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Kursanalys 

 

Datum    2014-01-24 

Kurs    Introduktionskurs för iod 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

MSGA18 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

Lp 4 

Antal registrerade på kurs 

32 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

30 studenter besvarade kursenkäten via S&R i samband med långfika sista 
gemensamma kurstillfället. Vi gick sedan direkt gemensamt igenom resultatet 
(inte fritextsvaren).  

Hst  

4,0 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,4 

Genomströmning ( %) 

85% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Kursen gavs för första gången. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Samtliga studenter svarar att examinationen motsvarade kursens mål. 

Speciellt bra med kursen har varit: 
Överlag är studenterna mycket nöjda med kursen. 
Att man fått en inblick i vad det innebär att arbeta som innovations- och designingenjör och vad design som 
process är. 
Många studenter lyfter presentationstekniken som ett bra moment. 
De engagerade lärarna. 

Vad kan bli bättre? 
Lokalerna 
Tydlighet kring uppgifterna, vad som verkligen ska göras. 
Högre krav på presentationsuppgifterna. 
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Mer prototyparbete och skissning. 
Att inte inlämning av reflektionen är innan presentationerna. 
Fler lektioner i Photoshop. 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

ÄNTLIGEN! Efter alla år som vi haft en introduktionskurs som fått mycket kritik eftersom den inte varit 
anpassad för iodarna så har vi lyckats! Det har känts under kursen att studenterna trivts och att de varit 
motiverade under kursens gång. Inga klagomål. De skriftliga och muntliga kommunikationsdelarna har blivit en 
naturlig del av kursen. 
 
På frågan ”Hur mycket har du arbetet med kursen i genomsnitt per vecka (undervisning och eget arbete 
sammanlagt)? Svarar 21% mindre än 10 timmar, 41% 10-15 timmar, 41% 16-20 timmar och 3% mer än 20 
timmar (2 individer har markerat 2 alternativ!). Enligt Lars Haglund så tenderar studenter att svara färre timmar 
än de verkligen arbetet så då får kursens arbetsbelastning anses som lagom. 
 
Intressant att ingen kommenterar kurslitteraturen. Bra att vi fått en bok som beskriver designprocessen på ett 
bra sätt och ingen klagat på att den är på engelska. 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

En gemensam studiehandledning för samtliga kursmoment för att öka tydligheten kring inlämningsuppgifter mm. 

Inga större förändringar till kommande år behövs. Kursen kostar mycket lärarresurser, men det kan det vara värt 
om det ökar studenternas motivation i kommande kurser och de blir kvar på programmet. 

 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 
Monica Jakobsson 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

Samtliga studenter har deltagit i muntlig redovisning 
av resultatet av enkäten 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Monica Jakobsson 

 


