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Kursrapport
Kurs(er)
Barnkultur II, BK00II-61352 30.0 hp
Barnkulturens transmedialitet, BK20II-61353 7.5 hp
Termin:
VT 2021
Namn på kursplats i Athena:
Barnkulturens transmedialitet BK20I-VT21 (6050)
Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Publicerad:
2021-09-02
Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
16
Antal svar
7
Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_BK00II_BK20II_VT21.pdf
Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra
kurstillfället
Delvis ny kurslitteratur till följd av de nyutgivna antologierna Making Culture (Sparrman red,
2019) och Favorit i repris! (Janson & Wester red, 2021). En gästföreläsning om temaparker har
bytts ut mot en om barn och sociala medier (Ylva Ågren, GU). Till följd av inställt symposium (p
g a covid) ändrades ena examinationen till en reflektionsuppgift som utgick från CBK:s 40årsjubileum.
Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering
under kursens gång)
Intressant innehåll, särskilt framhålls det om samtida mediekulturer och hur de påverkar t ex
maktrelationer i samhället. Bra föreläsningar, nya perspektiv, kursen upplevs som aktuell.
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering
under kursens gång)
Inga svagheter beskrivs i fritextsvaren. Under kursen har någon enstaka synpunkt om en
enstaka text (som ansetts "knepig") förts fram.
Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av
kursens genomförande och resultat
Kursen har efter några år hittat en bra form och ett tydligare fokus kring mediekulturer och
maktrelationer, vilket gör den sammanhållen och relevant. Den bygger på ett välfungerande
sätt vidare på tidigare kurser på Barnkultur I och II, men tycks enligt muntlig utvärdering i
samband med kursavslut ha uppfattats som givande även för fristående kursare.
Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför
kommande kurstillfällen
Kursens upplägg och innehåll fungerar bra. Till nästa gång kursen ges kommer den att byta
namn samt få en reviderad kursplan som bättre motsvarar dess faktiska innehåll. Vidare
övervägs att delar av kurslitteraturen (som är aningen ålderstigen och "knepig") att bytas ut.
Övriga kommentarer

