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Anmälningskod: 33496

Termin: HT-19

Startvecka: 201935

Slutvecka: 201944

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 0

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 5

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-Jobba vidare med att förtydliga och understryka vikten av de formella kraven på skriftliga inlämningsuppgifter
- Lägga ut inspelade föreläsningar även i campuskursen så att undervisningstid kan ägnas åt mer studentaktiva
arbetsformer och återkoppling under kursens gång

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Migration, kultur och kommunikation, 7.5 hp (S2GA03)
Kursansvarig: Pernilla Olsson





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.

Inga svar lämnades in digitalt, men analog utvärdering genomfördes under sista lektionstillfället. Det framkom av dessa att:
- kursen till hög grad motsvarar studenternas förväntningar, 
- att studenterna upplevde att de hade goda möjligheter att nå lärandemålen, 
- att informationen om kursupplägg var mycket bra, 
- att de inspelade föreläsningarna var bra, att de ökade tillgängligheten och att det var en god förberedelse inför
lektionspasset (förändringsförslag från tidigare kursutvärdering)
- kurslitteraturen upplevdes intressant. Den skönlitterära boken uppskattades speciellt. Också "Flyktens barn" lyftes fram
som särskilt uppskattad, 
- campuslektionerna upplevde studenterna som bra och lärorika. 
- examinationerna upplevdes som allt ifrån relevanta och intressanta till kluriga och allt för omfattande i förhållande till
avsatt tid. 
- antal timmar per vecka som studenterna uppskattade att de lagt ner på kursen var varierat, allt ifrån 6 h till 30 h angavs. 
- att det fanns flera guldkorn: tema kulturkommunikation, träffarna/lektionerna, interaktiva föreläsningar, teater, boksamtal,
strukturerade instruktioner, variation av föreläsare och lärare, kurslitteraturen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- längden på de inspelade föreläsningarna. Studenterna upplevde dem som väl långa i vissa fall. 
- tydligare fokus på vuxenutbildningen

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


