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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 23

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 87

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-12-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap, 15.0 hp (MKGA02)
Kursansvarig: Emilia Ljungberg





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.

Tyvärr är det bara 23 studenter (av 87 registrerade) som har besvarat enkäten men de har å andra sidan
skrivit ganska utförliga kommentarer. En mer utförlig utvärdering har genomförts i mentimeter, och resultatet
från den enkäten är en del av underlaget för den här kursvärderingen.

Överlag är studenterna nöjda med kursen. Det är bra att det finns en tydlig uppdelning i tre delmoment, och
att kursen successivt blir svårare. Kursens nivå och arbetsbördan uppfattas som "lagom" eller "lite svår". 

Det finns delade uppfattningar om hur det har fungerat med föreläsningar och seminarier över Zoom, men de
flesta föredrar föreläsningar i sal. Teknikstrul har ställt till det en del under hösten. Att använda Zoom kan
ställa högre krav på tydlighet i instruktioner. 

Gruppuppgiften som avslutar kursen är väldigt uppskattad. Studenterna uppskattar ofta fritextfrågor på
tentorna men det finns begränsade resurser för det. Några av studenterna tyckte att en del av tentafrågorna
var otydligt formulerade. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över momentet med argumentationsanalysen för att förtydliga instruktionerna något. Uppgiften är
uppskattat av studenterna men det uppstår ofta frågor och osäkerhet. Möjligen kan man lägga till ett kort
tillfälle där man svarar på frågor. Presentationen av uppgiften brukar gå bra och alla grupper brukar
godkännas direkt. 

För att minska missförstånd och konflikter, lägg till eller utveckla tillfällen om studieteknik etc. under den
första eller andra veckan, där man även tar upp förväntningar, hur man ska tänka inför tentor etc. Kanske kan
ett uppföljande tillfälle läggas in mitt i kursen, mellan den andra och tredje tentan.

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


