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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från föregående års kursanalys:
För att ytterligare feedback skall ges, vilket önskas, bör studentrerna involveras i att ge feedback på skriftliga
inlämningar. T ex man läser varandras inlämningar och ger feedback. På så sätt kan man också lära av
varandras sätt att skriva samtidigt som studenterna får inte bara läraras synpunkter.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-06-24

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: 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.

4 av 17 aktiva studenter på kursen har besvarat kursenkäten, 24%. 16 av de 17 studenterna deltog i muntlig utärdering i
samband med slutredovisning av kursen.

Kursen gavs i år av nytt lärarlag och gick i lp 2 i stället som första kurs på programmet i lp 4. Att kursen går senare i
programmet upplevdes som positivt av lärarna.

Studenterna är överlag nöjda med kursen.

Av fritextsvaren framgår:
"Vad anser du har varit bra med kursen och bör behållas?"
Casen, att få pröva på i praktiken, skissa och skapa presentationer.
Bra läshänvisningar till kurslitteraturen.

"Vad i kursen anser du som angeläget att ändra? Har du förslag om hur?"
Ytterligare föreläsning om designprosessen.
Se över så att inte inlämngar ska in samma dag som andra uppgifter också ska vara klara.

Vid den muntliga återkopplingen framkom önskemål om att förändra inlämningen av momentet Visuellt tänkande från ppt
till mer utställningslik återkopplingssituation.

Minska färgläran och bygga på objektet så det ska lämnas in i flera projekttioner.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Ytterligare föreläsning i design- och PU process så det kopplas bättre till programintrokursen.
- Fundera på ny form av slutexamination i Visuellt tänkande.
- Fördjupa föreläsningen om skrivande och fokusera på att skriva reflektion. Bibliotektet bör vara med och Framgångsrika
studier.
- Studenterna önskade en enskild uppgift och en gruppuppgift för att enklar kunna reflektera till kurslitteraturen i momentet
Design som process.

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


