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Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Överlag upplevs studenterna som nöjda med kursen – medelvärdet för frågan ”Tycker du att kursen i sin
helhet varit bra?” är 4,8. Allra högst medelvärde återfinns på frågor kring inlämningsuppgifter (5,2), ifall
kursens arbetsmaterial underlättat för att uppnå lärandemålen (5,2) samt kring kursens hemsida [It´s Learning] (5,2). Studenterna upplever även att de egna kunskaperna och erfarenheterna tagits tillvara. Lägst
medelvärden återfinns på frågor kring forum med andra studenter (3,5) och möjlighet till studentinflytande
(3,5). Även på frågan om ifall lärandet i kursen underlättats genom feedback från medstudenter är medelvärdet relativt lågt (3,8). Det kan dock noteras att i detta fall är spridningen mycket stor.
Analys
Det är ett ovanligt litet antal studenter som gått kursen och de inkomna svaren uppgår till endast 7. Då en
student av dessa inte avgivit några svar baseras kursutvärderingen på 6 studenter. Detta gör det vanskligt
att dra allt för långtgående slutsatser av utvärderingen. En fråga sticker ut bland svaren: bibliotekshandledning, med medelvärde 2,7. Det är dock svårt att tolka dessa svar; hälften av studenterna har svarat ”Ej
aktuellt” och övriga studenters svar varierar mellan värde 1 och 4. På kurshemsidan finns ett dokument
med titeln ”Biblioteksinformation”. Emellertid är detta dokument mycket kortfattat. När det gäller övriga
frågor med lägst medelvärden (forum med och feedback från medstudenter samt möjlighet till studentinflytande) tycks dessa relaterade till det förhållande att kursen ges helt på distans.
Av de fria kommentarerna framgår att en student är missnöjd med upplägget på internet, informationen
från lärarna samt lärplattformens struktur. Detta avviker dock från övriga studenters sammanlagda synpunkter (se Sammanfattning av studenternas kursvärderingar ovan). Detta kan uppfattas som en bekräftelse på att distansstudier inte passar alla studenter.
Åtgärdsplan
Till nästa kurstillfälle kan det finnas anledning att uppdatera/utveckla materialet med biblioteksinformation,
samt att tydligare lyfta fram det på kurshemsidan. Ansträngning bör också göras för att ytterligare öka
kommunikationen mellan studenterna och möjligheter till studentinflytande.

