad bild av hur kursen upplevts. Men några av frisvaren ger en
fingervisning om vad som var bra och vad som kan förändras/ förbättras.
Anses som väldigt positiv med möjligheten att ta fram en egen poster samt att handledning i att rendera
skisser uppskattades.
Kursen upplevs ibland som något oklar och kursansvarig gav inte alltid raka svar men ändå rolig. Lätt att
prioritera exjobbet som går parallelt och någon annan tycker att de haft mycket tid att utveckla och jobba
med projektet.
Vad gäller förändringar från förra kursen så genomfördes de flesta. Ingen forskare pratade om tjänstedesign
men väl universitetets interna designers.
Kamratåterkopplingen behöver också ses över för att få en ännu bättre struktur.
Kursen försökte ramas in med ett tema kring Tillgänglighet, och då fysisk i en studiemiljö på campus.
Tolkningen av att studenterna skulle identifiera ett eget projekt kanske gjorde att jag som kursansvarig
släppte idéerna för fritt. Det kan ju gå att göra den "kub" av information/ styrning, som studenterna tillåts
arbeta i, ska vara än snävare?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Pulsmöten/ handledning varannan vecka istället för varje vecka kompletterat med inlämningar.
Ändra lite på upplägget kring kamratåterkoppling. Hur det ska ske och dokumenteras.
Än tydligare struktur/ krav på inom vilka ramar ett projekt får väljas.
Tydliggöra leveransen bättre.

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

