Kursrapport för SIK13: Content Management (7.5 hp) V13 (32SCM1)
Kursansvariga: Charlotte von Essen och Yoshiko Nordeborg
Grundläggande statistik


Antal registrerade studenter: 30.



Antal godkända studenter på hela kursen i slutet av augusti:
Godkända: 10, Väl Godkända: 5.



Antal godkända studenter på inlämningsuppgift 1 (Informationsmodell och
innehållsplan, 3 hp) i slutet av augusti: Godkända: 9, Väl Godkända: 14.



Antal godkända studenter på inlämningsuppgift 2 (Kontrollerad vokabulär
1.5 hp) i slutet av augusti: Godkända: 17, Väl Godkända: 3.



Antal godkända studenter på inlämningsuppgift 3 (CMS-teori 2.5 hp) i
slutet av augusti: Godkända: 9, Väl Godkända: 9.



Antal godkända studenter på det gemensamma seminariet med
parallellkursen Knowledge management med obligatoriskt aktiv deltagande
via Connect Pro (0.5 hp) i slutet av augusti: Godkända: 21.

Studenternas kursvärdering
I digital form med antal svarande 14

1. Hur uppfattar du kursens mål? Finns det något du skulle vilja lägga till
eller dra ifrån?
13 har svarat av 30 (43%). Kommentarerna visar på att många av studenterna
uppfattar kursens mål som meningsfulla. Några studenter tycker inte att målen
är tillräckligt tydliga.

2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?
3 studenter (21,4%) svarar i mycket stor utsträckning, 6 studenter (42,9%)
svarar i Ganska stor utsträckning, 5 studenter (35,7%) svarar i Ganska liten
utsträckning.

3. Undervisningen har bedrivits i form av inspelade föreläsningar,
chatthandledningar och handledningar via Adobe Connect Pro. I vilken
utsträckning har du tagit del av kursens undervisning?
En majoritet av studenterna, 10 stycken (71,4%), har svarat i Ganska stor
utsträckning. 3 studenter (21,4%) har svarat i Mycket stor utsträckning. De få
kommentarer som har lämnats tyder på att studenterna har tagit del av
föreläsningarna i mån av tid och intresse.

4. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt
lärande?
7 studenter (50%) har svarat i Ganska liten utsträckning, 3 (21,4%) har svarat i
Ganska stor utsträckning och 3 (21,4%) i Mycket stor utsträckning. De
kommentarer som har lämnats visar på att studenterna inte tycker att de har
haft så stor hjälp av kurslitteraturen när de gjort examinationsuppgifterna.

5. I vilken utsträckning har kommunikationen med kursens lärare varit
till hjälp för ditt lärande?
5 (35,7%) studenter har svarat i Ganska liten utsträckning, 7 studenter (50%) i
Ganska stor utsträckning och 2 studenter (14,3%) i Mycket stor utsträckning.
De kommentarer som har lämnats är blandade och uttrycker både nöjdhet och
missnöjdhet. Att lärarna ”alltid” var tillgängliga var något som uppskattades. En
student menar att utan kommunikationen med kursens lärare ”hade det inte
fungerat alls” och ytterligare en annan student har skrivit att ”kommunikationen
med lärarna har varit bra och till nytta”.
6. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på
arbete med kursen?
3 studenter (21,4%) har svarat att de har lagt ner 1-10 timmar per vecka, 9
studenter (64,3%) har svarat 10-20 timmar och 3 studenter (21,4%) uppger att
de har lagt ner mer än 20 timmar i veckan. Då kursen har gått på halvfart är det
anmärkningsvärt att flera studenter har lagt ner mindre tid än 20 timmar per
vecka.

7. Kursen har examinerats genom följande
inlämningsuppgifter: Informationsmodell & innehållsplan, Kontrollerad
vokabulär, CMS-teori och Seminarium. I vilken utsträckning tycker du
att examinationerna har varit anpassade till kursens mål?

11 studenter (84,6%) har svarat i Ganska stor utsträckning och 2 studenter
(15,4%) har svarat i Mycket stor utsträckning. En av de två kommentarer som
lämnats lyder: ” Uppgifterna har motsvarat kursens mål och utsträckning bra”. I
den andra kommentaren står det att uppgifterna har upplevts som alltför
avancerade i förhållande till ” de föreläsningar och den handledning som har
getts”.

8. Hur tycker du att kursen har varit som helhet? Utveckla gärna ditt
svar i kommentarsrutan.
4 studenter (28,6%) har svarat Mycket bra, 6 studenter (42,9%) har svarat Bra
och 4 studenter (28,6%) Mindre bra. I kommentarerna lyfts bland annat att
kursens delar ”varierat kvalitetsmässigt” och flera studenter uppger att de har
saknat strategiska inslag samt påtalas det att kursen varit för teknisk och
abstrakt och att man upplevt att man saknat förkunskaper. En kommentar
påpekar att samtliga inlämningsuppgifter inte var publicerade vid kursstart.

9. Övriga kommentarer
Förslag som ges angående hur kursen kan utvecklas gäller mer inslag av
grupparbete som ”förutsätter engagemang utanför ens eget bekvämlighetszon”.
Dessutom efterlyses praktiska övningar och feedback mellan de större
examinationsuppgifterna.

Sammanfattning av kursvärdering från studenter:
Kursens mål har uppfattats som meningsfulla men några studenter har inte
upplevt målen som tydliga. En majoritet (84,6%) har emellertid svarat att de
tycker att examinationerna har varit anpassade till kursens mål. De flesta tycker
att kommunikationen med kursens lärare var till hjälp för lärandet, däremot
tycker fler än hälften inte att kurslitteraturen gjorde detsamma. Några önskar
kursinnehåll med mer praktisk användning.
En del medverkande lärare (kursansvariga) har svårt att förstå några studenters
krav på att examineringsuppgifter bör vara publicerade vid kursstart.
Kurslaget kommer att sträva efter förtydligande av teori och metod.

