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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från föregående års kursanalys:

I fritextsvaren framkommer följande förbättringsförslag:
- Föreläsninng om tjänstedesign.
- Konstruktiv kritik på de arbeten som görs under kursens gång.
- Mer undervisningstid i form av föreläsningar.

Till nästa kurs kommer kursupplägget att ses över pga ny lärarbemanning. Ev införa seminarieform på
redovisningarna i mindre grupper för att öka kamratfeedbacken. Ge tid i kursupplägget att loopa processen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-04-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kommunikationsverktyg i designarbete, 7.5 hp (MSGB28)
Kursansvarig: Monica Jakobsson





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.

Tyvärr var det bara 4 av 14 st studenter som svarade på kursanalysen.

Då det i år var ny lärare i kursen så fick upplägget en ny design också. Ett enda längre projekt där den undersökande delen
genomfördes i grupp och vidare arbete skedde individuellt. Återkopplingen skedde fortlöpande med konstruktiv kritik till
studenterna under hela projektet; initialt till gruppen och senare individuellt (även om det individuella ibland också skedde i
den lilla gruppen).

Mycket praktisk handledning i skissandet och modellbyggandet och det gavs mycket tid och möjlighet till studentens eget
itererande av processen.

Efter tidigare önskemål så lades en föreläsning om tjänstedesign in.

I slutet av kursen så fick arbete och handledning i datorsal (presentationsmaterial i Photoshop) övergå till att ske på distans
pga coronaviruset.

Avslutande muntlig presentation skedde via digitalt verktyg vilket gjorde att fokus blev på det visuella materialet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Tydligare instruktion om vad den reflekterande texten ska innehålla och hur den ska skrivas.
- Tydliggöra processen i projektet för att ge större förståelse till vad som ska göras.
- Bjuda in en eller flera verksamma industridesigners att gästföreläsa. (Möjligen digitalt)
- Göra ett studiebesök på någon aktiv designbyrå nära Karlstads universitet.

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


