Analys av kursvärderingar HT2021
Denna analys baseras på de kursvärderingar som genomfördes under HT 2021 och som
besvarats av minst tre studenter. Syftet med analysen är att fånga upp eventuella
systematiska/återkommande styrkor och förbättringsområden samt redovisa för hur
identifierade områden kommer hanteras.

Det finns i kursvärderingarna förbättringsförslag som endast rör enskild kurs och dessa
omhändertas av respektive kursledare. De återkopplingar som rör en enskild kurs handlar
ofta om att studenterna lyfter fram olika önskemål som rör exempelvis fördjupningar,
kurslitteratur, kursinnehåll eller kursens omfattning.

Sammantaget ger kursvärderingar en mycket positiv bild av de kurser som genomförts under
ht 2021. Studenterna summerar ofta kursernas ämnesinnehåll som mycket intressant och
lyfter ofta fram lärarens positiva inverkan genom hens kunnande, engagemang och
pedagogiska förmåga.

De två föregående terminernas kursvärderingar präglades till stor del av den pågående
pandemin och tillhörande krav på distansstudier. Höstens kursvärderingar visar att
studenterna är glada och nöjda att åter få möjlighet att träffas för att gemensamt delta i
utbildningen. Många kommentarer rör just det positiva i halvdagsträffar och seminarier som
möjliggör dialog både med andra kursdeltagare liksom med läraren och att dessa därför
bidrar positivt till lärandet. Många studenter uppskattar också kursernas upplägg med tydlig
struktur, flera PM eller mindre inlämningar under kursens gång vilket de menar bidrar till det
kontinuerliga lärandet.

Det mest återkommande förbättringsområdet rör också just detta – studenterna önskar ofta
mer av allt det som bidrar positivt dvs mer seminarier, fler återkommande
inlämningsuppgifter under kursen, mer live-föreläsningar eller fler möten med läraren. Detta
måste samtidigt vägas mot att studenter också väljer att kommentera kurserna som
omfattande och att det kan upplevas vara svårt att hänga med i det höga tempot.

En förklaring är att det i studentgruppen både förekommer olika motivation samt olika
möjlighet att lägga tid på sina studier. Omfattning och krav i en kurs kan också ofta ses i
relation till respektive kurs akademiska nivå och behörighetskrav. Detta är något som
studierektor uppdragits att undersöka närmre för att genom tydliga behörighetskrav i
relation till kursens nivå eller stödmaterial kan ge goda förutsättningar att bedriva studierna
framgångsrikt oavsett om studenten läst tidigare kurser vid NI eller om det är en student
som endast läser en fristående kurs.

Ett förbättringsområde som inte är systematiskt återkommande men som omnämns kan
sammanfattas som tekniken. Någon student beskriver att det var svårt att följa med i
undervisningen eftersom det var svårt att se tavlan vid de digitala föreläsningarna och en
annan att det var svårt med hörbarheten i aulan om inte mikrofon användes. Det är viktigt
att lärare tänker på teknikens både möjligheter och hinder för att alltid använda de tekniska
hjälpmedel som finns och är bäst lämpade i situationen.

Ytterligare ett förbättringsområde som enstaka studenter lyfter i sitt fritextsvar kan
summeras till planering och information. Det handlar då om enskilda kommentarer där
exempelvis studenten haft svårt att få kontakt med läraren, att det underlättar om det i god
tid kommuniceras vilka dagar och tider som zoom-möten ska äga rum eller att studenten
gärna ser att undervisning planeras till samma veckodag under kursen för att underlätta
kombinationen av studier och arbete/familj. Några studenter upplever att det varit otydligt
vilka innehåll som förväntas vid en PM-uppgift. Någon student upplever att det varit otydligt
vilka konsekvenserna blir om en inlämningsuppgift inte lämnas in i tid och upplever också att
konsekvenserna vid för sent inlämnad uppgift tillämpas olika i olika kurser. Detta bör
diskuteras på lärarkollegiet för att säkerställa att alla följer de skriftliga rutiner som finns
avseende missade deadlines och slutbetyg på kursen.

Studierektor ansvarar för att kommunicera resultatet av kursvärderingar i lärarkollegiet och
där sker också en dialog kring identifierade styrkor och förbättringsområden. Studierektor
har också ett övergripande ansvar att tillse att ovanstående förbättringsområden åtgärdas

inom ramen för Newmaninstitutets systematiska kvalitetsarbete. Är du som student
intresserad av resultatet av en enskild kursvärdering eller specifik redovisning för vidtagna
åtgärder är du välkommen att kontakta studierektor.
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