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Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Enkät i pingpong har besvarats av 12 deltagare, vilket är 46 %. Studenterna har inte erbjudits 
muntlig utvärdering då vi inte träffats i slutskedet av kursen. Det blir därmed en rapport med litet 
underlag. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Det är två studentgrupper som kommer samman i denna kurs, bib16 samt bib17. Kursen är 
valbar. Från bib16 var det 14 studenter som valde att läsa denna kurs, från bib17 var det 12 
stycken. 

Efter avslutad kurs var det 16 studenter som fått betyg på kursen. Av dessa hade 11 studenter 
bedömts vara väl godkända på kursen och 5 stycken godkända.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Över lag ger enkäten oss väldigt positiva svar. Över 90% (91,7%) av de svarande tycker att de 
uppnått kursens mål och över 80% (83,3%) tycker att undervisningsformerna hjälpt lärandet och 
att nå kursens lärandemål. 66,7% tycker att kurslitteraturen i stor eller ganska stor utsträckning 
varit till hjälp för studenternas lärande. 
Vad har då studenterna fått? 
Under de två första veckorna av kursen ingick 7 föreläsningar där vi presenterade olika 
perspektiv på IKT och lärande, läsfrämjande, juridik och sociala medier. Kursen besökte 
Mediapoolen en dag och där hade vi workshops om digitalt berättande i olika former och vid ett 
annat tillfälle besökte vi även Biomedicinska biblioteket i Göteborg och där presenterade 
bibliotekarierna hur de arbetar med aktivt lärande. Utöver dessa besök kom Erik 
Dahlbergsgymnasiets bibliotekarier kom och berättade hur de arbetar med IKT-verktyg. 
 
Studenterna är nöjda med kursen och tycker att den innehållsligt är intressant och givande, men 
det kursvärderingen också får återkoppling på är examinationsuppgifterna. Flera studenter 
uttrycker att de tycker examinationsuppgiften reflektion har för otydliga kriterier alternativt bör 
förändras till ett muntligt seminarium. Även examinationsuppgiften IKT-stött projekt lyfts då den 
är en omfattande rapport men inte är VG-grundande. Kursansvariga för kursen tar med oss 
dessa kommentarer till kommande kurstillfälle. Kursansvariga upplever också att flera studenter 
tycker att skapandet av en plattform är så pass roligt att de glömmer bort att fokusera på 
projektets andra del, rapporten. Detta gör att några hamnar i tidsnöd.   
Övrigt innehåll i kursen som kommenterats är kurslitteraturen som flera av studenterna upplever 
för ensidigt positiv till teknik samt orelevant för examinationsuppgifterna. Då kursen är valbar 
och går varannat år är det dags för en uppdatering och detta bekräftas av de kommentarer som 
kommit till oss via enkäten.  
Många studenter upplevde studiebesöken som väldigt givande, men någon ifrågasätter besöker i 
Göteborg då IKT inte kom i fokus utan undervisning. 

   
  Hur kursen har forskningsanknutits 
  
I enkätsvaret tycker 10 studenter att forskningsanknytningen är ganska mycket eller mycket stor, 
medan två studenter anger att kursen har i ganska liten utsträckning forskningsförankrats. 
Samma siffror anges för den professionella anknytningen, dvs 10 studenter uttrycker att kursen i  
ganska mycket respektive mycket stor utsträckning knutit an till professionen, medan två 
studenter tycker att anknytningen funnits i ganska liten utsträckning.  
I den här kursen är det en forskare som kommer in och pratar, övriga föreläsningar i kursen 
ansvarar adjunkter för. I enkäten framkommer att studenterna tycker kursen är väl forsknings- 
och professionsanknuten, men kursansvariga lärare anser att kursen knyts tydligt till 
professionen men skulle behöva en tydligare forskningsanknytning.  

 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Kursen är valbar och blir en fördjupning för de studenter som redan läst 
Informationskompetens och lärande, men då inte samtliga studenter läst denna kurs behövs 
grunden för att säkerställa att samtliga studenter får sammanhang och grund. Detta är ett 
problem och något som behöver arbetas vidare med. 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
För lärarna i kursen har huvuduppgifterna varit att föreläsa, handleda studenter och bedöma 
examinationer. Dessutom har flera av lärarna haft föreläsningar. Antalet disputerade lärare i 
kursen är begränsat till en föreläsning och kursanvariga ser gärna att forskarkompetensen ökar i 
kursen. 
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Kursansvarig: 
Maria Ringbo och Amanda Glimstedt 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Det är en väldigt rolig kurs just för att den tillåter ett experimenterande och utforskande av olika 
IKT-verktyg. Det studenterna byggt upp under denna kurs är i många fall genomtänkta 
plattformar.   

Eventuella förslag till förändringar 
Till kommande kurs behöver examinationerna ses över, både vad gäller antal och instruktioner, 
men även eventuella studiebesök. Kurslitteraturen behöver uppdateras. 

 
 


